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Slovo úvodem
Vážení přátelé,
s potěšením a se ctí si
vás dovoluji pozvat k novém vydání PENTA News.
Obdobně, jako v minulých
číslech, vás seznámíme
s řadou novinek jak v naší
firmě, tak v oblasti elektroeroze obecně.
Historicky největší změnou je přestěhování
PENTY Trading ze známé Michelské ulice na
Praze 4 do nových moderních prostor v Říčanech, do areálu Green square. Konečně po příjezdu k nám už nemusíte do stísněných uliček
a hledat obtížně místo k parkování. Podrobnosti o akci „kulový blesk“ naleznete hned na
dvou stranách.
Důležitým posunem v kvalitě naší práce je
nasazení nového CRM systému FLORES. Pořídili jsme moduly nejen obchodní, ale i servisní. Vy, naši zákazníci, to pocítíte jednak v dokonalém přehledu o vašich strojích, veškerých
dodávkách zboží k vám, ale i ve zdokonalení
a urychlení případného servisního zásahu.
Tablet a chytrý telefon je prostě každodenním
prostředkem komunikace. Podrobnosti o systému a jeho výhody jsme přiblížili rovněž na jedné
z prvních stran PENTAnews.
Velmi výrazným tahem na bránu se může
pochlubit oddělení Normálie. Po revitalizaci obchodního týmu před více jak rokem jsme
značně rozšířili sortiment. Dva z nových dodavatelů vám představujeme podrobněji. Možná
jste již také zaregistrovali změny na našich
webových stránkách. K dispozici je nový monotematický miniweb pojednávající komplexně
o plynových pružinách.
Oddělení PENTA CNC pokračuje v expanzi
a ukazuje se, že perspektivní teritoria se nám
otvírají i mimo Evropu. Po aktivní účasti na
veletrzích na Tajwanu a v Číně se kolegové
spolu se strojem ocitli i v roztančené karnevalové Brazílii. Jestli se Pavel Matoška a Jarda
Kohout naučili sambu se můžete zeptat přímo
jich v naší veletržní expozici.
Na MSV v Brně mimo pro nás typických produktů, jako jsou drátovky FANUC a hloubičky
Exeron, vystavíme poprvé i špičkovou 5ti osou
HSC frézku Exeron HSC600/5. Průlomovým exponátem bude také frézka na grafitové
elektrody PENTA HSC. Ano, čtete správně, po
CNC hloubičkách PENTA CNC jsme vyvinuli
potřebný kvalitní stroj na frézování grafitových
elektrod, a to v rozumné cenové hladině.
Za celou PENTA TRADING vám příjemné
čtení přeje
Zdeněk Šteigl
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Navštivte naši expozici na MSV v Brně
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Více na straně 5.

PENTA má nové super zázemí

Říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. U moderních průmyslových firem to ale neplatí zcela.
Spíše naopak – proces stěhování otevírá prostor
pro revizi a úklid „starých“ věcí, zásob i zvyků,
nové prostory řeší lépe infrastrukturu, logistiku,
komunikaci, zkrátka efektivitu všech vnitřních
i vnějších procesů.
Vše na jednom místě
Dosud byla PENTA vnímána obchodními
partnery jako dobře fungující soukolí sestávající
z řady do sebe zapadajících ozubených koleček,
s nadsázkou jako přesné mechanické hodinky.
Přestěhování firmy do nových prostorů v Říčanech dodalo tomuto hodinovému strojku lesk
a atraktivitu jak pro zákazníky a dodavatele, tak
pro kolegy a zaměstnance. S novým rozčleněním
administrativních, průmyslových i skladových
prostor a vývojových a montážních pracovišť firmy dochází i k významnému kvalitativnímu posunu vstříc obchodním partnerům.
Nová struktura firmy
O stručný komentář k důvodům, které vedly
k vybudování nového zázemí firmy, jsme krátce

PENTA v rytmu Samby
Prostřednictvím renomované firmy RESITRON vystavuje PENTA TRADING
na veletrhu Intermach
v Brazílii svůj řídicí systém
pro elektroerozivní stroje. Tímto se dostává na
jeden z nejdynamičtějších trhů současné doby.

před brněnským veletrhem požádali Ing. Pavla
Matošku, ředitele společnosti.
Řada firem svoji organizační strukturu diversifikuje, PENTA Trading jedná v opačném gardu,
navíc se stěhováním mimo hlavní město republiky.
Přece jen Říčany nejsou Praha, nejen kvůli dopravní dostupnosti, ale třeba i ve vnímání prestiže
firmy v nadnárodním pojetí…
„V našem případě se nejedná o slučování poboček, ale o snahu zjednodušit komunikaci uvnitř
centrály firmy. Původní, staré prostory s námi
od založení firmy „rostly“. Nyní nám již ale byly
malé a hlavně již dlouho jejich úroveň neodpovídala postavení PENTY na trhu. Prostě to již nebyl
prostor, do kterého bychom rádi zvali naše hosty
a klienty. Jednotlivá pracoviště sice byla v jednom
areálu, ale kolegové se museli přesouvat mezi různými budovami. Problém byl i s parkováním, protože náš vozový park se za poslední roky rozrostl.
Rovněž jsme plánovali rozšíření týmu. A v neposlední řadě jsme chtěli vyřešit i skladování strojů,
náhradních dílů a spotřebního materiálu.
Pokračování na straně 3.
Co tomu předcházelo
Cílené úsilí korunované úspěšnou misí Pavla
Matošky a Jaroslava Kohouta v Brazílii. Přinášíme zajímavé informace i perličky formou fotoreportáže. Jestli se v Rio de Janeiru naučili Sambu
a jakou školu tohoto klasického karnevalového
tance si vybrali se jich můžete zeptat – mimo jiné
– přímo ve veletržní expozici na MSV v Brně
Pokračování na straně 5.
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PENTA zavedla dokonalou elektronickou podporu servisního HELP DESKu

Protože dodáváme stále více strojů a staráme se o stále více zákazníků, stoupají nároky na
servisní služby a tím i kvalitní a rychlou evidenci.
Proto jsme se rozhodli pořídit nový CRM systém
a doplnit ho na jaře mobilní aplikací pro servisní
techniky iService.
Jak funguje tok informací
Po příjmu požadavku na servis (ať už formou
telefonického volání či emailu od zákazníka,
nebo odeslání zprávy CNC stroje rovnou na naši
bránu), vzniká online záznam v databázi informačního systému Flores, obsahující základní
data o případu. Poptávka na servis je předána
na vedoucího či dispečera servisu, který ověří
vše potřebné, doplní dostupné informace a přidělí práci servisnímu technikovi. K dispozici
má přehledný kalendář ukazující vytížení a dostupnost všech osob. Po přidělení práce je zá-

znam z informačního systému na PC přenesen
formou požadavku do Outlooku daného pracovníka, včetně všech hlavních informací: kdo
volá, spojení, adresy, co se stalo a co je třeba,
včetně případných poznámek a doporučení.
Záznamy v technikově tabletu se automaticky
aktualizují.
Info v chytrém telefonu a tabletu
Po přijmutí práce vedoucí dispečer dostává
informaci o převzetí úkolu. Na pozadí běží podle
potřeby vyzvednutí potřebných náhradní dílů
a převedení na mobilní sklad technika a technik
odjíždí k zákazníkovi. Vše může proběhnout bez
vytištění papírů, bez rizika zkreslení či ztráty informace.
V terénu má technik v aplikaci iService Flores
na tabletu k dispozici i bez připojení k systému
celou historii zásahů u toho kterého zákazníka
a současně celou znalostní databázi všech případů. Může tak snadno zjistit, jak se podobná
závada řešila v minulosti či jaké zásahy kdy kdo
a s jakým výsledkem na konkrétním zařízení již

Schéma systému iServis.
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provedl. U zákazníka technik již nemusí použít
papírový protokol, vyplní servisní zprávu přímo v tabletu a nechá ji od přebírající obsluhy
podepsat na dotykovou obrazovku speciálním perem. Poté již není možné zprávu měnit,
uzamkne se. Je-li třeba, rovnou z terénu může
odeslat zprávu v podobě dokumentu pdf na email
zákazníka, nechat ji vytisknout. V okamžiku odeslání má vedoucí servisu ihned přehled přehled
o výsledku zásahu. Může zařídit následné kroky,
například poslání dalšího kolegy na navazující
etapu práce, posouzení oprávněnosti reklamace,
či zařízení fakturace jedná-li se o mimozáruční
zásah. Technik může rovnou, bez návratu na základnu, přijmout další požadavek a pokračovat
na následující akci, vybaven všemi informacemi.
Servisní technik má na tabletu k dispozici
u poptávky na servis rovnou link do google map
i s navigací, umožňující snažší cestování k cíli
zásahu. Může tabletem pořídit na místě podle
potřeby fotodokumentaci stavu stroje. V případě potřeby je schopen připojit se na firemní web
a odesílat či získávat jakékoliv informace.

Servisní list

Technik

Schéma komunikace mezi servery a aplikacemi v iPadu.
Tablet iPad Apple s Wifi a GSM připojením, umožňující
až deset hodin práce offline.

Materiál

Příruční sklad

Hlavní vlastnosti systému iService
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Komplexní informační systém k užitku i pro vaši firmu

www.floresps.cz
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PENTA má nové super zázemí
Pečlivě jsme analyzovali možnosti a nakonec
jsme se rozhodli pro Říčany z řady důvodů. Několik
kolegů má bydliště v okolí. Dopravní dostupnost ze
všech stran republiky je mnohem lepší než v Praze.
Jsme na D1 a na největší dálniční křižovatce v ČR.
Servisní technici se dostanou do Plzně, do Liberce, do Hradce Králové i do Budějovic za hodinu.
A další zlepšení nastane i dobudováním Pražského
okruhu. A rovněž byla lákavá blízkost našeho stávajícího aplikačního střediska v Říčanech.
A zahraniční partneři? Autem z Německa po
D5 a po „spojce“ přímo do Říčan a z letiště to
máme slabou půlhodinku.“
Jaká je nyní organizační struktura firmy a jak
se v ní vyzná zákazník?
„Pro zákazníky se mění pouze to, že kdo chce
fyzicky navštívit centrálu firmy, nepojede do Prahy- Michle, ale do Říčan na Černokosteleckou do
areálu GREEN SQUARE. Zde ho čeká dostatek
místa k parkování, příjemná a moderní jednací
místnost se špičkovou technikou, příležitost nahlédnout pod pokličku vývojového a montážního
oddělení a možnost pocítit tvůrčí a přátelskou atmosféru ve firmě. Sem se přesunula veškerá oddělení a činnosti z Prahy. Vývojová a montážní dílna
se sem přestěhovala z našeho druhého říčanského
objektu. Veškerá další spojení a komunikační kanály zůstávají stejné. Po velikém boji se nám podařilo zachovat nejenom čísla mobilních telefonů,
ale i pevných linek. A samozřejmě i internetové
spojení, tedy email a web jsou stejné.“

Velká jednací místnost je vybavena nejmodernější technikou.

Rozsáhlý hlavní sklad strojů a spotřebního materiálu.

Které procesy jsou pro partnery nyní jednodušší
a jaké to s sebou nese pro ně výhody? Budou šetřit
jenom čas?
„Jak bylo řečeno, na první pohled se nic nezměnilo. Veškerá logistika zůstává pro naše stávající
zákazníky stejná. Jednodušší je naše fyzická dosažitelnost pro osobní kontakt a seznámení se se
zázemím firmy. Snadněji také předvedeme stroje
a technologie novým zájemcům. Rovněž odbavení zakázek a zaslání zboží se zrychlilo, protože je
vše pod jednou střechou. Přirozeněji plyne také
komunikace mezi odděleními a kolegy uvnitř firmy. Zjednodušila se logistika. To všechno v součtu
znamená rychlejší a spolehlivější službu pro naše
zákazníky.“
Realizovaná nová infrastruktura má jistě velký potenciál do budoucna. Dnes odborná i laická
veřejnost vnímá firmu jako společnost s dynamickým vývojem nejen po technické stránce, ale i co
do vztahů se zákazníky a rovněž jako společnost
expandující na další světové trhy. Nebudou stávající prostory nakonec malé? Kam se firma hodlá
posunout v příštích letech?
„Naším úkolem číslo jedna a největší ambicí
vždycky byla a bude péče o zákazníky v ČR a SR.
To znamená prodej nových strojů a péče o staré
stroje, prodej spotřebního materiálu, kooperační
pomoc atd. To je náš každodenní chlebíček, který
tvoří základ i pro pevnou ekonomiku firmy. Vzhledem k našemu nadpolovičnímu tržnímu podílu
v ČR a SR zde ale není velký potenciál růstu. Opro-
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ti tomu je v zahraničí potenciál ohromný. Jak naši
partneři vědí, v poslední době jsme s naším německým zástupcem s úspěchem instalovali stroje v Německu, máme stroje na Taiwanu, v Číně a jak se
v tomto čísle můžete dočíst, aktuálně jsme prodali
stroj do Brazílie, kde jsme získali i velmi slibné obchodní zastoupení a dobrého partnera. Máme také
řadu poptávek z Itálie a otevřené dveře do USA , do
Indie a do Ruska. Zní to velice slibně a je možné, že
se naše výrobní prostory budou muset v budoucnu
zvětšit. Ale PENTA se vždycky chovala finančně
velmi zodpovědně a proto jsme projektovali nové
sídlo jen s rozumnou rezervou. Samozřejmě, ve
chvíli, kdy vyhodnotíme potřebu dalšího rozšíření,
je pro to lokalita nového sídla optimální.“
Každá organizační struktura je také o lidech.
Co na přestěhování a novou vnitrofiremní komunikaci říkají zaměstnanci, co by jim měla přinést?
„Ano, zcela s vámi souhlasím. Naši lidé jsou náš
největší poklad. Při analýze potřeby přestěhování
a výběru místa jsme vytvořili tým zastoupený kolegy ze všech oddělení. Každý měl možnost vyjádřit
svoje připomínky, podněty a nápady. Rozhodnutí
bylo tedy kolektivní a snad jsme neopomněli žádné
podstatné okolnosti. Díky tomu nebylo stěhování,
ani lokalita pro kolegy překvapením a všichni měli
čas se na něj připravit. Je jasné, že ne všichni to
mají do firmy blíž než dříve, ale to je život. Vynasnažili jsme se vzájemně si vyhovět a výsledkem
je, že firma personálně neutrpěla... V nových prostorech si všichni pochvalují moderní krásné prostředí, výrazně lepší sociální zázemí, značně lepší
vnitrofiremní logistiku a dostatek místa. Všichni
naši obchodní partneři a přátelé jsou srdečně zváni, aby se přišli přesvědčit.“

Malá zasedací místnost s možností videokonferencí.

Hlavní spojovací chodba je opravdu hodně dlouhá.
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Noví dodavatelé normálií
Již dlouhou dobu se PENTA Trading zabývá
prodejem a servisem nejen v oblasti strojů pro
elektroerozivní obrábění, ale také v prostředí
normalizovaných dílů určených pro konstrukci, výrobu a opravy nástrojů a forem. Vedle
tradičního zastoupení německého výrobce
normalizovaných dílů Steinel Normalien byla
v posledních letech nabídka rozšířena o sortiment dalších dodavatelů. Po čase se ukazuje,
že se tento sortiment setkal s kladným ohlasem
zákazníků, jejichž okruh se daří neustále rozšiřovat. Rozhodli jsme se Vám tyto dodavatele
dnes blíže představit.

První je společnost TÉCNICAS APLICADAS
DE PRESIÓN S. L., která si zkráceně říká Tecapres. Specializuje se na vývoj a výrobu plynových
pružin, děrovacích jednotek, klínových jednotek
a pneumatických dopravníků dílů. Jedná se o firmu, která díky týmu odborníků s dvacetiletou
praxí v oblasti plynových pružin neustále rozšiřuje
a inovuje nabízenou řadu výrobků, aby bylo možné vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům zákazníků z různých průmyslových odvětví.
Díky speciální konstrukci plynových pružin
s takzvaným plovoucím pístem je možné eliminovat boční síly působící na plynové pružiny a tím výrazně prodloužit jejich životnost oproti plynovým

pružinám standardní konstrukce. Díky společnosti Tecapres Vám můžeme nabídnout jedinečný
poměr mezi cenou uvedených produktů a jejich
životností. Je proto logické, že je Penta Trading
výhradním zástupcem Tecapres pro český a slovenský trh.

Další rozšíření našeho sortimentu a služeb pro
Vás, naše zákazníky je možné díky spolupráci
se společností AW Precision Limited. Jedná se
o společnost zaměřující se na výrobu funkčních,
střižných částí nástrojů, jako jsou razníky a matrice. Nabízíme výrobu dle standardu ISO a DIN
norem, ale také dle zadání zákazníka v podobě výkresu nebo 3D modelu. Díky tomuto anglickému
dodavateli Vám můžeme nabídnout střižné prvky
v metrických i palcových rozměrech. Neustále se
rozšiřující počet našich zákazníků svědčí o jejich
spokojenosti nejen s cenou a nabízeným termínem dodání, ale také s kvalitou dodaných dílů.
Společnost AW Precision je velmi dobře vybavena
a připravena pružně reagovat na Vaše požadavky.

AW Precision – nabízí výrobu standardních i nestandardních střižných prvků.
V nabídce naleznete plynové pružiny a jejich příslušenství,
ale také klínové a lisovací jednotky.

Kompletní sortiment normalizovaných dílů
a aktuální katalogy najdete na našem webu
www.penta-edm.cz v sekci normálie.

Přímočaré a rychlé informace přes nový miniweb
Při jednáních s našimi zákazníky se setkáváme s velkým zájmem o informace týkající
se plynových pružin. Rozhodli jsme se proto
vytvořit takzvaný miniweb. Internetové stránky zaměřené výhradně na tuto problematiku.
V nedávné době jsme tedy spustili samostatné
mikrostránky www.plynove-pruziny.cz.

kající se jednoho konkrétního tématu. Můžete tak
velmi rychle čerpat konkrétní informace, v tomto
případě, o plynových pružinách, aniž byste byli
rušeni informacemi z jiných oblastí. Zde také naleznete kontakt na specialistu v dané oblasti, který
je připraven řešit Vaše konkrétní dotazy či poradit
s aplikacemi plynovek.

Účelem tohoto monotematicky zaměřeného
webu je na jednom místě soustředit informace tý-

Co se také dozvíte:
Určitě spoustu zajímavých informací o plyno-

vých pružinách, jejich aplikaci a také jejich životnosti či bezpečnosti. Také to, že Vám dokážeme
nabídnout plynové pružiny jak pro standardní
využití, tak i pro náročné aplikace a zástavby do
nástrojů.
Co je podstatné:
Rychlost dodání předčí Vaše očekávání, v kritických situacích dokážeme zajistit dodání do 24
hodin. Díky naší spolupráci hned se třemi výrobci
plynových pružin Vám rádi doporučíme ten správný produkt pro konkrétní instalaci.
Co je plus na námi nabízených plynovkách:
Nabízíme plynové pružiny standardně využívající technologii plovoucího vedení. Tím je eliminováno působení bočních sil majících nejčastěji za
následek poškození těsnění pružin. Kompletace
pružin a osazení těsnícími prvky probíhá vždy až
v momentě objednání pružiny koncovým zákazníkem. Máte tak záruku, že se k Vám dostane absolutně „čerstvá“ pružina, která je připravena k okamžité montáži do nástroje s předpokladem dlouhé
životnosti.
Řešíte problémy s plynovými pružinami nebo
uvažujete o jejich využití a máte dotazy v této oblasti? Rádi se s Vámi podělíme o naše bohaté zkušenosti. Navštivte stránky www.plynove-pruziny.
cz nebo nás přímo kontaktujte, naši specialisté
jsou Vám připraveni pomoci okamžitě.

Náhled na podobu našeho nového miniwebu.
4

PENTAnews 1 / 2013

news

www.penta–edm.cz

Pokračování ze strany 1

PENTA v rytmu Samby
PENTA 433GS mluví
nově také portugalsky
Vystavený stroj RTF-400
je upravený stroj PENTA
433GS pro tamní trh. Je
vybaven řídicím systémem PENTA CNC, systémem ochrany proti zápalům pro obrábění grafitu
a vysoce přesnou a tuhou C-osou PENTA. Samozřejmostí je lokalizace celého systému do portugalštiny, včetně nápovědy a manuálů. Cílem této
akce je seznámení se s místním trhem a získání
nových kontaktů.

os do jednoho řízení, které dokáže synchronizovat společná data a usnadňuje práci se strojem.
Brazílie nás nadchla. Není to sice taková exotika
jako v Asii, ale lidé jsou tu fantastičtí a spolupráce s nimi báječná,“ komentuje úspěch PENTY
TRADING Jaroslav Kohout.

Sídlo firmy Reistron v Caxiass do Sul

„Ze zájmu zákazníků je vidět, že naše řešení
je v poměru cena/výkon na velmi vysoké úrovni
a zájem je to obrovský. Zvláště pak funkce pro vícepinolové stroje, které jsou řízeny jedním CNC
systémem s více generátory. Toto řešení umožňuje propojit několik generátorů a nezávislých

Vinné sklepy MIOLO

PŘIJĎTE NA MSV 2013

EXPOZICE

Rio de Janeiro

PLNÁ NOVINEK

Drátovka FANUC C600iA – s integrovanou vrtačkou startovních otvorů PENTRON
HSC DIGMA 600/5 – úplně poprvé vystaveno špičkové 5 osé obráběcí centrum EXERON/DIGMA
PENTA 433G CNC – nová řada CNC hloubiček PENTA s polymerbetonovou konstrukcí, koncepce pevného stolu a sjížděcími dveřmi
HSC frézka na grafitové elektrody – portálová konstrukce z polymerbetonu, vřeteno 40 000 ot/min, výkon 3 kW, servomotory Panasonic

Hala P, stánek 019, 7. - 11. října 2013

Aktuální dění sledujte už teď
na www.penta-edm.cz
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Polykrystalický diamant (PKD) vysoko
poráží při frézování tvrdokovy
Polykrystalický diamant má srovnatelné
vlastnosti s přírodním diamantem. Frézy s pevně naletovanými PKD segmenty jsou vhodné
i pro nejvyšší řezné rychlosti, kde se klasický
slinutý karbid dá použít jen velmi omezeně,
protože povrch prostě shoří. PKD nástroje jsou
využívány v moderních technologiích obrábění
jako HSC, MQL (min. množství chlazení) stejně i pro aplikace na tzv. „suché obrábění“ a obrábění kompozitních materiálů.

Kde se PKD uplatní nejvíce
Uplatnit tuto metodu mohou ti, do jejichž výrobního procesu spadá frézování grafitu, hliníku, mědi a plastů (GFK/CFK). Největší výhodou
takto zhotovených frézovacích nástrojů je jejich
životnost a repasovatelnost. Ve srovnání s tvrdokovy je životnost nástroje až 10 x větší, a aby toho
nebylo málo, na rozdíl od nástrojů s povrchem ze
slinutého karbidu, které repasovat nejdou, u polykrystalického diamantu je repase možná. Tento
fakt se podílí na celkových úsporách v procesu
frézování velmi razantně.
Velké-malé srovnání se slinutým karbidem
Jiné a lepší jsou i řezné podmínky takto vyrobeného nástroje. Nejedná se jen o řeznou rychlost,
ale také o posuv a otáčky. Syntetický diamant
snese beze změn až 50 000 otáček za minutu,
zatímco tvrdokov (slinutý karbid) jen asi 10 000
otáček za minutu, poté se vypaří a nástroj je
zničen. Pomocí polykrystalického diamantu lze
dosáhnout mnohem lepší kvality opracovaného
povrchu (Rz=0,6).

Detail složitého frézovacího nástroje s PKD.
MSV v Brně – poznámka) jsme ve fázi úspěšných
testů. V nedávné době se nástroje úspěšně otestovaly u několika profesionálních výrobců grafitových elektrod například u firmy PENTA Praha
a.s.“, řekl na závěr našeho povídání P. Beniš.

Repasování se vyplatí
Repasování frézovacích nástrojů se provádí
napájením nového povrchu na opotřebený nástroj. Pájka umožňuje dostatečně pevné a odolné spojení nového PKD plátku s nástrojem.
AA DIAMONDS garantuje svým partnerům
repasi nástroje do jednoho týdne od převzetí nástroje, v akutních případech lze dodání zkrátit
na 24 hodin. Proces repasování je realizovavám
v sídle firmy v Říčanech, zaslání k opracování
je volitelné. Od pošty, přes kurýrní služby, až po
osobní předání.

Pavel Beniš, ředitel a jednatel AA DIAMONDS, s.r.o.
„Historie využití polykrystalických diamantů
v obráběcích procesech není dlouhá. Prakticky
se začala tato metoda využívat v tuzemsku před
přibližně deseti lety,“ zpřesňuje využití umělých
diamantů při výrobě frézovacích nástrojů Pavel
Beniš, ředitel a jednatel společnosti AA DIAMONDS, s.r.o. (na snímku u obráběcího centra
HSC v Říčanech.

Na závěr naší krátké návštěvy v AA DIAMONDS
v Říčanech jsme se nemohli nezeptat na testování
PKD v praktických podmínkách….
„V současné poněkud hektické době (před

Detail kulové frézy s PKD pro hrubování graiftu.

Efektivita frézování grafitových elektrod pomocí PKD je neuvěřitelná.
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Při výrobě a kontrole nástrojů se uplatní i vysoce přesná
optika.
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Efektivní cestou k novým strojům je stále leasing
Společnost VB Leasing působí
na českém trhu již 18 let a v oboru
financování strojů a technologií
patří již 11 let mezi špičky.
O krátký rozhovor před otevřením
bran letošního MSV v Brně jsme požádali Ing. Petr Šestáka, oborového
ředitele strojů a technologií společnosti VB Leasing CZ, spol. s r. o.

Ing. Petr Šesták
Představte, prosím, VB Leasing
v kontextu s tuzemským trhem…
„Jsme univerzální leasingovou
společností a poskytujeme financování pro mnoho různých oborů na
širokou škálu předmětů od osobních, užitkových a nákladních vozů
přes stroje a technologické zařízení
až po kancelářskou, zdravotnickou a veterinární, zemědělskou,
lesnickou, stavební, manipulační
a komunální techniku. V době krize
potvrdila naše společnost svoji silnou pozici na trhu a dlouhodobě se
udržuje mezi pěti největšími leasingovými společnostmi. V některých
oborech jsme úspěšnější a dosahujeme lepších výsledků než v jiných.
Například v oboru strojírenství
jsme se za první pololetí tohoto roku
obsadili třetí místo ve statistice dle
výše celkového obratu.“
Jakou máte konkurenční výhodu
oproti ostatním?
©=PąİeðW^S^dYTeT[ZĻ¥TgXQX[XcP
dostupnost pro naše klienty díky širokému pobočkovému pokrytí a dostatečné vybavení na pozici lidských
zdrojů pro každý jednotlivý segment trhu. Klientovi, který se na nás
obrátí s žádostí o financování předmětu, jsme schopni nabídnout odborné poradenství jak pochopitelně
z hlediska financování jeho oboru,
tak i z hlediska podpory při jednání
s dodavateli, dovozů strojů ze zahraničí a dalšími požadavky, které
jsou někdy i velmi nestandardní.“
Co je pro zákazníka tím jazýčkem
na vahách, že se rozhodnou pro VBL?
„Naprosto jednoznačně je to
kombinace mnoha faktorů souvisejících se všemi komplexními
službami, které VB Leasing poskycdYT 9TS]Ļ bT iTY\Ĵ]P ^ ¥TgXQX[Xcd

schvalovacích procesů, tvorbu individuálních parametrů financování,
doprovodné služby z oblasti pojištění nebo ekonomického poradenství
a v neposlední řadě i cena.“

lečností ohledně budoucí investice
a zajistit si alespoň předběžné schválení finančního rámce. Na základě
následujícího výběrového řízení na
dodavatele a podpisu kupní smlouvy již můžeme klientovi schválit
konkrétní úvěr na vybrané zařízení.
Dotaci, kterou klient obdrží většinou
zpětně je zvykem vložit jako mimořádnou splátku úvěru. Největší výhodou je fakt, že jsme schopni profinancovat celý nákup stroje bez ohledu na
výši přiznané dotace a teprve po jejím
proplacení ji klient vloží jako mimořádnou splátku.“

Poskytujete v rámci financování
pouze leasing nebo i úvěry?
„Naše společnost poskytuje úvěrové financování především v okamžicích, kdy zákazník čerpá na pořízení strojů nějakou formu podpory
z fondů EU (pak je to v podstatě jediná možná forma financování), nebo
pokud se jedná o stroje a technologie
s delší dobou odepisování než je 5
let. Oproti úvěru je finanční leasing
výhodnější z hlediska rychlejšího
a jednoduššího poskytnutí finančních prostředků pro nákup technologií, kdy leasingová společnost
dokáže vyjednat s dodavatelem dané
technologie všechny náležitosti spojené s dodávkou nového stroje.“

Chystáte se na veletrh MSV?
„Jsme již tradičním vystavovatelem na MSV, kterého se zúčastníme
již po jedenácté a klienti nás najdou
v pavilonu „B“ na stánku číslo 30.“

Jaké máte s PENTOU společné
zákazníky?
„Společní zákazníci VB Leasingu
Dnes hodně diskutovaná záleži- a Penta Trading jsou napříč celým
tost – propojení financování s dota- podnikatelským spektrem, počínaje
cemi od EU. Nabízíte možnost toho- živnostníky s jedním CNC strojem
až po velké nadnárodní společnosti
to spojení?
„Jak jsem uvedl před chvílí – toto se stomilionovými obraty. Každá
je jeden z našich produktů, který z těchto skupin klientů pochopitelně
klientům běžně poskytujeme. Lea- svoje specifika týkající se požadavků
singová společnost v takovém pří- na financování. U malých živnostnípadě je pouze a výhradně partnerem ků se jedná hlavně o to, aby podnikaklienta, kterému půjčuje peníze a na tel na nový stroj tzv. dosáhl a mohl
klientovi tkví celá komunikace na jej využívat, kdežto u velkých firem
dodavatelské straně. Počínaje zís- se již setkáváme s požadavky na nekáním příslibu dotace, je již možné standardní typy splátkových kalenCYAN
MAGENTA
YELOW
BLACK
odkladů
splácení atd.“
začít jednat s naší
leasingovou
spo- dářů,

Není problém poskytnout leasing
pro začínající podnikatele?
„Jak jsem uvedl výše, tento segment malých živnostníků nebo zcela začínajících podnikatelů je pro
nás jedním z pilířů, který dokážeme
be^Yİ ¥TgXQX[Xc^d ^Qb[^dýXc =T]İ
sice úplně jednoduché poskytnout
financování na nový stroj začínajícímu klientovi, ale zatím se nám vždy
podařilo ve spolupráci s Pentou
dosáhnout řešení, které uspokojilo všechny strany. Z toho plyne, že
i oblast živnostníků je pro nás stejně
důležitá jako ony zmiňované velké
nadnárodní společnosti.“
Jak se Vám spolupracuje
s PENTOU Trading?
„Ve spolupráci s Penta Trading
s.r.o. jsme za dobu vzájemné spolupráce profinancovali již přes 80 strojů na území České Republiky. Penta
jakožto dodavatel elektroerozivních
strojů je pro nás jedním ze stěžejních
partnerů, se kterým máme navázanou spolupráci a to již od roku 2002.
Na základě těchto dlouholetých zkušeností a po profinancování desítek
„Peňtáckých“ strojů jsme získali celistvý přehled o problematice nástrojářských firem. To nám umožňuje
poskytovat financování i klientům,
kteří by pro jiné finanční instituce
nebyli dostatečně bonitní. Za veškerou tuto podporu bych chtěl poděkovat celému kolektivu Penty v čele
s Ing. Pavlem Matoškou.“

LEASING
ÚVĚR
strojů
a zařízení

Využijte financování, které pomůže zvýšit Vaši konkurenceschopnost a růstový potenciál.
Nezávazná nabídka leasingu a úvěru na www.kalkulace.vbl.cz
V rámci veletrhu MSV nabízíme zvýhodněné podmínky financování a pojištění.
Pro více informací volejte 800 181 800
Člen Skupiny Volksbank a VR-LEASING AG

www.vbleasing.cz
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Úspěšné instalace

Přesedlali na FANUCA
Společnost AMF Reece CR, s.r.o. je celosvětově známý výrobce speciálních průmyslových
šicích strojů. Svým inovativním přístupem, unikátními patenty a dlouholetými zkušenostmi si
získala ve svém oboru přední postavení na světovém trhu. Firma disponuje poměrně velkým a významným výzkumným a vývojovým oddělením.
Vývoj je nejen historicky spojen s největšími
celosvětovými společnostmi v oboru, jakými jsou
AMF Sewn Products (USA), Reece Corporation
(USA) a Minerva (Česká Republika). V současné
době má společnost zastoupení v 70 zemích světa.
AMF Reece CR, s.r.o. se orientuje na kvalitní

a přesnou výrobu, prostřednictvím které je dosažena spokojenost zákazníka. Dodržení kvality
a přesné výroby komponentů je zajišťováno nejmodernějšími zařízeními a CNC stroji. Je proto logické, že se snaží neustále inovovat svoje
technické zázemí. Jedním z opatření byla také
výměna původního stroje ROBOFIL 290P od
výrobce CHARMILLES za nový stroj FANUC
ROBOCUT ALPHA 0iE od japonského výrobce
FANUC.
„Od tohoto stroje očekáváme podstatné snížení nákladů ve výrobním procesu, a to jak při
vlastní výrobě (zkrácení časů výroby i seřizování), tak v obslužných činnostech (údržba a čištění
stroje).Z dosavadní zkušenosti mohu říci, že tyto
nároky nově dodaná elektroerozivní řezačka ve

Pro porovnání – historický dírkovací šicí stroj r.1882, který v letech 1882 představoval světovou špičku a soudobé
dírkovací šicí stroje z roku 2013 které jsou vlajkovými loděmi v oboru dnes.

Josef Čech, výrobní ředitel AMF Reece CR, s.r.o.,
u elektroerozivní řezačky FANUC Robocut Alpha 0iE.
všech ohledech splňuje,“ říká Josef Čech, výrobní
ředitel AMF Reece CR, s.r.o.
Podle prvních zkušeností firmy je nový FANUC konstrukčně lépe řešen (menší rozměry,
snazší čištění stroje). Protože se jedná o moderní
řezačku, jsou samozřejmě využity nové prvky pro
obrábění, jako je dokonalejší upínání výrobku,
lepší grafické zobrazení obrábění dílů na displeji
a v neposlední řadě má lepší technické řešení navlékání drátu. Oproti původnímu zařízení je menší
spotřeba řezacího drátu a lepší technologie výplachu a chlazení v pracovní vaně. Časové úspory se
projevily v řádu desítek procent (cca 20–30 %)
mimo jiné také v rychlejším najíždění dílce. Stroj
má oproti ROBOFIL 290 P dokonalejší ovládání
a je přesnější.
Všechny tyto, výše uvedené vlastnosti, jsou podstatné právě pro výrobu velmi přesných součástek
do šicích strojů. Navíc je zajištěna i vysoká ekonomičnost výroby, což je pro nás životně důležité.

Trefa do černého
VÚHŽ a.s.“, říká Ing. Vlastimil Franek, vedoucí provozu Nástrojárna
VÚHŽ a.s.
Nástrojárna společnosti VÚHŽ a.s. se věnuje
„ U nového Fanucu mohu říci,
především přesnému obrábění. Divize disponuje že to je trefa do černého na první
rozsáhlým strojním parkem včetně třech nových pokus. V rámci výrobního prograCNC strojů, zaměřených hlavně na výrobu ná- mu jsme potřebovali řešit výšku
strojů a forem pro tváření kovů, tlakové lití hli- řezu nad 350 mm při zachování
níku a vstřikování plastů. Jedním z nejnovějších minimálních úchylek, což bez vypřírůstků je (v pořadí už druhá) drátová elektro- soce přesného elektroerozivního
erozivní řezačka. První stroj FANUC ROBOCUT řezání řešit ani nelze. Stroj pracuje
ALPHA 1iE/CE byl doplněn drátovkou FANUC od pondělí do pátku a vytěžujeme
ALPHA C600iA, oba stroje jsou zcela kompati- jej ve třísměnném provozu. Hlavní
bilní a oba dodala firma PENTA Trading.
přednosti vidím ve vysoké přesnos„Dá se říci, že elektroerozivní drátořez Fanuc ti, variabilitě a jednoduchém ovládání,“ dodává
je vlastně pokračování dodavatelské tradice firmy Ing. Nicielnik, vedoucí technologie Nástrojárny
PENTA Trading ve strojovém parku nástrojárny VÚHŽ a.s.
Výrobní program nástrojárny
je zaměřen především na výrobu
nástrojů, forem, výrobu přesných
strojních dílů a výrobu jednoúče- lových strojů. Mezi hlavní
segmenty výroby dále patří CNC
obrábění ocelí s obtížnou obrobitelností a CNC obrábění neželezných kovů. Vedle tohoto nosného
programu se nástrojárna zabývá
také repasováním nástrojů a forem včetně TIG laserového navařování a strojního opracování na
FANUC ROBOCUT ALPHA 1iE/CE s operátorem výroby panem Karlem Kavkou. původní hodnoty. Až 80 % pro-

Pro tohle jsme se rozhodli investovat do FANUCA
dukce Nástrojárny VÚHŽ a.s. je po opracování
následně povlakováno podle požadavku zákazníka v povlakovacím centru podniku, které má
k dispozici jako jediný provoz ve střední Evropě
všechny tři technologie povlakování - CVD, PACVD a PVD pod jednou střechou. Současné nástrojárna realizuje opracování jak pro Slévárnu
VÚHŽ a.s., tak pro firemní válcovnu.
V čem vidíte hlavní přednosti dodavatele stroje, tedy PENTY Trading?
©<Ļ\[XQðcbcadķ]ðPeðbcXý]ðcPZYTc^¥TgXbilita, maximální vstřícnost a férové jednání – to
je aktivum, kterého si velmi ceníme. A také musím vzpomenout zaškolení obsluhy i pomoc při
řešení řezu u složitých strojních součástí, bezproblemvý servis v případě potřeby a bezplatné
zapůjčení upínacích přípravků k odzkoušení,“
hodnotí dosavadní spolupráci Ing. V. Franek.
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