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news
Vá!ení p"átelé,
s pot#$ením a se ctí si 

vás dovoluji pozvat k no-
vém vydání PENTA News. 
Obdobn#, jako v minul%ch 
&íslech, vás seznámíme 
s "adou novinek jak v na$í 
firm#, tak v oblasti elektro-
eroze obecn#.

Historicky nejv#t$í zm#nou je p"est#hování 
PENTY Trading ze známé Michelské ulice na 
Praze 4 do nov%ch moderních prostor v 'í&a-
nech, do areálu Green square. Kone&n# po p"í-
jezdu k nám u! nemusíte do stísn#n%ch uli&ek 
a hledat obtí!n# místo k parkování. Podrob-
nosti o akci „kulov% blesk“ naleznete hned na 
dvou stranách.

D(le!it%m posunem v kvalit# na$í práce je 
nasazení nového CRM systému FLORES. Po-
"ídili jsme moduly nejen obchodní, ale i servis-
ní. Vy, na$i zákazníci, to pocítíte jednak v do-
konalém p"ehledu o va$ich strojích, ve$ker%ch 
dodávkách zbo!í k vám, ale i ve zdokonalení 
a urychlení p"ípadného servisního zásahu. 
Tablet a chytr% telefon je prost# ka!dodenním 
prost"edkem komunikace. Podrobnosti o systé-
mu a jeho v%hody jsme p"iblí!ili rovn#! na jedné 
z prvních stran PENTAnews. 

Velmi v%razn%m tahem na bránu se m(!e 
pochlubit odd#lení Normálie. Po revitaliza-
ci obchodního t%mu p"ed více jak rokem jsme 
zna&n# roz$í"ili sortiment. Dva z nov%ch doda-
vatel( vám p"edstavujeme podrobn#ji. Mo!ná 
jste ji! také zaregistrovali zm#ny na na$ich 
webov%ch stránkách. K dispozici je nov% mo-
notematick% miniweb pojednávající komplexn# 
o plynov%ch pru!inách. 

Odd#lení PENTA CNC pokra&uje v expanzi 
a ukazuje se, !e perspektivní teritoria se nám 
otvírají i mimo Evropu. Po aktivní ú&asti na 
veletrzích na Tajwanu a v )ín# se kolegové 
spolu se strojem ocitli i v roztan&ené karneva-
lové Brazílii. Jestli se Pavel Mato$ka a Jarda 
Kohout nau&ili sambu se m(!ete zeptat p"ímo 
jich v na$í veletr!ní expozici. 

Na MSV v Brn# mimo pro nás typick%ch pro-
dukt(, jako jsou drátovky FANUC a hloubi&ky 
Exeron, vystavíme poprvé i $pi&kovou 5ti osou 
HSC frézku Exeron HSC600/5. Pr(lomo-
v%m exponátem bude také frézka na grafitové 
elektrody PENTA HSC. Ano, &tete správn#, po 
CNC hloubi&kách PENTA CNC jsme vyvinuli 
pot"ebn% kvalitní stroj na frézování grafitov%ch 
elektrod, a to v rozumné cenové hladin#.

Za celou PENTA TRADING vám p"íjemné 
&tení p"eje 

Zden#k *teigl

!íká, "e je lep#í vyho$et, ne" se st%hovat. U mo-
derních pr&myslov'ch firem to ale neplatí zcela. 
Spí#e naopak – proces st%hování otevírá prostor 
pro revizi a úklid „star'ch“ v%cí, zásob i zvyk&, 
nové prostory $e#í lépe infrastrukturu, logistiku, 
komunikaci, zkrátka efektivitu v#ech vnit$ních 
i vn%j#ích proces&.

V!e na jednom míst"
Dosud byla PENTA vnímána obchodními 

partnery jako dob!e fungující soukolí sestávající 
z !ady do sebe zapadajících ozuben"ch kole#ek, 
s nadsázkou jako p!esné mechanické hodinky. 
P!est$hování firmy do nov"ch prostor% v &í#a-
nech  dodalo tomuto hodinovému strojku lesk 
a atraktivitu jak pro zákazníky a dodavatele, tak 
pro kolegy a zam$stnance. S nov"m roz#len$ním 
administrativních, pr%myslov"ch i skladov"ch 
prostor a v"vojov"ch a montá'ních pracovi() fir-
my dochází i k v"znamnému kvalitativnímu posu-
nu vst!íc obchodním partner%m.

Nová struktura firmy
O stru#n" komentá! k d%vod%m, které vedly 

k vybudování nového zázemí firmy, jsme krátce 

p!ed brn$nsk"m veletrhem po'ádali Ing. Pavla 
Mato(ku, !editele spole#nosti.

!ada firem svoji organiza(ní strukturu diver-
sifikuje, PENTA Trading jedná v opa(ném gardu, 
navíc se st%hováním mimo hlavní m%sto republiky. 
P$ece jen !í(any nejsou Praha, nejen kv&li do-
pravní dostupnosti, ale t$eba i ve vnímání presti"e 
firmy v nadnárodním pojetí… 

„V na(em p!ípad$ se nejedná o slu#ování pobo-
#ek, ale o snahu zjednodu(it komunikaci uvnit! 
centrály firmy. P%vodní, staré prostory s námi 
od zalo'ení firmy „rostly“. Nyní nám ji' ale byly 
malé a hlavn$ ji' dlouho jejich úrove* neodpoví-
dala postavení PENTY na trhu. Prost$ to ji' nebyl 
prostor, do kterého bychom rádi zvali na(e hosty 
a klienty. Jednotlivá pracovi(t$ sice byla v jednom 
areálu, ale kolegové se museli p!esouvat mezi r%z-
n"mi budovami. Problém byl i s parkováním, pro-
to'e ná( vozov" park se za poslední roky rozrostl. 
Rovn$' jsme plánovali roz(í!ení t"mu. A v nepo-
slední !ad$ jsme cht$li vy!e(it i skladování stroj%, 
náhradních díl% a spot!ebního materiálu.

Prost!ednictvím renomo-
vané firmy RESITRON vy-
stavuje PENTA TRADING 
na veletrhu Intermach 
v Brazílii sv%j !ídicí systém 

pro elektroerozivní stroje. Tímto se dostává na 
jeden z nejdynami#t$j(ích trh% sou#asné doby.

Co tomu p#edcházelo
Cílené úsilí korunované úsp$(nou misí Pavla 

Mato(ky a Jaroslava Kohouta v Brazílii. P!iná(í-
me zajímavé informace i perli#ky formou fotore-
portá'e. Jestli se v Rio de Janeiru nau#ili Sambu 
a jakou (kolu tohoto klasického karnevalového 
tance si vybrali se jich m%'ete zeptat – mimo jiné 
– p!ímo ve veletr'ní expozici na MSV v Brn$

PENTA má nové super zázemí

PENTA v rytmu Samby

Slovo úvodem

Pokra&ování na stran# 3.

Pokra&ování na stran# 5.
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Více na stran! 5.

Nav!tivte na!i expozici na MSV v Brn"
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PENTA zavedla dokonalou elektronickou podporu servisního HELP DESKu

Proto"e dodáváme stále více stroj& a stará-
me se o stále více zákazník&, stoupají nároky na 
servisní slu"by a tím i kvalitní a rychlou evidenci.  
Proto jsme se rozhodli po$ídit nov' CRM systém 
a doplnit ho na ja$e mobilní aplikací pro servisní 
techniky  iService.  

Jak funguje tok informací 
Po p!íjmu po'adavku na servis (a) u' formou 

telefonického volání #i emailu od zákazníka, 
nebo odeslání zprávy CNC stroje rovnou na na(i 
bránu), vzniká online záznam v databázi infor-
ma#ního systému Flores, obsahující základní 
data o p!ípadu. Poptávka na servis je p!edána 
na vedoucího #i dispe#era servisu, kter" ov$!í 
v(e pot!ebné, doplní dostupné informace a p!i-
d$lí práci servisnímu technikovi. K dispozici 
má p!ehledn" kalendá! ukazující vytí'ení a do-
stupnost v(ech osob. Po p!id$lení práce je zá-

znam z informa#ního systému na PC p!enesen 
formou po'adavku do Outlooku daného pra-
covníka, v#etn$ v(ech hlavních informací: kdo 
volá, spojení, adresy, co se stalo a co je t!eba, 
v"etn# p!ípadn$ch poznámek a doporu"ení. 
Záznamy v technikov$ tabletu se automaticky 
aktualizují. 

Info v chytrém telefonu a tabletu
Po p!ijmutí práce vedoucí dispe#er dostává 

informaci o p!evzetí úkolu. Na pozadí b$'í podle 
pot!eby vyzvednutí pot!ebn"ch náhradní díl% 
a p!evedení na mobilní sklad technika a technik 
odjí'dí k zákazníkovi. V(e m%'e prob$hnout bez 
vyti(t$ní papír%, bez rizika zkreslení #i ztráty in-
formace. 

V terénu má technik v aplikaci iService Flores 
na tabletu k dispozici i bez p!ipojení k systému 
celou historii zásah% u toho kterého zákazníka 
a sou#asn$ celou znalostní databázi v(ech p!í-
pad%. M%'e tak snadno zjistit, jak se podobná 
závada !e(ila v minulosti #i jaké zásahy kdy kdo 
a s jak"m v"sledkem na konkrétním za!ízení ji' 

provedl. U zákazníka technik ji' nemusí pou'ít 
papírov" protokol, vyplní servisní zprávu p!í-
mo v tabletu a nechá ji od p!ebírající obsluhy 
podepsat na dotykovou obrazovku speciál-
ním perem. Poté ji' není mo'né zprávu m$nit, 
uzamkne se. Je-li t!eba, rovnou z terénu m%'e 
odeslat zprávu v podob$ dokumentu pdf na email 
zákazníka, nechat ji vytisknout. V okam'iku ode-
slání má vedoucí servisu ihned p!ehled p!ehled 
o v"sledku zásahu. M%'e za!ídit následné kroky, 
nap!íklad poslání dal(ího kolegy na navazující 
etapu práce, posouzení  oprávn$nosti reklamace, 
#i za!ízení fakturace jedná-li se o  mimozáru#ní 
zásah. Technik m%'e rovnou, bez návratu na zá-
kladnu, p!ijmout dal(í po'adavek a pokra#ovat 
na následující akci, vybaven v(emi informacemi.

Servisní technik má na tabletu k dispozici 
u poptávky na servis rovnou link do google map 
i s navigací, umo%&ující sna%'í cestování k cíli 
zásahu. M(%e tabletem po!ídit na míst# podle 
pot!eby fotodokumentaci stavu stroje. V p!ípa-
d# pot!eby je schopen p!ipojit se na firemní web 
a odesílat "i získávat jakékoliv informace.

Hlavní vlastnosti systému iService 

a proveden"ch servisních zásah%
-

sem zákazníka

a tabletu

Událost

Servisní protokol

Servisní list

Servisní list

Záznamy o oprav!
(montá"ní list)

Firmy Stroje Materiál P#íru$ní sklad
Technik

Dispe$er

@ Zákazník

Schéma systému iServis.

www.floresps.cz

Komplexní informa!ní systém k u"itku i pro va#i firmu

13_09_FLO_inz_186 x 63_03A-final.indd   1 27.9.2013   14:46:41

Schéma komunikace mezi servery a aplikacemi v iPadu. 
Tablet iPad Apple s Wifi a GSM p!ipojením, umo"#ující 
a" deset hodin práce offline.
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Pe#liv$ jsme analyzovali mo'nosti a nakonec 
jsme se rozhodli pro &í#any z !ady d%vod%. N$kolik 
koleg% má bydli(t$ v okolí. Dopravní dostupnost ze 
v(ech stran republiky je mnohem lep(í ne' v Praze. 
Jsme na D1 a na nejv$t(í dálni#ní k!i'ovatce v +R. 
Servisní technici se dostanou do Plzn$, do Liber-
ce, do Hradce Králové i do Bud$jovic za hodinu. 
A dal(í zlep(ení nastane i dobudováním Pra'ského 
okruhu. A rovn$' byla lákavá blízkost na(eho stá-
vajícího aplika#ního st!ediska v &í#anech.

A zahrani#ní partne!i? Autem z N$mecka po 
D5 a po „spojce“ p!ímo do &í#an a z leti(t$ to 
máme slabou p%lhodinku.“

Jaká je nyní organiza(ní struktura firmy a jak 
se v ní vyzná zákazník?

„Pro zákazníky se m$ní pouze to, 'e kdo chce 
fyzicky nav(tívit centrálu firmy, nepojede do Pra-
hy- Michle, ale do &í#an na +ernokosteleckou do 
areálu GREEN SQUARE. Zde ho #eká dostatek 
místa k parkování, p!íjemná a moderní jednací 
místnost se (pi#kovou technikou, p!íle'itost na-
hlédnout pod pokli#ku v"vojového a montá'ního 
odd$lení a mo'nost pocítit tv%r#í a p!átelskou at-
mosféru ve firm$. Sem se p!esunula ve(kerá odd$-
lení a #innosti z Prahy. V"vojová a montá'ní dílna 
se sem p!est$hovala z na(eho druhého !í#anského 
objektu. Ve(kerá dal(í spojení a komunika#ní ka-
nály z%stávají stejné. Po velikém boji se nám po-
da!ilo zachovat nejenom #ísla mobilních telefon%, 
ale i pevn"ch linek. A samoz!ejm$ i internetové 
spojení, tedy email a web jsou stejné.“ 

Které procesy jsou pro partnery nyní jednodu##í 
a jaké to s sebou nese pro n% v'hody? Budou #et$it 
jenom (as?

„Jak bylo !e#eno, na první pohled se nic nezm$-
nilo. Ve(kerá logistika z%stává pro na(e stávající 
zákazníky stejná. Jednodu((í je na(e fyzická do-
sa'itelnost pro osobní kontakt a seznámení se se 
zázemím firmy. Snadn$ji také p!edvedeme stroje 
a technologie nov"m zájemc%m. Rovn$' odbave-
ní zakázek a zaslání zbo'í se zrychlilo, proto'e je 
v(e pod jednou st!echou. P!irozen$ji plyne také 
komunikace mezi odd$leními a kolegy uvnit! fir-
my. Zjednodu(ila se logistika. To v(echno v sou#tu 
znamená rychlej(í a spolehliv$j(í slu'bu pro na(e 
zákazníky.“

Realizovaná nová infrastruktura má jist% vel-
k' potenciál do budoucna. Dnes odborná i laická 
ve$ejnost vnímá firmu jako spole(nost s dynamic-
k'm v'vojem nejen po technické stránce, ale i co 
do vztah& se zákazníky a rovn%" jako spole(nost 
expandující na dal#í sv%tové trhy. Nebudou stáva-
jící prostory nakonec malé? Kam se firma hodlá 
posunout v p$í#tích letech? 

„Na(ím úkolem #íslo jedna a nejv$t(í ambicí 
v'dycky byla a bude pé#e o zákazníky v +R a SR. 
To znamená prodej nov"ch stroj% a pé#e o staré 
stroje, prodej spot!ebního materiálu, koopera#ní 
pomoc atd. To je ná( ka'dodenní chlebí#ek, kter" 
tvo!í základ i pro pevnou ekonomiku firmy. Vzhle-
dem k na(emu nadpolovi#nímu tr'nímu podílu 
v +R a SR zde ale není velk" potenciál r%stu. Opro-

ti tomu je v zahrani#í potenciál ohromn". Jak na(i 
partne!i v$dí, v poslední dob$ jsme s na(ím n$mec-
k"m zástupcem s úsp$chem instalovali stroje v N$-
mecku, máme stroje na Taiwanu, v +ín$ a jak se 
v tomto #ísle m%'ete do#íst, aktuáln$ jsme prodali 
stroj do Brazílie, kde jsme získali i velmi slibné ob-
chodní zastoupení a dobrého partnera. Máme také 
!adu poptávek z Itálie a otev!ené dve!e do USA , do 
Indie a do Ruska. Zní to velice slibn$ a je mo'né, 'e 
se na(e v"robní prostory budou muset v budoucnu 
zv$t(it. Ale PENTA se v'dycky chovala finan#n$ 
velmi zodpov$dn$ a proto jsme projektovali nové 
sídlo jen s rozumnou rezervou. Samoz!ejm$, ve 
chvíli, kdy vyhodnotíme pot!ebu dal(ího roz(í!ení, 
je pro to lokalita nového sídla optimální.“

Ka"dá organiza(ní struktura je také o lidech. 
Co na p$est%hování a novou vnitrofiremní komu-
nikaci $íkají zam%stnanci, co by jim m%la p$inést?

„Ano, zcela s vámi souhlasím. Na(i lidé jsou ná( 
nejv$t(í poklad. P!i anal"ze pot!eby p!est$hování 
a v"b$ru místa jsme vytvo!ili t"m zastoupen" kole-
gy ze v(ech odd$lení. Ka'd" m$l mo'nost vyjád!it 
svoje p!ipomínky, podn$ty a nápady. Rozhodnutí 
bylo tedy kolektivní a snad jsme neopomn$li 'ádné 
podstatné okolnosti. Díky tomu nebylo st$hování, 
ani lokalita pro kolegy p!ekvapením a v(ichni m$li 
#as se na n$j p!ipravit. Je jasné, 'e ne v(ichni to 
mají do firmy blí' ne' d!íve, ale to je 'ivot. Vyna-
sna'ili jsme se vzájemn$ si vyhov$t a v"sledkem 
je, 'e firma personáln$ neutrp$la... V nov"ch pro-
storech si v(ichni pochvalují moderní krásné pro-
st!edí, v"razn$ lep(í sociální zázemí, zna#n$ lep(í 
vnitrofiremní logistiku a dostatek místa. V(ichni 
na(i obchodní partne!i a p!átelé jsou srde#n$ zvá-
ni, aby se p!i(li p!esv$d#it.“

Pokra&ování ze strany 1  

PENTA má nové super zázemí

Velká jednací místnost je vybavena nejmodern$j%í technikou. Malá zasedací místnost s mo"ností videokonferencí.

Rozsáhl& hlavní sklad stroj' a spot!ebního materiálu. Hlavní spojovací chodba je opravdu hodn$ dlouhá.

news www.penta–edm.cz
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Noví dodavatelé normálií 

P!ímo"aré a rychlé informace p!es nov#  miniweb

Ji% dlouhou dobu se PENTA Trading zab$vá 
prodejem a servisem nejen v oblasti stroj( pro 
elektroerozivní obráb#ní, ale také v prost!edí 
normalizovan$ch díl( ur"en$ch pro konstruk-
ci, v$robu a opravy nástroj( a forem. Vedle 
tradi"ního zastoupení n#meckého v$robce 
normalizovan$ch díl( Steinel Normalien byla 
v posledních letech nabídka roz'í!ena o sorti-
ment dal'ích dodavatel(. Po "ase se ukazuje, 
%e se tento sortiment setkal s kladn$m ohlasem 
zákazník(, jejich% okruh se da!í neustále roz-
'i!ovat. Rozhodli jsme se Vám tyto dodavatele 
dnes blí%e p!edstavit.

 První je spole#nost TÉCNICAS APLICADAS 
DE PRESIÓN S. L., která si zkrácen$ !íká Teca-
pres. Specializuje se na v"voj a v"robu plynov"ch 
pru'in, d$rovacích jednotek, klínov"ch jednotek 
a pneumatick"ch dopravník% díl%. Jedná se o fir-
mu, která díky t"mu odborník% s dvacetiletou 
praxí v oblasti plynov"ch pru'in neustále roz(i!uje 
a inovuje nabízenou !adu v"robk%, aby bylo mo'-
né vyhov$t i t$m nejnáro#n$j(ím po'adavk%m zá-
kazník% z r%zn"ch pr%myslov"ch odv$tví. 

Díky speciální konstrukci plynov"ch pru'in 
s takzvan"m plovoucím pístem je mo'né elimino-
vat bo#ní síly p%sobící na plynové pru'iny a tím v"-
razn$ prodlou'it jejich 'ivotnost oproti plynov"m 

pru'inám standardní konstrukce. Díky spole#-
nosti Tecapres Vám m%'eme nabídnout jedine#n" 
pom$r mezi cenou uveden"ch produkt% a jejich 
'ivotností. Je proto logické, 'e je Penta Trading 
v$hradním zástupcem Tecapres pro "esk$ a slo-
vensk$ trh.

Dal(í roz(í!ení na(eho sortimentu a slu'eb pro 
Vás, na(e zákazníky je mo'né díky spolupráci 
se spole#ností AW Precision Limited. Jedná se 
o spole#nost zam$!ující se na v"robu funk#ních, 
st!i'n"ch #ástí nástroj%, jako jsou razníky a ma-
trice. Nabízíme v"robu dle standardu ISO a DIN 
norem, ale také dle zadání zákazníka v podob$ v"-
kresu nebo 3D modelu. Díky tomuto anglickému 
dodavateli Vám m%'eme nabídnout st!i'né prvky 
v metrick"ch i palcov"ch rozm$rech. Neustále se 
roz(i!ující po#et na(ich zákazník% sv$d#í o jejich 
spokojenosti nejen s cenou a nabízen"m termí-
nem dodání, ale také s kvalitou dodan"ch díl%. 
Spole#nost AW Precision je velmi dob!e vybavena 
a p!ipravena pru'n$ reagovat na Va(e po'adavky. 

Kompletní sortiment normalizovan"ch díl% 
a aktuální katalogy najdete na na(em webu  
www.penta-edm.cz v sekci normálie. 

P!i jednáních s na'imi zákazníky se setká-
váme s velk$m zájmem o informace t$kající 
se plynov$ch pru%in. Rozhodli jsme se proto 
vytvo!it takzvan$ miniweb. Internetové strán-
ky zam#!ené v$hradn# na tuto problematiku. 
V nedávné dob# jsme tedy spustili samostatné 
mikrostránky www.plynove-pruziny.cz. 

Ú#elem tohoto monotematicky zam$!eného 
webu je na jednom míst$ soust!edit informace t"-

kající se jednoho konkrétního tématu. M%'ete tak 
velmi rychle #erpat konkrétní informace, v tomto 
p!ípad$, o plynov"ch pru'inách, ani' byste byli 
ru(eni informacemi z jin"ch oblastí. Zde také na-
leznete kontakt na specialistu v dané oblasti, kter" 
je p!ipraven !e(it Va(e konkrétní dotazy #i poradit 
s aplikacemi plynovek.

Co se také dozvíte:
Ur#it$ spoustu zajímav"ch informací o plyno-

v"ch pru'inách, jejich aplikaci a také jejich 'ivot-
nosti #i bezpe#nosti. Také to, 'e Vám doká'eme 
nabídnout plynové pru"iny jak pro standardní 
vyu"ití, tak i pro náro(né aplikace a zástavby do 
nástroj&. 

Co je podstatné:
Rychlost dodání p!ed#í Va(e o#ekávání, v kri-

tick'ch situacích doká"eme zajistit dodání do 24 
hodin. Díky na(í spolupráci hned se t$emi v'robci 
plynov'ch pru"in Vám rádi doporu#íme ten správ-
n" produkt pro konkrétní instalaci. 

Co je plus na námi nabízen$ch plynovkách:
Nabízíme plynové pru'iny standardn$ vyu'íva-

jící technologii plovoucího vedení. Tím je elimino-
váno p%sobení bo#ních sil majících nej#ast$ji za 
následek po(kození t$sn$ní pru'in. Kompletace 
pru"in a osazení t%snícími prvky probíhá v"dy a" 
v moment% objednání pru"iny koncov'm zákazní-
kem. Máte tak záruku, 'e se k Vám dostane abso-
lutn$ „#erstvá“ pru'ina, která je p!ipravena k oka-
m'ité montá'i do nástroje s p!edpokladem dlouhé 
'ivotnosti.
&e(íte problémy s plynov"mi pru'inami nebo 

uva'ujete o jejich vyu'ití a máte dotazy v této ob-
lasti? Rádi se s Vámi pod$líme o na(e bohaté zku-
(enosti. Nav(tivte stránky www.plynove-pruziny.
cz nebo nás p!ímo kontaktujte, na#i specialisté 
jsou Vám p$ipraveni pomoci okam"it%.

Náhled na podobu na%eho nového miniwebu.

V nabídce naleznete plynové pru"iny a jejich p!íslu%enství, 
ale také klínové a lisovací jednotky.

AW Precision – nabízí v&robu standardních i nestandard-
ních st!i"n&ch prvk'.
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EXPOZICE                     PLNÁ NOVINEK

Drátovka FANUC C600iA – s integrovanou vrta!kou startovních otvor" PENTRON
HSC DIGMA 600/5 – úpln# poprvé vystaveno !pi"kové 5 osé obráb#cí centrum EXERON/DIGMA
PENTA 433G CNC – nová $ada CNC hloubi"ek PENTA s polymerbetonovou konstrukcí, koncepce pevného stolu a sjí%d#cími dve$mi
HSC frézka na grafi tové elektrody – portálová konstrukce z polymerbetonu, v$eteno 40 000 ot/min, v&kon 3 kW, servomotory Panasonic

Hala P,  stánek 019,  7. - 11. #íjna 2013 Aktuální d#ní sledujte u% te'
na  www.penta-edm.cz

news www.penta–edm.cz

Pokra&ování ze strany 1  

PENTA v rytmu Samby
PENTA 433GS mluví 

nov" také portugalsky
Vystaven" stroj RTF-400 

je upraven" stroj PENTA 
433GS pro tamní trh. Je 

vybaven !ídicím systémem PENTA CNC, systé-
mem ochrany proti zápal%m pro obráb$ní grafitu 
a vysoce p!esnou a tuhou C-osou PENTA. Samo-
z!ejmostí je lokalizace celého systému do portu-
gal(tiny, v#etn$ nápov$dy a manuál%. Cílem této 
akce je seznámení se s místním trhem a získání 
nov"ch kontakt%.

„Ze zájmu zákazník% je vid$t, 'e na(e !e(ení 
je v pom$ru cena/v"kon na velmi vysoké úrovni 
a zájem je to obrovsk". Zvlá(t$ pak funkce pro ví-
cepinolové stroje, které jsou !ízeny jedním CNC 
systémem s více generátory. Toto !e(ení umo'-
*uje propojit n$kolik generátor% a nezávisl"ch 

os do jednoho !ízení, které doká'e synchronizo-
vat spole#ná data a usnad*uje práci se strojem. 
Brazílie nás nadchla. Není to sice taková exotika 
jako v Asii, ale lidé jsou tu fantasti#tí a spoluprá-
ce s nimi báje#ná,“ komentuje úsp$ch PENTY 
TRADING Jaroslav Kohout.

Sídlo firmy Reistron v Caxiass do Sul

Vinné sklepy MIOLO Rio de Janeiro
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Polykrystalick# diamant (PKD) vysoko 
porá$í p!i frézování tvrdokovy

Polykrystalick$ diamant má srovnatelné 
vlastnosti s p!írodním diamantem. Frézy s pev-
n# naletovan$mi PKD segmenty jsou vhodné 
i pro nejvy''í !ezné rychlosti, kde se klasick$ 
slinut$ karbid dá pou%ít jen velmi omezen#, 
proto%e povrch prost# sho!í. PKD nástroje jsou 
vyu%ívány v moderních technologiích obráb#ní 
jako HSC, MQL (min. mno%ství chlazení) stej-
n# i pro aplikace na tzv. „suché obráb#ní“ a ob-
ráb#ní kompozitních materiál(. 

„Historie vyu'ití polykrystalick"ch diamant% 
v obráb$cích procesech není dlouhá. Prakticky 
se za#ala tato metoda vyu'ívat v tuzemsku p!ed 
p!ibli'n$ deseti lety,“ zp!es*uje vyu'ití um$l"ch 
diamant% p!i v"rob$ frézovacích nástroj% Pavel 
Beni(, !editel a jednatel spole#nosti AA DIA-
MONDS, s.r.o. (na snímku u obráb$cího centra 
HSC v &í#anech.

Kde se PKD uplatní nejvíce
Uplatnit tuto metodu mohou ti, do jejich' v"-

robního procesu spadá frézování grafitu, hliní-
ku, m$di a plast% (GFK/CFK). Nejv$t(í v"hodou 
takto zhotoven"ch frézovacích nástroj% je jejich 
'ivotnost a repasovatelnost. Ve srovnání s tvrdo-
kovy je 'ivotnost nástroje a' 10 x v$t(í, a aby toho 
nebylo málo, na rozdíl od nástroj% s povrchem ze 
slinutého karbidu, které repasovat nejdou, u po-
lykrystalického diamantu je repase mo'ná. Tento 
fakt se podílí na celkov"ch úsporách v procesu 
frézování velmi razantn$.

Velké-malé srovnání se slinut'm karbidem
Jiné a lep(í jsou i !ezné podmínky takto vyrobe-

ného nástroje. Nejedná se jen o !eznou rychlost, 
ale také o posuv a otá#ky. Syntetick" diamant 
snese beze zm$n a' 50 000 otá#ek za minutu, 
zatímco tvrdokov (slinut" karbid) jen asi 10 000 
otá#ek za minutu, poté se vypa!í a nástroj je 
zni#en. Pomocí polykrystalického diamantu lze 
dosáhnout mnohem lep(í kvality opracovaného 
povrchu (Rz=0,6).

Repasování se vyplatí
Repasování frézovacích nástroj% se provádí 

napájením nového povrchu na opot!eben" ná-
stroj. Pájka umo'*uje dostate#n$ pevné a odol-
né spojení nového PKD plátku s nástrojem.  
AA DIAMONDS garantuje sv"m partner%m 
repasi nástroje do jednoho t"dne od p!evzetí ná-
stroje, v akutních p!ípadech lze dodání zkrátit 
na 24 hodin. Proces repasování je realizovavám 
v sídle firmy v &í#anech, zaslání k opracování 
je volitelné. Od po(ty, p!es kur"rní slu'by, a' po 
osobní p!edání.

Na záv%r na#í krátké náv#t%vy v AA DIAMONDS 
v !í(anech jsme se nemohli nezeptat na testování 
PKD v praktick'ch podmínkách….

„V sou#asné pon$kud hektické dob$ (p"ed 

MSV v Brn# – poznámka) jsme ve fázi úsp$(n"ch 
test%. V nedávné dob$ se nástroje úsp$(n$  otes-
tovaly u n$kolika profesionálních v"robc%  grafi-
tov"ch elektrod nap!íklad u firmy PENTA Praha 
a.s.“, !ekl na záv$r na(eho povídání P. Beni(.

Pavel Beni%, !editel a jednatel AA DIAMONDS, s.r.o.

Detail kulové frézy s PKD pro hrubování graiftu.

Detail slo"itého frézovacího nástroje s PKD.

7�9�,�*�0�:�0�6�5���*�<�;�;�0�5�.���;�6�6�3�:

P!i v&rob$ a kontrole nástroj' se uplatní i vysoce p!esná 
optika.

Efektivita frézování grafitov&ch elektrod pomocí PKD je neuv$!itelná.
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Spole"nost VB Leasing p(sobí 
na "eském trhu ji% 18 let a v oboru 
financování stroj( a technologií 
pat!í ji% 11 let mezi 'pi"ky. 

O krátk" rozhovor p!ed otev!ením 
bran leto(ního MSV v Brn$ jsme po-
'ádali Ing. Petr ,estáka, oborového 
!editele stroj% a technologií spole#-
nosti VB Leasing CZ, spol. s r. o.

P$edstavte, prosím, VB Leasing 
v kontextu s tuzemsk'm trhem…

„Jsme univerzální leasingovou 
spole#ností a poskytujeme financo-
vání pro mnoho r%zn"ch obor% na 
(irokou (kálu p!edm$t% od osob-
ních, u'itkov"ch a nákladních voz% 
p!es stroje a technologické za!ízení 
a' po kancelá!skou, zdravotnic-
kou a veterinární, zem$d$lskou, 
lesnickou, stavební, manipula#ní 
a komunální techniku. V dob$ krize 
potvrdila na(e spole#nost svoji sil-
nou pozici na trhu a dlouhodob$ se 
udr'uje mezi p$ti nejv$t(ími leasin-
gov"mi spole#nostmi. V n$kter"ch 
oborech jsme úsp$(n$j(í a dosahu-
jeme lep(ích v"sledk% ne' v jin"ch. 
Nap!íklad v oboru strojírenství 
jsme se za první pololetí tohoto roku 
obsadili t!etí místo ve statistice dle 
v"(e celkového obratu.“ 

Jakou máte konkuren(ní v'hodu 
oproti ostatním?

dostupnost pro na(e klienty díky (i-
rokému pobo#kovému pokrytí a do-
state#né vybavení na pozici lidsk"ch 
zdroj% pro ka'd" jednotliv" seg-
ment trhu. Klientovi, kter" se na nás 
obrátí s 'ádostí o financování p!ed-
m$tu, jsme schopni nabídnout od-
borné poradenství jak pochopiteln$ 
z hlediska financování jeho oboru, 
tak i z hlediska podpory p!i jednání 
s dodavateli, dovoz% stroj% ze za-
hrani#í a dal(ími po'adavky, které 
jsou n$kdy i velmi nestandardní.“

Co je pro zákazníka tím jaz'(kem 
na vahách, "e se rozhodnou pro VBL?

„Naprosto jednozna#n$ je to 
kombinace mnoha faktor% sou-
visejících se v(emi komplexními 
slu'bami, které VB Leasing posky-

schvalovacích proces%, tvorbu indi-
viduálních parametr% financování, 
doprovodné slu'by z oblasti poji(t$-
ní nebo ekonomického poradenství 
a v neposlední !ad$ i cena.“

Poskytujete v rámci financování 
pouze leasing nebo i úv%ry?

„Na(e spole#nost poskytuje úv$-
rové financování p!edev(ím v oka-
m'icích, kdy zákazník #erpá na po-
!ízení stroj% n$jakou formu podpory 
z fond% EU (pak je to v podstat$ jedi-
ná mo'ná forma financování), nebo 
pokud se jedná o stroje a technologie 
s del(í dobou odepisování ne' je 5 
let. Oproti úv$ru je finan#ní leasing 
v"hodn$j(í z hlediska rychlej(ího 
a jednodu((ího poskytnutí finan#-
ních prost!edk% pro nákup tech-
nologií, kdy leasingová spole#nost 
doká'e vyjednat s dodavatelem dané 
technologie v(echny nále'itosti spo-
jené s dodávkou nového stroje.“

Dnes hodn% diskutovaná zále"i-
tost – propojení financování s dota-
cemi od EU. Nabízíte mo"nost toho-
to spojení?

„Jak jsem uvedl p!ed chvílí – toto 
je jeden z na(ich produkt%, kter" 
klient%m b$'n$ poskytujeme. Lea-
singová spole#nost v takovém p!í-
pad$ je pouze a v"hradn$ partnerem 
klienta, kterému p%j#uje peníze a na 
klientovi tkví celá komunikace na 
dodavatelské stran$. Po#ínaje zís-
káním p!íslibu dotace, je ji' mo'né 
za#ít jednat s na(í leasingovou spo-

le#ností ohledn$ budoucí investice 
a zajistit si alespo* p!edb$'né schvá-
lení finan#ního rámce. Na základ$ 
následujícího v"b$rového !ízení na 
dodavatele a podpisu kupní smlou-
vy ji' m%'eme klientovi schválit 
konkrétní úv$r na vybrané za!ízení. 
Dotaci, kterou klient obdr'í v$t(inou 
zp$tn$ je zvykem vlo'it jako mimo-
!ádnou splátku úv$ru. Nejv$t(í v"ho-
dou je fakt, 'e jsme schopni profinan-
covat cel" nákup stroje bez ohledu na 
v"(i p!iznané dotace a teprve po jejím 
proplacení ji klient vlo'í jako mimo-
!ádnou splátku.“ 

Chystáte se na veletrh MSV? 
„Jsme ji' tradi#ním vystavovate-

lem na MSV, kterého se zú#astníme 
ji' po jedenácté a klienti nás najdou 
v pavilonu „B“ na stánku #íslo 30.“ 

Jaké máte s PENTOU spole(né 
zákazníky?

„Spole#ní zákazníci VB Leasingu 
a Penta Trading jsou nap!í# cel"m 
podnikatelsk"m spektrem, po#ínaje 
'ivnostníky s jedním CNC strojem 
a' po velké nadnárodní spole#nosti 
se stomilionov"mi obraty. Ka'dá 
z t$chto skupin klient% pochopiteln$ 
svoje specifika t"kající se po'adavk% 
na financování. U mal"ch 'ivnostní-
k% se jedná hlavn$ o to, aby podnika-
tel na nov" stroj tzv. dosáhl a mohl 
jej vyu'ívat, kde'to u velk"ch firem 
se ji' setkáváme s po'adavky na ne-
standardní typy splátkov"ch kalen-
dá!%, odklad% splácení atd.“

Není problém poskytnout leasing 
pro za(ínající podnikatele?

„Jak jsem uvedl v"(e, tento seg-
ment mal"ch 'ivnostník% nebo zce-
la za#ínajících podnikatel% je pro 
nás jedním z pilí!%, kter" doká'eme 

sice úpln$ jednoduché poskytnout 
financování na nov" stroj za#ínající-
mu klientovi, ale zatím se nám v'dy 
poda!ilo ve spolupráci s Pentou 
dosáhnout !e(ení, které uspokoji-
lo v(echny strany. Z toho plyne, 'e 
i oblast 'ivnostník% je pro nás stejn$ 
d%le'itá jako ony zmi*ované velké 
nadnárodní spole#nosti.“

Jak se Vám spolupracuje 
s PENTOU Trading?

„Ve spolupráci s Penta Trading 
s.r.o. jsme za dobu vzájemné spolu-
práce profinancovali ji' p!es 80 stro-
j% na území +eské Republiky. Penta 
jako'to dodavatel elektroerozivních 
stroj% je pro nás jedním ze st$'ejních 
partner%, se kter"m máme naváza-
nou spolupráci a to ji' od roku 2002. 
Na základ$ t$chto dlouholet"ch zku-
(eností a po profinancování desítek 
„Pe*táck"ch“ stroj% jsme získali ce-
listv" p!ehled o problematice nástro-
já!sk"ch firem. To nám umo'*uje 
poskytovat financování i klient%m, 
kte!í by pro jiné finan#ní instituce 
nebyli dostate#n$ bonitní. Za ve(ke-
rou tuto podporu bych cht$l pod$-
kovat celému kolektivu Penty v #ele 
s Ing. Pavlem Mato(kou.“

Efektivní cestou k nov#m stroj%m je stále leasing

Ing. Petr (esták

CYAN MAGENTA YELOW BLACK

LEASING
ÚV!R
stroj!
a za"ízení

Vyu#ijte financování, které pom!#e zv$%it Va%i konkurenceschopnost a r!stov$ potenciál.
Nezávazná nabídka leasingu a úv&ru na www.kalkulace.vbl.cz

V rámci veletrhu MSV nabízíme zv"hodn#né podmínky financování a poji$t#ní.

Pro více informací volejte 800 181 800

'len Skupiny Volksbank a VR-LEASING AG www.vbleasing.cz
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P!esedlali na FANUCA

Trefa do "erného

Spole#nost AMF Reece CR, s.r.o. je celosv$-
tov$ znám" v"robce speciálních pr%myslov"ch 
(icích stroj%. Sv"m inovativním p!ístupem, uni-
kátními patenty a dlouholet"mi zku(enostmi si 
získala ve svém oboru p!ední postavení na sv$to-
vém trhu. Firma disponuje pom$rn$ velk"m a v"-
znamn"m v"zkumn"m a v"vojov"m odd$lením. 

V"voj je nejen historicky spojen s nejv$t(ími 
celosv$tov"mi spole#nostmi v oboru, jak"mi jsou  
AMF Sewn Products (USA), Reece Corporation 
(USA) a Minerva (+eská Republika). V sou#asné 
dob$ má spole#nost zastoupení v 70 zemích sv$ta.

AMF Reece CR, s.r.o. se orientuje na kvalitní 

a p!esnou v"robu, prost!ednictvím které je do-
sa'ena spokojenost zákazníka. Dodr'ení kvality 
a p!esné v"roby komponent% je zaji()ováno nej-
modern$j(ími za!ízeními a CNC stroji. Je pro-
to logické, 'e se sna'í neustále inovovat svoje 
technické zázemí.  Jedním z opat!ení byla také 
v"m$na p%vodního stroje ROBOFIL 290P od 
v"robce CHARMILLES za nov" stroj FANUC 
ROBOCUT ALPHA 0iE od japonského v"robce 
FANUC.

„Od tohoto stroje o#ekáváme podstatné sní-
'ení náklad% ve v"robním procesu, a to jak p!i 
vlastní v"rob$ (zkrácení #as% v"roby i se!izová-
ní), tak v obslu'n"ch #innostech (údr'ba a #i(t$ní 
stroje).Z dosavadní zku(enosti mohu !íci, 'e tyto 
nároky nov$ dodaná elektroerozivní !eza#ka  ve 

v(ech ohledech spl*uje,“ !íká Josef +ech, v"robní 
!editel  AMF Reece CR, s.r.o.

Podle prvních zku(eností firmy je nov" FA-
NUC konstruk#n$ lépe !e(en (men(í rozm$ry, 
snaz(í #i(t$ní stroje). Proto'e se jedná o moderní 
!eza#ku, jsou samoz!ejm$ vyu'ity nové prvky pro 
obráb$ní, jako je dokonalej(í upínání v"robku, 
lep(í grafické zobrazení obráb$ní díl% na displeji 
a v neposlední !ad$ má lep(í technické !e(ení na-
vlékání drátu. Oproti p%vodnímu za!ízení je men(í 
spot!eba !ezacího drátu a lep(í technologie v"pla-
chu a chlazení v pracovní van$. +asové úspory se 
projevily v !ádu desítek procent (cca 20–30 %) 
mimo jiné také v rychlej(ím nají'd$ní dílce. Stroj 
má oproti ROBOFIL 290 P dokonalej(í ovládání 
a je p!esn$j(í.

V(echny tyto, v"(e uvedené vlastnosti, jsou pod-
statné práv$ pro v"robu velmi p!esn"ch sou#ástek 
do (icích stroj%. Navíc je zaji(t$na i vysoká ekono-
mi#nost v"roby, co' je pro nás 'ivotn$ d%le'ité.

Nástrojárna spole#nosti VÚH- a.s. se v$nuje 
p!edev(ím p!esnému obráb$ní. Divize disponuje 
rozsáhl"m strojním parkem v#etn$ t!ech nov"ch 
CNC stroj%, zam$!en"ch hlavn$ na v"robu ná-
stroj% a forem pro tvá!ení kov%, tlakové lití hli-
níku a vst!ikování plast%. Jedním z nejnov$j(ích 
p!ír%stk% je (v po!adí u' druhá) drátová elektro-
erozivní !eza#ka. První  stroj FANUC ROBOCUT 
ALPHA 1iE/CE byl dopln$n drátovkou FANUC 
ALPHA C600iA, oba stroje jsou zcela kompati-
bilní a oba dodala firma PENTA Trading.

„Dá se !íci, 'e elektroerozivní dráto!ez Fanuc 
je vlastn$ pokra#ování dodavatelské tradice firmy 
PENTA Trading ve strojovém parku nástrojárny 

VÚH- a.s.“, !íká Ing. Vlastimil Fra-
nek, vedoucí provozu Nástrojárna 
VÚH- a.s.

„ U nového Fanucu mohu !íci, 
'e to je trefa do #erného na první 
pokus. V rámci v"robního progra-
mu jsme pot!ebovali !e(it v"(ku 
!ezu nad 350 mm p!i zachování 
minimálních úchylek, co' bez vy-
soce p!esného elektroerozivního 
!ezání !e(it ani nelze. Stroj pracuje 
od pond$lí do pátku a vyt$'ujeme 
jej ve t!ísm$nném provozu. Hlavní 
p!ednosti vidím ve vysoké p!esnos-
ti, variabilit$ a jednoduchém ovládání,“ dodává 
Ing. Nicielnik, vedoucí technologie Nástrojárny 
VÚH- a.s.

V"robní program nástrojárny 
je zam$!en p!edev(ím na v"robu 
nástroj%, forem, v"robu p!esn"ch 
strojních díl% a v"robu jedno-
ú#e- lov"ch stroj%. Mezi hlavní 
segmenty v"roby dále pat!í CNC 
obráb$ní ocelí s obtí'nou obrobi-
telností a CNC obráb$ní ne'elez-
n"ch kov%. Vedle tohoto nosného 
programu se nástrojárna zab"vá 
také repasováním nástroj% a fo-
rem v#etn$ TIG laserového nava-
!ování a strojního opracování na 
p%vodní hodnoty. A' 80 % pro-

dukce Nástrojárny VÚH- a.s. je po opracování 
následn$ povlakováno podle po'adavku zákaz-
níka v povlakovacím centru podniku, které má 
k dispozici jako jedin" provoz ve st!ední Evrop$ 
v(echny t!i technologie povlakování - CVD, PA-
CVD a PVD  pod jednou st!echou. Sou#asné ná-
strojárna realizuje opracování jak pro Slévárnu 
VÚH- a.s., tak pro firemní válcovnu.

V #em vidíte hlavní p!ednosti dodavatele stro-
je, tedy PENTY Trading?

-
bilita, maximální vst!ícnost a férové jednání – to 
je aktivum, kterého si velmi ceníme. A také mu-
sím vzpomenout za(kolení obsluhy  i pomoc p!i 
!e(ení !ezu u slo'it"ch strojních sou#ástí, bez-
problemv" servis v p!ípad$ pot!eby a bezplatné 
zap%j#ení upínacích p!ípravk% k odzkou(ení,“ 
hodnotí dosavadní spolupráci Ing. V. Franek.
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Josef )ech, v&robní !editel  AMF Reece CR, s.r.o.,  
u elektroerozivní !eza+ky FANUC Robocut Alpha 0iE.

Pro porovnání – historick& dírkovací %icí stroj r.1882, kter& v letech 1882 p!edstavoval sv$tovou %pi+ku a soudobé 
dírkovací %icí stroje z roku 2013 které jsou vlajkov&mi lod$mi v oboru dnes.

FANUC ROBOCUT ALPHA 1iE/CE s operátorem v&roby panem Karlem Kavkou.

Pro tohle jsme se rozhodli investovat do FANUCA

Úsp!"né instalace


