
 

 

 

 
 
 
 

 
           
 

 
 
Karel Čapek jim dal jméno, my jim dáváme život… 
 

           

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu je za námi. Jak dokládají statistiky, branami 

výstaviště prošel dav více než 80ti tisíc návštěvníků. Na výstavišti na ně čekalo 1 651 firem ze 32 zemí. 

Jedním z hlavních témat byla průmyslová automatizace a prezentace měřicí, řídicí, automatizační a 

regulační techniky. I letos jsme byli součástí této významné veletržní události, abychom potvrdili, co 

umíme a ukázali našim obchodním partnerům naše top řešení a technologie z oblasti průmyslové 

automatizace. 

 

Je všeobecně známo, že moderní průmyslová automatizace zásadním způsobem ovlivňuje 

konkurenceschopnost firmy i její úspěšnost na trhu. Zatímco Karel Čapek pro ně vymyslel „jméno“, my jim 

dáváme život. V pavilonu, ve kterém jsme vystavovali, se to roboty doslova hemžilo. A ne jinak tomu bylo na 

našem stánku. Avšak i v dnešní době moderních technologií platí, že byznys se nedá dělat bez osobních 

setkání, dobrých mezilidských vztahů nebo podání ruky. Ten náš, prezentovaný na stánku a vybavený 

speciální „safety“ funkcí, toto rovněž považuje za samozřejmost. A tak kromě pozorování toho, jak rychle, 

přesně a neúnavně umí pracovat, byli návštěvníci svědky, jak si s kolemjdoucími „třese rukou“.   

 

Dalším tahounem expozice se pak stal 2D a 3D manipulátor s napojením na systém sběru výrobních dat. 

Unikátní produkt pocházející z „pera“ našich vývojářů spojuje špičkové pohony Mitsubishi Electric a lineární 

jednotky SMC. Jeho obrovskou výhodou je skutečnost, že je ihned připravený pro sestavení a instalaci včetně 

softwarových knihoven a nástrojů.  

 

Pro velký zájem jsme i letos dovezli tzv. IOT box, poprvé představený na uplynulém ročníku, který umí propojit 

data ve výrobě a jim nadřazené informační systémy. Jak se tato aplikace prosadí v praxi? Zásadním způsobem 

zjednoduší, usnadní a zrychlí systém sběru dat a jejich samotné zpracování tím, že takto získaná data umí 

následně posílat i do cloudových řešení. 

 

Závěrem nezbývá než zopakovat úvodní větu tohoto článku. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního strojírenského 

veletrhu je za námi. I letos byl přínosný a podnětný co do výměny zkušeností a získávání nových poznatků. A 

proto se už v tuto chvíli těšíme na další projekty a výzvy, které nás v oblasti průmyslové automatizace čekají, 

a také na další shledání na nadcházejícím veletrhu Ampér, který proběhne v březnu příštího roku v Brně.  


