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  Je nutný mít zvláštní smysl pro to, jaká blízkost je ta správná. Je potřeba najít

 zdravý poměr mezi otevřeností a obezřetností – a to platí také v případě, 

  že jde o divoká zvířata. Na jedné straně se vám naskytne senzační pohled

 na bílého žraloka, když se k němu přiblížíte, na druhé straně zde může být

 přílišná blízkost velmi nebezpečná. Avšak tomu, kdo má odvahu překročit hranice,

 se otevírají zcela nové úhly pohledu a příležitosti, 
které by jinak zůstaly skryté. ■



 
 

 

FO
TO

: G
et

ty
 Im

ag
es



  

FO
TO

: G
et

ty
 Im

ag
es



  

FO
TO

: G
et

ty
 Im

ag
es

  Na první pohled jsou prostě jen žluté. Když se však podíváte pozorněji,

 věnujete prohlížení dostatek času a prostudujete detaily, rozpoznáte, že slunečnice jsou

 mnohem více než jen žluté. Kdo se dostane do dostatečné blízkosti, odhalí rozmanitou

 hru barev. U podnikatelských otázek je to ostatně velmi podobné:

 Sledujeme-li věc zblízka, objeví se často zcela nové perspektivy. ■
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  Snímek tokijského metra, kterým se dennodenně přepravují miliony lidí 

 do práce, má symbolický charakter: Pro splnění společného 
 cíle se semkneme. Ale kdy z této blízkosti vznikne těsnost? To je důležitá

 otázka, kterou si musí položit také každý podnikatel. Jak velkou blízkost mohu
 připustit? Jak velký odstup potřebuji, abych řídil podnik úspěšně

 a zároveň lidsky? ■
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7 000 kilometrů  

od hlavního sídla v Ditzingenu 

otevřela společnost TRUMPF 

v září tohoto roku svoji novou 

továrnu Smart Factory. 

Fasáda z oceli poskytuje 

přístřeší pro obrábění plechu 

budoucnosti.

EDITORIAL

Dříve to bývalo u mého rýsovacího prkna často hektické. Nadřízení a kole-

gové se chtěli zapojovat při vzniku nových návrhů. Někdy toho na mě bylo 

příliš. Chtěl jsem svoje nápady nejprve nerušeně přenést na papír. Později 

jsem konstruoval díly na obrazovce. To bylo intimní. Nikdo se do toho 

prostě nevměšoval, ale nedocházelo k výměně informací a podnětům. Dnes 

jsme schopni prodiskutovat návrhy on-line v naší globální vývojářské orga-

nizaci, a to vždy, když je to nutné. Digitální propojení nám poskytlo ideální 

podmínky.

Ve světě produktů od firmy TRUMPF je nazýváme TruConnect. Díky řešením 

digitálního propojení můžeme být vám, našim zákazníkům nablízku vždy, 

když nás potřebujete vy nebo vaše stroje – v podstatě stisknutím tlačítka. 

a nejen to. Naše řešení pro Smart Factory vám mohou pomoci zefektivnit 

vaše výrobní procesy a zajistit vaši větší konkurenceschopnost. O tom všem 

se můžete přesvědčit na vlastní kůži v našem novém showroomu v Chicagu. 

Zde neustále inovujeme svět Industry 4.0 společnosti TRUMPF a kontinuálně 

jej aktualizujeme. Na 5 500 metrech čtverečních si mohou návštěvníci udě-

lat obrázek o tom, jak může vypadat souhra lidí, strojů, skladovací techniky, 

automatizace, softwaru a propojovacích řešení – z kontrolní místnosti jako 

z velitelského můstku na lodi, z ochozu, který se rozprostírá nad celou 

výrobní linkou, nebo také přímo ve výrobě. Na stránkách 30 až 33 máte 

možnost dozvědět se více o našem novém výrobním závodě.

Přiblížit se k zákazníkovi a zaujmout jeho perspektivu. To je velký a důležitý 

úkol, který my i vy každý den znovu řešíme. Tony Savage kvůli tomu jde 

dokonce i do vězení. Jak to ovlivňuje vývoj jeho výrobků, se dočtete od 

strany 20.

Vývoj, na který jsem se zaměřoval v posledních pěti letech. Mým novým 

úkolem předsedy představenstva obchodní divize Obráběcí stroje je nyní 

celková odpovědnost za naše řešení a služby, takže vás tak mohu nyní 

doprovázet ještě komplexněji. Na to se velmi těším a přeji nám všem do 

budoucna i nadále hodně úspěchu.
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... v Kilreji

Kde je hranice mezi rodinou a firmou, když jsou obě 

oblasti vzájemně těsně propojené? Rozhovor se čtyřmi 

muži o blízkosti a odstupu.

Strana 12

... v Aucklandu

Tony Savage bývá často bez viny za mřížemi. Co se zdá být 

hororovým příběhem, je jeho práce. A není to snadný úkol.

Strana 20
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Firmy Ricupero a TRUMPF oslavily tento rok  

v podstatě stříbrnou svatbu – úzce spolupracují již 25 let.  

Je to partnerství, které se vyplatí. Oběma stranám.
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... v Chicagu

Ještě jeden showroom? Ne tak docela. 

V USA si nyní mohou zákazníci na vlastní kůži 

vyzkoušet nejnovější technologie Industry 4.0 

společnosti TRUMPF.
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Když se rodinné firmy předávají nástupcům, existují dvě 

možnosti: předání členovi rodiny nebo externímu manažerovi. 

Creighton Hutchinson z firmy Hutchinson Engineering, 

z Kilreje v Severním Irsku, se rozhodl pro obě varianty.  

Zeptali jsme se, jak to funguje a jakou blízkost ke svým synům 

musí zachovávat. 

SEVERNÍ IRSKO

Blízkost v Kilreji

RODINNÉ SVAZKY
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Projíždí-li Creighton Hutchinson ulicemi Kilreje, kynou mu obyvate-

lé na pozdrav. Zakladatel firmy je uznávanou osobností. Odstěho-

vat se se svým podnikem z Kilreje a vyrábět produkty blíže k průmy-

slovým centrům Severního Irska pro něj nikdy nepřicházelo v úvahu. 

Blízkost k jeho domovu a angažovanost ve prospěch lidí jsou pro 

něj důležité. Lidé si toho na něm velmi cení. Tím spíše proto, že 

Severní Irsko zažívá díky podnikatelům, jako je on, hospodářský 

rozmach a konečně se mu daří vystoupit ze stínu Velké Británie.

Creighton založil firmu Hutchinson Engineering v roce 1971 jako 

samostatný podnikatel a vyráběl díly pro zemědělské stroje. Jeho 

firma se rozrostla a po několika letech zaměstnával deset pracov-

níků. Branže, v níž působil, se však s přibývajícími lety zmenšovala. 

V roce 1996 nastoupil do firmy nejstarší syn Mark. Současně padlo 

rozhodnutí, že se podnik vydá novou cestou. Dnes vyrábí 100 za-

městnanců u firmy Hutchinson Engeneering produkty pro zákazní-

ky z různých branží – od výrobců autobusů až po letecký průmysl.

Úspěšný vývoj vyžadoval nové výrobní kapacity. V roce 2015 

investovala firma do stroje pro řezání trubek laserem TruLaser 

Tube 7000 a do automatizovaného stroje pro řezání laserem 

TruLaser 5030 fiber a rozšířila svoji výrobní plochu. V roce 2001 

odešel zakladatel firmy Creighton z každodenního obchodu. 

Osobní protokoly všech zúčastněných svědčí o tom, jak předání 

fungovalo.

I když je již dlouho v důchodu, nenechá si 
Creighton Hutchinson ujít každodenní obchůzku 
ve firmě.
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Creighton Hutchinson, 70:

Když jsem firmu před 46 lety zakládal, nemyslel jsem si, že někdy 

budu zaměstnávat 100 pracovníků. Ale podnik se dobře rozvíjel 

a neustále se zvětšoval. Důvodem bylo také to, že moji synové a já 

jsme, když to bylo nutné, učinili dobrá rozhodnutí. Například když 

bylo zakázek pro zemědělské stroje stále méně. A také když šlo 

o reorganizaci představenstva. Při strategických rozhodnutích jsme 

potřebovali neutrální perspektivu. Rozhodl jsem se tedy zaměst-

nat externí pracovníky – tedy osoby, které nejsou členy rodiny. 

Není dobré, když se člověk vydává stále stejnými cestami. Neměli 

bychom podceňovat pohled někoho zvenčí, neboť čerstvý vítr 

prospívá každé firmě. Také té naší.

K
IL
R
EA

.....................................................

„ Není dobré, když  
se člověk vydává stále 
stejnými cestami. “

.....................................................

Creighton Hutchinson, zakladatel firmy Hutchinson Engineering
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.....................................................

„ Zacházej s lidmi tak, jak 
bys chtěl, aby oni zacházeli 

s tebou. “
.....................................................

Mark Hutchinson, jednatel firmy Hutchinson Engineering

Mark Hutchinson, 39,
jednatel:

Vyrostl jsem s firmou, byla vždy také součástí našeho rodinné-

ho života. Bylo mi jasné, že do ní budu někdy chtít nastoupit. 

Jak říká jedno hezké přísloví: jablko nepadá daleko od stromu. 

K mému otci jsem vždy vzhlížel a samozřejmě jsem chtěl, aby 

byl na mě pyšný, tak jako jsem já na něj. Úzce jsme spolupraco-

vali a hodně jsem se od něj naučil. Zároveň jsem se také musel 

postupně odpoutat, abych se mohl vydat svojí vlastní cestou. 

Musel jsem se samostatně rozhodovat a prosazovat rozšíření 

palety našich produktů. Kromě toho jsme navázali nové part-

nerství s firmou TRUMPF. Samozřejmě na mě velmi zapůsobily 

moderní stroje. Náš první stroj od firmy TRUMPF byl CO
2
 lase-

rový stroj s automatizací – díky tomu jsme dokázali opětovně 

zvýšit naši produktivitu. Důležitým faktorem však také bylo,  

že firma TRUMPF je stejně jako my rodinný podnik a že sdílíme 

stejné hodnoty.

Naše zaměstnance považujeme za širší rodinu. Konají se pravi-

delné zdravotní prohlídky, každoroční teambuildingové akce, 

velká vánoční oslava a malé rituály jako „lívancové úterý“. 

Zaměstnanci to umí ocenit, mnozí u nás pracují již mnoho let 

nebo dokonce desetiletí. Jeden pracovník je v naší firmě již 

40 let. Už náš otec s oblibou říkával: „Zacházej s lidmi tak, 

jak bys chtěl, aby oni zacházeli s tebou.“ A podle této zásady 

řídíme podnik společně s bratrem i dnes.
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Pancake Tuesday: Bratři 
Hutchinsonovi považují své 
zaměstnance za členy rodiny.

Richard Hutchinson, 35,
vedoucí IT a marketingu:

Nastoupil jsem do firmy v roce 2007. Po pravdě řečeno mě 

Mark trochu oklamal, měl jsem vypomoci jen na šest měsíců, 

protože ve firmě byla spousta práce. To bylo zhruba před 

deseti lety. Vlastně jsem měl jiné plány, studoval jsem v Belfastu 

podnikovou ekonomiku. Tehdy jsem si nedokázal představit, 

že nastoupím do rodinného podniku. Není to vždy jednoduché, 

když je tvůj otec zároveň tvým šéfem a tvůj bratr tvým kolegou. 

Dnes jsem rád, že jsem zůstal. Ve velké firmě bych byl pravdě-

podobně jen neosobní číslo. Zde jsem měl mnoho možností 

dalšího rozvoje. Mohl jsem uvést do pohybu nová řešení: 

Zavedl jsem například IT systémy pro naše interní procesy a mo-

dernizoval pomocí řešení TRUMPF TruTops Boost programování 

našich strojů. Navíc jsme instalovali TruTops Monitor a mohli 

tak přesně monitorovat výrobu. V tom jsem našel svůj úkol.

Náš otec trpí již několik let Parkinsonovou chorobou. Svoji sil-

nou vůli k práci přesto nikdy neztratil. Když už nemohl ve firmě 

pracovat, našel si nový projekt a renovuje starou chatu naší 

rodiny v areálu firmy.

K
IL
R
EA
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Jason McCullagh, 41, 
Leiter Produktion: 

18

.....................................................

„ Měl jsem do rodinné firmy 
přinést nové perspektivy. “

.....................................................

Jason McCullagh, ředitel výroby u firmy Hutchinson Engineering

Jason McCullagh, 41,
vedoucí výroby:

Sice nejsem Hutchinson, ale cítím se s firmou přesto úzce 

spojený. Působím zde již dva roky jako jednatel odpovědný 

za výrobu a jako jeden ze dvou ředitelů, kteří nepocházejí 

z rodiny. To byl také jeden z důvodů, proč mě Mark a Richard 

zaměstnali. Měl jsem do rodinné firmy přinést nové perspek-

tivy. Rychle jsem se cítil být součástí rodiny, neboť oba bratři 

Hutchinsonové mi to opravdu usnadnili. a věřím, že přesně to 

nás odlišuje od ostatních firem. Usilovně se snažíme vytvořit 

skvělé pracovní prostředí a naši zaměstnanci nám to oplácejí 

svojí maximální angažovaností.

Samozřejmě bylo pro mě výzvou přijít do takto těsně spjatého 

rodinného podniku. Mark a Richard mají dobrý, úzký vztah. 

Ale rychle se ukázalo, že naše spolupráce přináší ovoce a Mark 

i Richard si cení mého názoru a mých zkušeností. Perfektně se 

doplňujeme. Mark se rozhoduje spíše na základě pocitů, velmi 

intuitivně. Naproti tomu já jsem absolutní analytik. Výsledkem 

je dobrá rovnováha. Každý z nás respektuje oblast kompeten-

cí toho druhého. U mě je to výroba, u Richarda IT a u Marka 

management.



01

 
  

FO
TO

S:
 F

re
de

rik
 D

ul
ay

-W
in

kl
er

Jason McCullagh, 41, 
Leiter Produktion: 

18

V detailu:

Smlouvy o poskytování 
servisu od firmy TRUMPF

Kdo je stejně jako Hutchinsonovi spolehlivým 
partnerem  různých branží, potřebuje silného 

partnera také na své straně. Odborníci z firmy 

TRUMPF podporují uživatele během celého 

životního cyklu výrobních zařízení. Přečtěte si více 

informací o našich smlouvách o poskytování 
servisních služeb.
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Stručně a kompaktně

Dohody o poskytování  
servisních služeb od firmy TRUMPF

Firma TRUMPF poskytuje poradenství a po-

moc také po zakoupení stroje a podporuje 

svoje zákazníky prostřednictvím různých 

smluv o poskytování servisních služeb a od-

borných znalostí. K těmto nabídkám patří 

hotline a teleservis: Školení a zkušení tech-

nici pomáhají například při rychlé identifika-

ci a odstranění chyb učiněných při obsluze 

a nastavení. Počet hovoří sám za sebe: Více 

než dvě třetiny případů lze řešit bez zásahů 

přímo v místě, což šetří čas i peníze. Zákaz-

níci mohou navíc využít pravidelně provádě-

nou údržbu. Technik zajistí pomocí originál-

ních dílů spolehlivou funkci strojů. Náklady 

zůstanou díky cenám balíčků a paušálním 

poplatkům transparentní. Každá údržba 

se přitom provádí podle zadání od výrobce 

a dokumentuje se pomocí kontrolních se-

znamů a servisních štítků. Firma TRUMPF 

zajišťuje koordinaci termínů a včasné prove-

dení.

Hutchinson se aktivně angažuje v místě svého domova 

a podporuje celou řadu sportovních týmů. Například juniorské 

ragbyové družstvo, juniorský fotbalový tým a místní vzpěrače. 

80 000 čtverečních stop, tedy cca 7 430 čtverečních metrů měří 

výrobní plocha severoirské firmy. Pro srovnání: Fotbalové hřiště má 

rozlohu 7 140 metrů čtverečních.

Horká 
linka

Teleservis Údržba



 

 

 

7.140
m2

V případě potřeby pokrývají smlouvy o posky-

tování servisních služeb od firmy TRUMPF také 

opravy a náhradní díly. Pro zákazníky zůstávají 

náklady díky fixním ročním paušálům přehled-

né. Pravidelná údržba celkově zajišťuje opti-

mální stav strojů. Zvyšuje se tak jejich životnost 

a hodnota při opětovném prodeji. Kontaktujte 

vašeho partnera u firmy TRUMPF a dozvíte se, 

jaké smlouvy o poskytování servisních služeb 

jsou na vašem trhu k dispozici.

Další informace o smlouvách 
o poskytování servisu najdete zde:
www.trumpf.com/s/c52l3j

Opravy
Náhradní

díly

Komplexní servisní služby

Údržba

O zákazníkovi
SJC Hutchinson Engineering Ltd.
Jednatel: Mark Hutchinson
58A Drumagarner Road
Kilrea, Coleraine, Severní Irsko
Telefon: +44 (0) 28 295 403 02
info@hutchinson-engineering.co.uk
www.hutchinson-engineering.co.uk

Strojní park
• TCL 4050 se zařízením LiftMaster
•  TruLaser 5040 se zařízením LiftMaster
• TruMatic 6000 se zařízením SheetMaster
•  TruLaser 5030 fiber 

se zařízením LiftMaster Compact
• TrumaBend V1300

• 2× TruBend 5130
• TruBend V2300S

• 2× TruBend 7036

• TruLaser Tube 7000

• TruTops Monitor
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NOVÝ ZÉLAND

Blízkost v Aucklandu

ZA
ŠVÉDSKÝMI
ZÁCLONAMI

Firma Tonyho Savagese Metal Concepts v Aucklandu 

se specializuje na architektonické projekty jako střešní 

konstrukce a fasády. Již nějakou dobu se však věnuje 

i další, neobvyklé oblasti činnosti – firma Metal Concepts 

vyrábí také nábytek pro vězeňské cely. Pro zhotovení 

funkčních a zároveň bezpečných výrobků musí majitel 

Tony jít tam, kde se tyto výrobky používají.  

Výsledek: tráví spoustu času ve věznicích.
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DRobustní a bezpečné: Výrobky od firmy Metal Con-

cepts jsou střižené na míru požadavkům ve věznicích.

Na co se musí dávat pozor při konstrukci? 
Je toho více! Náš nábytek je obzvláště robustní, protože musí hod-

ně vydržet, například úmyslné poškození. Kromě toho je velkým 

tématem bezpečnost. 

Neboť naším úkolem je zaručit, že nic nelze v cele poškodit nebo 

použít jako zbraň. Proto k výrobě našich produktů používáme 

především konstrukční ocel s nejodolnějším vrchním nátěrem, který 

máme, nebo nerezovou ocel. Přesto je permanentní výzvou navr-

hovat věci, které musí splňovat tolik požadavků.

Fasády pro parkovací domy v Austrálii a sluneční clony na Uni-
verzitě Auckland: Firma Metal Concepts působí po celém světě 
a má k dispozici individuální řešení pro jakýkoli požadavek. 
Přitom používá stroje a nástroje od firmy TRUMPF. Jak se stalo, 
že jeho firma nyní vyrábí také nábytek pro věznice, vysvětluje 
majitel firmy Tony Savage v interview. 

Vaše firma vyráběla fasádní obklady. Nyní několik hodin 
denně přemýšlíte nad věznicemi – jak k tomu došlo? 
Vězeňská služba na Novém Zélandu se na nás před několika lety 

obrátilo s prosbou, zda bychom mohli vyrobit nějaký nábytek. Ve 

čtvrtek ráno se uskutečnila informační schůzka. Hned potom jsme 

se sešli před tabulí a vypracovali v týmu řešení, které by podle naše-

ho názoru mohlo zvládnout všechny stávající problémy. Následující 

pondělí jsme k nám pozvali zákazníka a představili jsme mu nejen 

náš návrh, ale také prototyp. Konstrukční díl byl s drobnými změ-

nami později realizován. 

A co vyrábíte pro věznice? 
Nakonec jsme se specializovali na vybavení vězeňských cel. Sem 

patří například postele, psací stoly, otočné židle, ale také jídelní 

stolky, kryty na televizory, noční lampičky a telefonní budky.

Jak se cítíte, když navštívíte vězení a trávíte v něm tolik 
času? 
Pro mě osobně to byla zajímavá zkušenost. Neměl jsem, stejně jako 

většina lidí, absolutně žádný vztah k vězení. Samozřejmě jsem vě-

děl, že existují, ale o jeho vybavení jsem nikdy nepřemýšlel. Vězení 

je něco, na co se díváme z dálky, nikdo ve skutečnosti nepřemýšlí 

nad tím, jak by to mohlo nebo mělo vypadat uvnitř. V průběhu 

času jsem získal pochopení pro toto zvláštní vybavení. Dráždila mě 

výzva vytvořit bezpečné a chráněné prostředí a současně zohlednit 

potřeby místního personálu a vězňů.
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.....................................................

„ Díky automatizaci našeho 
zařízení TruPunch jsme výrazně 

zvýšili naše kapacity. “
.....................................................

Tony Savage, jednatel společnosti Metal Concepts

Dostáváte zpětnou vazbu také od vězňů? 
Ne, ale jsme ve velmi úzkém kontaktu s místním personálem věz-

nice. To značně pomáhá porozumět tomu, jaké výzvy se denno-

denně objevují v různých věznicích, v nichž jsou umístěni vězňové 

s nízkým až maximálním stupněm zabezpečení. 

Jak úzce se musí spolupracovat se zařízením pro výkon 
trestu?
Blízkost k zákazníkovi je při této práci nevyhnutelná. Čím více víme 

o výzvách a cílech vězeňské služby a každého jednotlivého vězení, 

tím lépe se naše výrobky hodí do příslušného systému. 

Vaše práce se skutečně zdá být plná výzev. Jaké plány máte 
do budoucna? Chcete i nadále vyrábět vybavení věznic? 
V každém případě! Máme poptávky ze zahraničí, od osob, které 

viděly část naší práce. Díky automatizaci našeho zařízení TruPunch 

jsme výrazně zvýšili naše kapacity. Považuji to za velkou příležitost. 

Kromě toho mám skvělé a velmi talentované spolupracovníky. 

Všichni máme stejnou vizi a potřebu činit v naší práci neustálé 

pokroky.
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V detailu:

Integrace
procesů

Tony Savage se při výrobě svých produktů spoléhá na 

zařízení TruPunch 3000. Tento děrovací lis 
podporuje podnikatele při výrobě nábytku 

do vězeňských cel a při výrobě fasád. Pomocí různých 

nástrojů může tento podnikatel mapovat na stroji více 
kroků obrábění. Šetří tak čas i peníze.



Stručně a kompaktně

Integrace procesů 
––

Vysekávací technologie umožňuje uživatelům kompletní obrábění 

na jednom stroji. Díky flexibilním nástrojům probíhá dokonce i tvá-

ření nebo značení přímo na strojích TruPunch. To přináší enormní 

úspory u průběžných časů výroby a umožňuje to hospodárnou vý-

robu velkého spektra dílů. Pro zákazníky, kteří chtějí testovat různé 

vysekávací aplikace, existuje možnost zkušební výroby. Při ní lze dů-

kladně vyzkoušet nové aplikace po dobu dvou týdnů.

Úspora času

Řezání závitů Ohraňování Odstraňování otřepů

Příprava práce

Proces obrábění rozdělený mezi několik různých strojů

Kompletní obrobení na jednom děrovacím stroji

Obrábění

Logistika dílů

Nastrojení

Závity lze tvářet v různých velikos-

tech závitu. Zpevnění materiálu za 

studena zajišťuje vysokou pevnost.

Děrovací lisy dokážou s pomocí 

nástrojů odstranit z plechů otřepy. 

Tím se minimalizuje riziko zranění 

a zajistí se vynikající kvalita hran.

U tohoto použití jsou možná ohra-

ňování až do 90 stupňů. Stroje 

a nástroje přitom docílí šířky jazýč-

ků až 90 milimetrů a zajišťují díky 

použití ohraňovacího válečku hra-

ny bez otisků.



Stručně a kompaktně

Integrace procesů 
––

Informujte se, jaké děrovací nástroje se hodí pro váš 
stroj a vyhledejte vhodná rozšíření funkcí na adrese: 
www.trumpf.com/?648

20 procent svého času tráví jednatel Tony Savage za 

mřížemi, aby dále zdokonaloval své výrobky a podpo-

roval inovace.

O zákazníkovi
Metal Concepts
Jednatel: Tony Savage
83a Captain Springs Rd, Onehunga
Auckland, Nový Zéland 1061
Telefon: +64 (0) 9 636 7345
www.metalconcepts.co.nz

Strojní park
• TruPunch 3000
• TruBend 5170

Příprava práce

Obrábění

Logistika dílů

Nastrojení
Díky integraci procesů je na jednom stroji mapováno více 

kroků obrábění.

Firma Metal Concepts vyrobila sluneční clony pro Uni-

verzitu Auckland, které zajišťují optimální klima v pro-

storách univerzity.

Značení

Gravírovací, značicí a razicí nástro-

je nabízejí zákazníkovi rozmanité 

možnosti – například pro umístění 

sériového čísla, roku výroby, čísla 

šarže, symbolů nebo loga firmy na 

plechy.
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FRANCIE

Blízkost v Pireyi

VÝHRA PRO
OBĚ STRANY

Francouzská firma Ricupero a firma TRUMPF 

jsou silným týmem již 25 let. Mnohé se změnilo 
– především technické výzvy jako například 

automatizace. Jedno však mají obě firmy odedávna společné: 

nepřipouští prostoje.
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Na konci dlouhé klikaté ulice v Pireyi se nachází areál firmy Ricu-

pero. Obrovská budova se skleněnou fasádou nejprve nepůsobí 

jako výrobní hala. A Franck Ricupero nevypadá jako typický ředitel. 

Namísto obleku a kravaty nosí džíny, tričko a sportovní obuv. Jeho 

oči září a pod plnovousem probleskuje úsměv, když začíná vyprávět 

o své firmě.

43letý Franck a jeho o rok mladší bratr Christophe vedou rodinnou 

firmu Ricupero ve druhé generaci. Pracují bok po boku již od roku 

1994 a během této doby neustále firmu rozvíjeli Pro bratry je velmi 

důležité, aby rodina stála při sobě. Je pro ně samozřejmostí, že oba 

pokračují ve vedení firmy podle jejich otce. A patriarcha má pádné 

důvody, aby byl pyšný na své syny.

Firma Ricupero v současnosti zaměstnává více než padesát pra-

covníků a poskytuje nejen jednotlivé odborné kompetence, ale 

nabízí svým zákazníkům s pomocí druhé firmy CFI také komplet-

ní moduly. Dobrým příkladem jsou turnikety pro různé stanice 

podzemní a městské dráhy. Firma Ricupero nejprve řeže laserem, 

ohraňuje a svařuje plechy. Potom zabuduje dodanou elektroniku 

do krytu a přezkouší ji. „Dodáváme vše z jedné ruky, pokud to 

jde. Naši zákazníci to oceňují a odlišuje nás to od konkurence,“ 

říká Franck.

Franck má velmi dobrý vztah se svými 
zaměstnanci: „Je pro mě důležité, aby se zde 

cítili dobře.“
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Cíle Francka Ricupera jsou ambiciózní, ale ne 
nemožné. Pro svůj podnik se velmi angažuje.

.....................................................

„ Dodáváme vše  
z jedné ruky.

 To nás odlišuje. “
.....................................................

Franck Ricupero, jednatel společnosti Ricupero
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Společnost Ricupero byla první firma na světě, 
která zkombinovala TruLaser 2030 fiber se zařízením 
LiftMaster Shuttle.

Po nařezání plechů laserem, jejich ohraně-
ní a svaření lze zabudovat elektroniku.

Aby mohly být realizovány nové projekty, spolupracujeme úzce 

s firmou TRUMPF. Firma tak byla jednou z prvních ve Francii, která 

začala používat TruLaser Robot 5020 a mohla tak sbírat svoje od-

borné zkušenosti v oblasti laserového svařování. Tyto kompetence 

pomohly firmě Ricupero získat velkého zákazníka: pařížské metro. 

Při výrobě speciálního dílu pro podzemní dráhu záleželo na tom, 

aby během svařování vznikalo co nejmenší teplo – v porovnání 

s konvenční metodou zde nabízí laserové svařování velké výhody. 

Firma Ricupero si díky svému know-how v této oblasti dokázala 

zajistit tuto zakázku.

Jakmile firma TRUMPF zařadí do nabídky nový stroj, společnost 

Ricupero jej často okamžitě koupí – ještě dříve než její konkurence. 

„Je důležité investovat do nových strojů a technologií, abychom 

zákazníkům mohli něco nabídnout. Nemáte-li moderní vybavení, 

nemůžete zákazníky dlouhodobě uspokojit. Snadno pak přejdou ke 

konkurenci.“ To platí zejména pro velké zákazníky jako společnost 

RATP, která provozuje pařížské metro, nebo pro francouzského 

provozovatele železnice SNCF. Ti všichni důvěřují firmě Ricupero.

PI
R
EY
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Také firma TRUMPF profitovala z Franckových investic, neboť častá 

výměna zkušeností a přímá zpětná vazba jsou pro výrobce strojů 

z Ditzingenu samozřejmě velmi užitečné. „Je to výhra pro obě 

strany,“ říká Franck s mrknutím oka.

Firma Ricupero  byla prvním zákazníkem na světě, který si objednal 

TruLaser 2030 fiber v kombinaci se zařízením LiftMaster Shuttle. 

Franckův bratr Christophe se dokonce vydal do výrobního závodu 

ve Farmingtonu v Connecticutu, aby stroj posoudil. V té době ještě 

nebyl tento stroj k dostání na evropském trhu. 

Spolupráce mezi firmami TRUMPF a Ricupero přináší viditelné 

plody. Informace o vysoce moderním strojním parku a rozmani-

tých profesionálních službách Francouzů se roznesly dokonce až 

do Austrálie. „Máme zakázky z celého světa – naše výrobky se 

nacházejí v mnoha různých zemích. Jsem na to velmi hrdý a dále 

mě to motivuje,“ vysvětluje Franck. Rád by v budoucnu ještě více 

investoval do moderních technologií, samozřejmě v úzké spolupráci 

s firmou TRUMPF.

Od Paříže po Adelaide: Turnikety pro pod-
zemní a městské dráhy od firmy Ricupero najdete 
po celém světě.
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V detailu:

TruLaser 2030 fiber
+ LiftMaster Shuttle

Laserový řezací stroj TruLaser 2030 fiber lze 

automatizovat a použít v rozmanitých sestavách. 
Skvěle se tak přizpůsobí příslušným podmínkám ve 

výrobě. To je vlastnost, z níž profituje také francouzská 

firma Ricupero.



Stručně a kompaktně

TruLaser 2030 fiber  
+ LiftMaster Shuttle

Důležitým komponentem pro automatizaci stroje TruLaser 

2030 fiber je výměník trysek. Používá se během automati-

zovaných směn s výměnou materiálu. Princip šroubování vy-

vinutý firmou TRUMPF zajišťuje, že se trysky přesně upevní 

a paprsek je tak přesně vystředěný.

Firma Ricupero si tuto sestavu zvolila pro TruLaser 2030 fiber 

a LiftMaster Shuttle. Přes den zakládá a odebírá menší série 

a prototypy výměník palet. U velkých sérií a při nočních smě-

nách přebírá tuto práci LiftMaster Shuttle.



Stručně a kompaktně

TruLaser 2030 fiber  
+ LiftMaster Shuttle

Tato krátká varianta s dvojitým vozíkem se skvěle hodí v pří-

padě, že je požadována instalace systému přímo před stěnu. 

Zakládání do stroje a odebírání ze stroje může probíhat ze-

předu. Výměník palet i dvojitý vozík jsou dobře přístupné.

U dlouhé varianty sestavy se mohou stohy neopracovaných 

plechů a hotových dílů zvýšit až na 900 milimetrů.

O zákazníkovi
Ricupero Tolerie Fine
Jednatelé:
Franck a Christophe Ricupero
Zone Industrielle
de L‘Orée du Bois

6 rue de la Forêt
25480 Pirey, Francie
ricupero@ricupero.fr
www.ricupero.fr

Strojní park
•  TruLaser 2030 fiber 

se zařízením LiftMaster 
Shuttle

• TruLaser 3530

• TruMatic 7000
• TruMatic 6000 l-13
• TruBend 7036
• TrumaBend V850S
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Blízkost v Chicagu

SPUŠTĚNÍ
VÝROBY

––
80 kilometrů kabelů, 130 000 kilogramů 

oceli a miliony bitů a bajtů – během 

pouhých 13 měsíců vznikla z ničeho 

v Chicagu továrna Smart Factory.  
Díky kompletnímu síťovému propojení  

lze továrnu řídit digitálně.
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Jedním kliknutím přístup ke všem důležitým 

informacím – kdykoliv a kdekoliv. V éře 

smartphonů se zdá, že „vše, vždy, všude“ 

není žádnou velkou zvláštností. Přeneseno 

do světa kovovýroby to znamená mít kdyko-

liv přehled a kontrolu nad vytížením, výrob-

ními zakázkami a stavem strojů. To se daří 

pomocí řešení Industry 4.0, která společnost 

TRUMPF sdružuje pod pojmem TruConnect. 

Tato řešení se používají v Chicagu.

Ve „Windy City“ na středozápadě USA má 

firma TRUMPF své zastoupení od tohoto 

září. Nové, vysoce moderní technologické 

centrum představuje rozhodující krok firmy 

do budoucnosti kovovýroby. Na návštěv-

níky zde čeká první továrna Smart Factory, 

kompletně naplánovaná s digitálně propo-

jenými výrobním procesy.

Firma TRUMPF sleduje novou továrnou 

Smart Factory jasný cíl: Být ještě blíže ke 

svým zákazníkům a poradit jim při zavá-

dění síťově propojených výrobních řešení. 

Tato továrna zajišťuje prostorovou blízkost. 

Cca 40 procent celkového průmyslu pro 
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Krásné, krásnější, Chicago – architektura střižená 
na míru: v cca 5 500 metrů čtverečních velké bu-
dově bylo k výstavbě použito více než 122 000 tun 
oceli. Zákazník firmy TRUMPF z Atlanty vyrobil sa-
monosnou střešní konstrukci. Vedle plechů a oceli 
však upoutají pozornost také jiné materiály. Části 
venkovní fasády i některé vnitřní stěny jsou ze dře-
va. Technologické centrum projektovala berlínská 
architektonická kancelář Barkow Leibinger.

Flexibilní:
Samostatné stroje doplňují 
propojenou výrobní linku.

Dobře organizované:
Skladový systém poskytuje více než 200 míst.

TruLaser 5030 fiber:
Laserový řezací stroj pracuje plně 
automatizovaně, s osmikilowatto-
vým výkonem laseru.
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obrábění plechu v Severní Americe má své 

sídlo v okolních státech. V srdci amerického 

odvětví „Sheet Metal Industry“ využívá spo-

lečnost TRUMPF své inovační síly a ukazuje, 

co je již dnes možné v oblasti digitalizace, 

tedy drastická redukce nepřímých procesů.

80 procent výrobního času připadá dnes 

na přípravu a následné činnosti po zhoto-

vení zakázek. V dobách snižování velikostí 

výrobních dávek se musí tento podíl snížit, 

jinak nebude výroba ekonomicky výhod-

ná. Ručně vytvářené zakázky, nákladné 

dokumentace v průvodních dokumentech, 

časově náročné vyhledávání dílů – s tím 

vším se v Chicagu nesetkáte. Zákazníci zde 

zažijí síťově propojený strojní park, s jehož 

pomocí lze zpracovat zakázky automatizo-

vaně. Zvláštností Smart Factory však nejsou 

komponenty automatizace, tedy hardware, 

ale naopak software. Ten připraví zakázky 

během několika minut, včetně automatic-

kého procesu objednávky, programování, 

rozložení na tabuli a přiřazení do seznamu 

úkolů příslušného stroje. Výrobní data 

celého strojního parku procházejí „Cont-

rol Center“. Odtud, ale také z mobilních 

koncových zařízení, lze získat přehled 

o stavu výroby a zakázky a kdykoliv je řídit. 

V Chicagu probíhá nepřetržitá výroba. 

Každý návštěvník Smart Factory může nejen 

přihlížet, ale díky napojenému webovému 

shopu AXOOM také vyřizovat vlastní díly. 

Firma TRUMPF umožňuje náhled do kom-

pletních procesů kovovýroby – od poptávky 

přes výrobu až po fakturaci – a může ještě 

lépe sledovat požadavky svých zákazníků.

„Control Center” (velín):
Z obou pracovišť se řídí každá akce 
ve Smart Factory.

Volný výhled:
Ochoz umožňuje přehled o výrobním zařízení. Také 
zde je možné zobrazit si informace k zakázkám.
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Naplánováno, investováno, zvýšeno

Firma TRUMPF opětovně dokázala zvýšit 

obrat v obchodním roce 2016/2017. 

Nárůst o téměř 11 procent představuje 

zvýšení z 2,8 na 3,1 miliardy EUR. Také 

příjem zakázek vzrostl o 21 procent na 

3,4 miliardy EUR. Nejsilnější jednotlivé 

obraty přitom zaznamenaly Německo 

a USA, na třetím místě se umístila Čína. 

Obzvláště potěšující byl vývoj v Jižní 

Koreji, kde mají své sídlo četní zákazníci 

z elektronického průmyslu. Zde se obrat 

zvýšil o 58 procent na 211 milionů EUR, 

takže se Jižní Korea stala čtvrtým nejsil-

nějším jednotlivým trhem.

„Na mnohých trzích jsme naše plány 

překonali, k čemuž stejnou měrou 

přispěly všechny naše výrobky,“ říká 

Nicola Leibinger-Kammüller, předsedkyně 

představenstva firmy TRUMPF.

V uplynulém obchodním roce investovala 

firma TRUMPF o výstavby a rozšíření 

národních a mezinárodních poboček: 

Například do nového logistického centra 

v hlavním sídle v Ditzingenu a do továrny 

demonstrující řešení Industry 4.0 v Chi-

cagu. Zároveň však byl také podporo-

ván vývoj digitální obchodní platformy 

AXOOM.

Přihrávka naslepo

U Japonské slepecké fotbalové asocia-

ce (JBFA) hrají společně fotbal zrakově 

postižení a lidé se zdravým zrakem, 

kteří tak zažívají inkluzi.

Firma TRUMPF v Japonsku podporuje 

slepecký fotbalový svaz jako sponzor, 

a tím i myšlení otevřené společnosti. 

Zaměstnanci z firmy TRUMPF byli 

ohromeni výkony družstev.

Velkým cílem japonského týmu je 

Paralympiáda 2020 v Tokiu – TRUMPF 

jim drží palce.

Lokalizace 
s centimetrovou 
přesností

Přírůstek pro digitálně propojenou výro-

bu: Firma TRUMPF má nyní 60% podíl 

ve firmě BeSpoon SAS. Francouzská 

firma vyvíjí senzory, systémové kompo-

nenty a software pro sledování polohy. 

Tím lze v reálném čase určit polohu 

předmětů ve výrobní hale s centimetro-

vou přesností. Výrobní procesy jsou tak 

transparentnější a výroba efektivnější. 

Lokalizační technologie poskytuje 

spoustu potenciálu pro obrábění plechů 

a bude k dispozici v produktovém port-

foliu TruConnect pro Smart Factory.

SHORT
CUTS

BIZ +

Zajímavé, důležité a překvapivé.
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Nové  
technologické 
centrum

Od října 2015 má firma TRUMPF své 

zastoupení v Thajsku – otevření nového 

technologického centra nyní představo-

valo další mezník.

V srpnu tohoto roku se konalo slavnostní 

otevření v Bangkoku, kterého se zúčast-

nilo mnoho národních i mezinárodních 

hostů. Návštěvníci získali přímo v místě 

přehled o nejnovějších technologiích pro 

obrábění plechů.

Do budoucna bude technologické 

centrum k dispozici nejen pro testování 

aplikací, ale také pro účely školení.

Realizovaná digitalizace

Firma TRUMPF zásobuje své zákazníky 

z nového logistického centra.

Dosavadní sklad dosáhl hranic své kapa-

city. V roce 2015 byla zahájena výstavba 

nové budovy pro zajištění dostatečného 

místa pro spotřební a náhradní díly.

Díky své celkové rozloze 13 000 metrů 

čtverečních je nové logistické centrum 

více než třikrát větší než původní sklad 

a poskytuje dnes přístřeší již 30 000 vý-

robkům. Kombinace automatizovaných 

a ručně obsluhovaných skladovacích 

ploch zaručuje vysokou flexibilitu. Další 

výhoda: Speciálně pro firmu TRUMPF 

vyvinuté softwarové řešení na bázi SAP, 

které vykonává všechny elektronické 

procesy, řídí toky materiálů a eviduje 

skladové zásoby. To zajišťuje nejen trans-

parentnost systému, ale také možnost 

rychlé reakce podniku. Tento vysoký 

stupeň digitálního propojení se vyplatí 

i v budoucnosti.

Robotika?  
Jak snadné!

Pro dvanáct chlapců a dívek byly 

čtyři „Dny techniky u firmy TRUMPF“ 

v Ditzingenu zdařilým zpestřením každo-

denního školního vyučování. Techniku 

dětem zprostředkovala stavebnice  

LEGO® MINDSTORMS® EV3. 

11letí až 14letí žáci si vyzkoušeli povo-

lání konstruktéra a samostatně vyvíjeli 

a programovali modely robotů. Zkon-

struovali například „jedenáctimetrového 

střílejícího robota“. Sbírali přitom také 

první praktické zkušenosti tím, že sami 

vyráběli komponenty na CNC strojích.
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Ach tak!

OD DĚROVAČKY KE STROJI  
– DĚROVACÍ TECHNOLOGIE

–––

Děrování zcela podle přání
Stroje od firmy TRUMPF nabízejí možnost 

děrování, oddělování, tváření a značení, což 

zajišťuje rozmanitost a flexibilitu pro obslu-

hu. Konkrétně to znamená: Lze vyděrovat 

44 různých standardních geometrií. Kromě 

toho je možné provádět deset řezných apli-

kací a 20 různých tvářecích aplikací. Nástro-

je přitom vyznačí nápisy nebo loga přímo ve 

stroji.

Zákazník má k dispozici 79 různých aplikací.

děrování oddělování tváření značení

aplikací

Děrovací stroje jsou všestranně talentované, 

neboť dokážou více než jen děrovat plechy. 

Jsou spíše flexibilním partnerem ve výrobě, 

který pracuje efektivně a rychle. Technolo-

gie, která začínala jednoduchými geome-

trickými tvary, se intenzivně dále rozvíjela. 

V současnosti dokážou stroje zpracovat roz-

manité materiály a vytvářejí téměř nekoneč-

né geometrické tvary. Nejzajímavější a fasci-

nující fakta o moderní děrovací technologii 

najdete na obrázku níže:
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Dodací lhůty děrovacích nástrojů 
Jestliže si zákazník objedná standardní nástroj u firmy TRUMPF do 

12 hodin, je vyexpedován ještě tentýž den. Dodací lhůty jsou tak 

kratší než u on-line obchodu – tam to trvá průměrně dva dny. Ve 

výrobě děrovacích nástrojů v Gerlingenu se razníky a matrice vy-

rábějí automatizovaně nepřetržitě 24 hodin denně. Firma TRUMPF 

tak umožňuje svým zákazníkům rychlou expedici a současně velmi 

rozmanité spektrum variant.

Nekonečné možnosti
Průměr, broušení a povrchové úpravy: vlastní kulatý razník v systému 

Classic nabízí 142 840 možností konfigurace – existuje tak vhodné 

řešení pro každé přání zákazníka.

Čas běží
TruPunch 5000 je nejrychlejší děrovací stroj na světě. Díky výkon-

nému hydraulickému pohonu vysekává až s 1 600 zdvihy za minu-

tu – co se na světě stane během šedesáti vteřin, ukazují příklady 

srovnání.

zdvihů za minutu

možností

Expedice
VE STEJNÝ DEN

nabízí kulatý razník v systému Classic.

dětí se

narodí.

člověk mrkne

očním víčkem.

metrů urazil Usain Bolt

při své nejvyšší rychlosti.

360° rotace nástroje: Vysekávací hla-
va může všechny nástroje otočit do 
jakékoli úhlové polohy, nezávisle na 
tvaru, velikosti nebo umístění v zá-
sobníku.

Rotace nástroje redukuje náklady na 
nastrojení a náklady na nástroj a zvyšu-
je efektivitu materiálu.

Broušené plochy razníku zajišťují 
minimalizovanou deformaci ple-
chu a snižují hluk při vysekávání až 
o 50 procent.

Razníky jsou také k dispozici se 
šikmo přebroušenými plochami: 
s broušením Whisper a brouše-
ním ve tvaru střechy.
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Amsterdam, městská čtvrť Buiksloterham: Kdysi neoblíbená 

průmyslová oblast těžkého průmyslu, dnes ambiciózní čtvrť pro 

mnohé digitální firmy. Jednou z nich je firma MX3D, která se 

specializovala na robotiku a technologie 3D tisku. Poslední 

uvedený pojem zní zde v „Silicon Valley Hollands“ již téměř 

starobyle. Nová technologie, která vše mění, se totiž nazývá 

Generativní design. 
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SE SNOUBÍ  
S PŘÍRODOU
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

„ Bude generativní design  
do budoucna masovým trendem 

nebo zůstane použitelný jen 
pro individuální aplikace? “

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I když si slovo design každý z nás nejprve spojí s kreativními lidmi, 

hraje u generativního designu hlavní roli výkonný počítač. Designeři 

již nesedí u rýsovacího prkna. Místo toho určují pouze parame-

try, které musí požadovaný finální výrobek splňovat. Například, 

z jakého materiálu má být hotový produkt vyroben, jaké smí být 

maximální náklady a jakým zatížením musí výrobek odolat. 

Algoritmus vytváří podle těchto zadání nesčetné návrhy designu. 

Program přitom také vypočítá, kde na materiál působí silnější a kde 

slabší síly. Výsledek: Konstrukce se často podobají strukturám, 

které známe z přírody. Židle nemá prostě jen čtyři nohy, často se 

opírá o konstrukce ve tvaru kostry. Designer vybere z vypočtených 

návrhů svoje favority a nechá je pomocí algoritmu optimalizovat. 

Posledním krokem je tisk.

3D tisk v Amsterdamu již dávno není hračičkou pro výrobu levných 

plastových dílů. K tisku se používá ocel, kterou plně automatická 

robotická ramena svařují s fascinující přesností. Firma MX3D chce 

nyní využít kombinaci generativního designu a moderního 3D tisku 

k vytisknutí mostu pro pěší, který bude instalován v Amsterdamu, 

městě s 1 200 mosty. Projekt byl zahájen v roce 2015 a dnes je 

krátce před dokončením. Most má překlenout kanál Oudezijds 

Achterburgwal. 

Generativní design se však používá nejen v Nizozemsku. Novou 

technikou se již dlouho zabývají také němečtí architekti. Reprezen-

tativním příkladem je Labská filharmonie v Hamburku, dokončená 

v roce 2016. Díky její speciální konstrukci mají vznikat zcela nové 

dimenze zvuku. Umožňuje to především strop velkého sálu, který 

je obložen 10 000 unikátními sádrovými panely. Každý z těchto 

panelů vypočítal architekt Benjamin Samuel Koren s pomocí počí-

tače tak, aby odrážel zvuk z každého úhlu sálu. Výsledek: unikátní, 

téměř dokonalý zvukový zážitek v každém místě sálu. Také v letadle 

se brzy budeme setkávat s generativním designem. Na objednávku 

společnosti Airbus vyvinuli výzkumníci novou dělicí příčku, která 

byla optimalizována pomocí technologie. Algoritmus, který si při-

tom vývojáři vzali na pomoc, odkoukali v přírodě. Opírá se o vzor, 

podle něhož rostou houby „hlenky“. Vznikly tak dveře, jejichž 

vzpěry jsou uspořádány podle hlenek a které jsou o 45 procent 

lehčí než jejich běžné provedení. Vytištěné dveře přitom při výrobě 

spotřebují o 95 procent méně zdrojů.

Ale bude generativní design do budoucna masovým trendem nebo 

zůstane použitelný jen pro individuální aplikace? Podle tendencí 

to zřejmě bude první možnost. 3D tiskárny jsou stále výkonnější 

a cenově výhodnější. Algoritmy pro generativní design jsou stále 

častěji k dispozici jako Open Source (otevřený software), takže je 

může využívat široká veřejnost. Pro firmy nabízí generativní design 

příležitosti ke snížení spotřeby zdrojů, a tím i výrobních nákladů. 

Generativní design může být významným pomocníkem především 

v průmyslových odvětvích, v nichž hrají rozhodující roli náklady na 

materiál a výrobu. Vývoj výrobků se zrychluje, protože designéři již 

nemusí začínat úplně od začátku. Současně bude snazší nabízet 

individuální produkty a řešení dle požadavků zákazníka. a někdy 

přináší generativní design také docela praktický užitek. Jako v Am-

sterdamu, kde designéři z firmy MX3D věří, že již brzy budou lidé 

chodit přes jejich vytištěný most.

Žádný plast, ale ocel: Pomocí patentovaného softwaru, 
robotického ramene a ohraňovacího lisu lze realizovat 
3D návrhy z oceli.
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3D sken mostu vypadá nezvykle, ukazuje však, jaké tvary 
vyplývají z generativního designu.

Design se vyznačuje redukovaným použitím materiálu a řídí se podle 
podmínek v přírodě. Přes tento most se mají chodci v Amsterdamu již 
brzy dostat z Oudezijds Achterburgwal k Stoofsteeg.



  

 

 

FO
TO

S:
 T

RU
M

PF
, s

hu
tt

er
st

oc
k

42 43

Dobré polohování

Název je program: Part Indicator od 

firmy TRUMPF podporuje operátora při 

nalezení správné vkládací polohy dílu do 

ohraňovacího lisu a zamezuje tak vzniku 

zmetků. Za tímto pojmem se skrývá 

sofistikovaný systém: Dvě kamery, před 

a za lisovacím beranem, ukazují celkový 

obraz na přídavné obrazovce. Správná 

vkládací poloha je barevně označená. 

Operátor ihned rozpozná, zda skutečná 

a požadovaná poloha dílu souhlasí, 

a může ji v případě potřeby rychle 

korigovat. Part Indicator nejen zajistí, že 

se ve stroji nachází správný díl, ale také, 

že je správná jeho orientace, což je velká 

výhoda zejména u symetrických dílů. 

Na druhém monitoru lze zobrazit nejen 

Part Indicator. Usnadňuje navíc progra-

mování stroje, neboť operátor má zde 

pohodlný přístup k datům, která jsou 

důležitá pro výrobu. Průvodní papírové 

dokumenty tak již nejsou nutné.

Obrábění plechů 
XXL

Dva nejnovější stroje od firmy TRUMPF 

nyní existují také ve velkém formátu, dě-

rovací stroj TruPunch 1000 a kombinace 

děrovací/laserový stroj TruMatic 1000 

fiber. Umožňují tak obrábění plechů 

o rozměrech až 3,0 × 1,5 m. Na větší for-

máty se samozřejmě vejde také více dílů. 

Plechy se tedy musí měnit méně často. 

Formát se projevuje také na místech pro 

nástroje. Nyní je k dispozici 21 míst.

Vyšší výkon,
delší životnost

Firma TRUMPF rozšířila paletu svých 

produktů TruTool. Vedle variant s 10,8 V 

jsou nyní prostřihovače, nůžky a další 

stroje k dispozici také s 18V pohonem. 

Používání technologie Li-Ion akumulátorů 

je na vzestupu, protože tyto akumu-

látory energie se mimo jiné vyznačují 

vysokou hustotou energie a ochranou 

proti přehřívání. Nové bezkabelové stroje 

s 18V akumulátory obrábějí také plechy 

o tloušťce 2 až 2,5 mm. Převodová hlava 

Power-Head v kombinaci s bezkomu-

tátorovým motorem dosahuje až o 60 

procent delší životnosti na jedno nabití 

akumulátoru.

Inovace, technologie a trendy budoucnosti.SHORT
CUTS

TEC+
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Dvojitá
výroba

Nové zařízení TruPrint 1000 je prášková 

3D tiskárna, která je optimalizovaná pro 

požadavky výroby v dentálním průmys-

lovém odvětví. Hlavní výhodou stroje je 

princip multilaseru: Je vybaven hned dvěma 

200W lasery, které v loži práškového kovu 

současně vytvářejí  díly s libovolnými kon-

turami. Uživatel tak může vytvořit můstky 

a korunky pro individuální zubní náhradu. 

Díky multilaseru se při konstantním vytížení 

vygeneruje až o 80 procent více dílů – čistý 

procesní čas pro vytvoření dílů se sníží 

téměř o polovinu.

Opravdový multitalent

Nový TruLaser 2030 fiber představuje 

kombinaci vysokého výkonu na velmi 

malém prostoru. Klíčové komponenty 

stroje jako laser, rozvaděč a kompaktní 

odlučovač prachu jsou integrované do 

rámu stroje. I s výměníkem palet zabírá 

stroj kompaktní plochu 7,8 × 5,9 m. Jeho 

intuitivní obsluha usnadňuje seznámení 

se s touto technologií.

TruLaser 2030 fiber nabízí výhody zejmé-

na u plechů o tloušťce 1 až 12 milimetrů, 

obrábí ale i silnější plechy. Stroj vybavený 

robustním laserem TruDisk řeže s dusí-

kem dokonce silně reflexní materiály jako 

měď. Všechny materiály a tloušťky plechu 

lze obrábět stejnou řezací jednotkou. Ve 

spojení s ochranou proti kolizi zkracuje 

vedlejší časy. Automatický výměník trysek 

až s osmi místy dále redukuje doby 

nastrojení.

Vždy podle vytížení a požadovaného 

stupně automatizace lze stroj vybavit 

manuální paletou, výměníkem palet nebo 

zařízením pro automatizované zakládání 

a odebírání LiftMaster Shuttle.

Přímé popisování
foliovaných plechů

Pomocí inkoustového značicího nástroje 

od firmy TRUMPF získá zákazník přehled 

o svých dílech. Nástroj lze použít na 

jakémkoli povrchu, který neobsahuje 

olej, a jeho největší výhody se uplatní 

zejména u foliovaných plechů. Z těchto 

plechů se dříve musela před přímým 

značením plechu nejprve odstranit fólie. 

Nový nástroj eliminuje tento náročný krok 

procesu. Je vybaven speciálním fixem 

a zanechává přímo na fólii nesmyvatelná 

a otěruvzdorná označení. Povrch plechu 

zůstává nedotčený.
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Tryska je odolná vůči kolizím. Důvodem je vzdálenost tělesa 

a vnitřního dílu trysky od povrchu plechu. 1,5 mm je v porovnání 

se standardními procesy také relativně vysoko. Pohyblivé pouzdro 

může klouzat přes výstupky a lehce vyčnívající díly, což zajišťuje, že 

se řezný plyn velmi efektivně dostane do řezné spáry. Tím se snižuje 

spotřeba plynu a často se také zlepšuje kvalita řezu, dokonce i u os-

trých úhlů vzniká jen minimální otřep. 

Speciální geometrie trysky navíc zrychluje posuv a zkracuje dobu 

zápichu. Tyto výhody se společně projevují na kapacitě zpracování 

tabulí. Sloupcový diagram ukazuje zvýšení výrobní kapacity stroje 

TruLaser 5030 fiber s osmikilowattovým výkonem laseru.

TruDisk 8001 (TruLaser 5030 fiber)

Konstrukční ocel N
2

*Nelze obrábět

Tloušťka plechu v mm

Tloušťka plechu v mm
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Nerezová ocel N
2

Standard

Highspeed Eco

Až o 100 procent rychlejší řezání,
v průměru 70procentní úspora řezného plynu:
Novou metodu Highspeed Eco jsme v TRUe

již představili. Za procesem řezání
se skrývá patentovaná tryska.

HIGHSPEED ECO

Základna zajišťuje správné upevnění 

v držáku trysky.

Vnitřní díl drží trysku v tělese 

a určuje vzdálenost mezi tryskou 

a povrchem plechu.

Pohyblivé pouzdro dosedá přímo 

na plech a utěsňuje řeznou spáru.



 

 

 

4 mm

+ 60 %

100 %

8 mm 12 mm

100 %

+ 100 %

100 %
+ 100 %

4 mm 8 mm
n/a*
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Pane Hofele, je použití trysky Highspeed Eco ve Vaší 
výrobě znatelné? 
„S novou tryskou řežu u tloušťky plechu čtyři milimetry 

cca o 80 procent rychleji. Je to způsobeno jednak vyšší rychlos-

tí posuvu, kterou tryska nabízí, ale mimo jiné také rychlejším 

zápichem. Obojí dohromady zvyšuje kapacitu zpracování tabulí 

částečně až o 50 procent.“

A jak to vypadá se spotřebou plynu?
„U plechu silného čtyři milimetry jedu s novou tryskou s tlakem 

plynu šest barů. Pro stejnou konturu jsem dosud musel nastavo-

vat 20 barů, to je docela velký rozdíl.“

Jaké zkušenosti máte s životností trysky? 
„Jsem velmi spokojený. U silného plechu vyrábím většinou dvě 

celé směny se stejnou tryskou. Další výhodou je, že nemusím 

trysku měnit, když obrábím plech s jinou tloušťkou. Tím se docela 

nasčítají vedlejší časy, které lze s tryskou ušetřit.“

Thomas Hofele, jednatel společnosti Hofele Laser-
Schneidtechnik & Blechbearbeitung GmbH, testuje 
Highspeed Eco již více než rok. Jak vypadají jeho 
zkušenosti s novým procesem řezání?
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DIGITÁLNÍ
ŘEŠITEL PROBLÉMŮ

Rychlý, rychlejší, smartphone 
– servisní aplikace TRUMPF 
nabízí přímou pomoc při 
technických problémech. 

Kdykoliv a kdekoliv nastane problém, stačí 

jen několik kliknutí na smartphonu nebo 

tabletu a vygeneruje se servisní hlášení. 

Zákazník jednoduše uvede, jakého stroje se 

hlášení týká, a důvod. Navíc může doplnit 

popis o fotografie a kontaktní údaje kon-

taktní osoby. 

Jakmile je servisní hlášení odesláno, doručí 

se okamžitě příslušnému technikovi u firmy 

TRUMPF. Ten si může ihned udělat hrubou 

představu a kontaktovat zákazníka. V apli-

kaci si odesílatel a jeho kolegové mohou 

kdykoliv zobrazit aktuální stav zpracování. 

Změní-li se, zašle aplikace automaticky 

zprávu. 

Servisní aplikace je k dispozici v App Store 

nebo Google Play. Její použití předpoklá-

dá pouze účet na zákaznickém portálu 

MyTRUMPF. Aplikace i přihlášení na portál 

MyTRUMPF jsou bezplatné.

Vybrat stroj

Uvést důvod hlášení

Přidat obrázky

Uvést kontaktní osobu
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Složité to bylo včera – díky Easy Order lze originální díly a děrovací nástroje TRUMPF 
objednat ještě jednodušeji a rychleji. Nový systém kombinuje tři různé způsoby objednání: 

tlačítko Easy Order, aplikace Easy Order a automat originálních dílů.

NÁHRADNÍ DÍLY STISKNUTÍM TLAČÍTKA

Tlačítko lze umístit kdekoliv, také přímo na stroji, a naprogra-

movat na spotřební díly. Jedno stisknutí tlačítka stačí ke spuštění 

objednávek. 

Vedle tlačítka existuje nyní aplikace Easy Order pro smartphony 

a tablety. Zde je k dispozici 150 běžných spotřebních dílů a kompo-

nentů děrovacích nástrojů. Integrovaná funkce skeneru umožňuje 

přímé čtení kódu Data Matrix na děrovacích nástrojích. Nástroj je 

tak objednán během několika vteřin. Kromě toho je v aplikaci za-

chován přehled o procesech objednávek a je možné je zde potvrdit. 

Zákazník se rozhodne podle potřeby, zda chce použít tlačítko nebo 

aplikaci. V obou případech patří hledání podle čísel materiálu a sa-

hání po telefonním sluchátku již minulosti Stejně jednoduše jako 

tlačítko a aplikace funguje také automat originálních dílů. Lze je 

dle individuálních požadavků zákazníka osadit různými spotřebními 

díly, které tak budou kdykoliv k dispozici. Aktuální zásoba je snadno 

přehledná a dodatečné objednání probíhá automaticky. 

Prostřednictvím osobního účtu MyTRUMPF lze individuálně založit 

Easy Order. Zde se také stanoví, kdo smí objednávat a kdo smí 

objednávku schvalovat. Zákazníci z Německa mohou  Easy Order 

bezplatně využívat se svým přístupem na účet MyTRUMPF již od 

podzimu 2017.

Další informace: www.trumpf.com/s/easyorder

EASY
ORDER

TLAČÍTKO

EASY
ORDER

APLIKACE

AUTOMAT
ORIGINÁLNÍCH

DÍLŮ
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BEZPEČN
O

ST
LA

SERU

O
ptim

ální utěsnění vedení paprsku chrá-
ní zrcadlo před znečištěním

.
Speciálně 

vyvinutý 
vnější 

m
ateriál 

o síle 0,7 m
m

 zajišťuje vysokou odolnost vůči 
opotřebení.

O
dolné podpěrné a přídržné rám

y 
vedou m

ěch.
Pojistka proti vytažení zam

ezuje nadm
ěrné-

m
u prodloužení.

P
atentováno: Přivařené clony na ochranu 

proti paprsku zam
ezují opotřebení vnějšího 

m
ateriálu.

C
o považujem

e za důležité, to chráním
e. 

A
ni firm

a T
RU

M
PF není výjim

kou. 

V
 oblasti C

O
2  laserových strojů je to především

 optika 

pro vedení paprsků, která se m
usí chránit. A

by zákazník 

m
ohl využít plný výkon laseru a m

axim
ální produktivitu 

stroje, je vedení paprsku laserových systém
ů uzavřeno 

v m
ěchu kotoučového tvaru, který poskytuje ochranu 

před prachem
 a jiným

i rušivým
i částicem

i. V
 m

ěchu se 

sm
í nacházet jen vyčištěný vzduch nebo dusík, aby lase-

rový paprsek nebyl absorbován ani vychýlen do jiného 

sm
ěru. N

avíc jsou tak odrazná zrcadla chráněná před 

nečistotam
i a závary. Tím

 se m
inim

alizují drahé náklady 

na opravu a údržbu. 

O
riginální ochranné m

ěchy od firm
y TRU

M
PF jsou vyro-

beny z 0,7 m
m

 silného plastu, který je současně flexibilní 

a stabilní. M
usí být velm

i robustní, protože kvůli vyso-

kým
 pojezdovým

 rychlostem
 řezné hlavy vzniká extrém

ní 

m
echanické zatížení. Také díky patentované výrobní 

technologii je zaručena dlouhá životnost. 

V
nější podpěrné a přídržné rám

y jsou velm
i pevné a za-

jišťují, že je m
ěch optim

álně veden. A
by to tak zůstalo 

dlouhou dobu, zam
ezuje pojistka proti vytažení nadm

ěr-

ném
u prodloužení m

ěchu, jehož délku lze individuálně 

přizpůsobit podle stroje.
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Když se z techniky stane umění. Každé vydání magazínu TRUe představuje vybrané díly v jiném světle. Tentokrát: Originální ochranný měch  
kotoučového tvaru pro vedení paprsku CO2 laserových strojů, jak jste jej ještě nikdy neviděli. Fotograf Tobias Ertel vyňal tento spotřební díl od firmy 

TRUMPF z jeho obvyklého prostředí a uvedl jej nově na scénu.
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Der Apfel fällt nicht weit vom 

Stamm, oder doch? Die Geschichte 

eines  Familienunternehmens.

02
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Wieso Unter nehmer 

Tony viel Zeit hinter  Gittern

verbringt.

03
Pirey

Kaum eine Métro ohne Ricupéro: 

 Darum ist die Pariser U-Bahn auf die 

Firma angewiesen.

04
Chicago

Zukunft heute: Warum die neue 

TRUMPF Smart Factory nicht nur ein 

 weiteres Vorführzentrum ist. 
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Jen jdi!

Máloco jsem jako dítě nenáviděl víc než rodičovský 

příkaz k vynesení kuchyňského odpadu na kompost. 

Neboť cesta ke kompostéru vedla naší zahradou, která 

byla za pošmourných zimních večerů plná temných po-

stav. Alespoň v děsivé představě mé dětské mysli.

Jednoho večera, když můj otec uviděl, jak otálím před 

zahradní brankou, navrhl mi: „Počkám tu a budu dávat po-

zor. Ty půjdeš do zahrady a podíváš se, co se tam doopravdy 

děje.“ a to jsem učinil. Když jsem se bez jakékoli újmy po cca 

30vteřinové bleskové prohlídce vrátil, už jsem se nebál a získal 

jsem důležitou zkušenost.

Ta zní: Vyplatí se prohlédnout si věci zblízka. Podívat se, zda 

je skutečné to, o čem si myslíme, že víme. Dnes bychom řekli: 

Opustit svou bublinu.

Ale to děláme jen výjimečně. Protože svět je příliš složitý, aby-

chom jej neustále znovu a ze všech stran prozkoumávali, využí-

váme takzvaná heuristická řešení – základní pravidla, abychom 

se neutopili v záplavě dojmů a informací. Heuristiky nás vedou 

při nákupech (ve fialovém papíru se často ukrývá čokoláda) nebo 

v rizikových situacích (praskající zvuku + zápach kouře ve vzduchu 

= nebezpečí!) – všude, kde náš limbický systém, který se jen bezvý-

znamně liší od systému potkana nebo klokana, může využít zdánlivě 

srovnatelné zkušenosti. Motto: Poznej jedno, poznáš všechny. Tento 

trik neuvěřitelně často dobře funguje. 

Někdy ale také ne, a to především tehdy, když ze skrovných informací vyvo-

díme dalekosáhlé závěry. „Neúspěch nezpůsobí to, co nevíme, ale to, o čem 

si mylně myslíme, že víme,“ říká citát. Autorem je Mark Twain, ale stejně 

dobře by původcem této myšlenky mohli být frustrovaní odpovědní pracov-

níci marketingu. Podle jedné studie průzkumu trhu provedené společností 

Nielsen mizí zdrcujících 76 procent nově zavedených produktů, které 

uvádějí na trh firmy zabývající se spotřebním zbožím, během jednoho roku 

v tichosti opětovně z regálů. Stručně a jasně: Více než tři čtvrtiny inovací, 

které musí designéři, marketingoví pracovníci a prodejci pracně po celé 

měsíce vyvíjet, vyrábět, a se spoustou vynaložených peněz a práce pro-

pagovat, osoby, pro které byly tyto inovace zamýšleny, odmítnou nebo 

prostě ignorují. Proč? Protože nikdo předtím očividně dostatečně 

nesledoval a nenaslouchal, co lidi skutečně motivuje. 

Protože to tak je, nevede cesta jinudy, než rozbít svoji bublinu 

a „opustit svoji komfortní zónu“, jak to dnes strašně nazývají 

motivační koučové. Pokusit se vidět svět očima těch druhých. 

Kdo to udělá, automaticky získá větší odstup od svého půvo-

du a předpokladů a jistot, které má zažité. A z nové perspek-

tivy téměř vždy vypadá všechno trochu jinak.

Tedy: Běžte ven do tmy. Podívejte se zblízka, co je v šeru 

našeho vědomí opravdu skutečné. Ověřte si, zda domnělá 

strašidla tam venku nejsou přece jen pouhé stromy. Tuto 

ambici by měl mít každý z nás. A právě tímto tématem se 

bude zabývat další vydání TRUe. 

Oskar Simon



 

 

 

 

NÄHE | EHRGEIZ
04# 2017 NÄHE

01
Kilrea

Der Apfel fällt nicht weit vom 

Stamm, oder doch? Die Geschichte 

eines  Familienunternehmens.

02
Auckland

Wieso Unter nehmer 

Tony viel Zeit hinter  Gittern

verbringt.

03
Pirey

Kaum eine Métro ohne Ricupéro: 

 Darum ist die Pariser U-Bahn auf die 

Firma angewiesen.

04
Chicago

Zukunft heute: Warum die neue 

TRUMPF Smart Factory nicht nur ein 

 weiteres Vorführzentrum ist. 

0
4

#
2

0
17

 N
Ä

H
E

DAS MAGAZIN fur  blechE XPERTEN
..

TRUe #04  

  TRUMPF GmbH + Co. KG

   Johann-Maus-Straße 2

   71254 Ditzingen, Deutschland

   TRUMPF.COM

  Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop

 Catharina Daum

  Dr. Manuel Thomä 

   Melanie Brilhaus

 BrandsOnSpeed GmbH

  Kerrin Nausch

   Lidija Marinkovic, Lisa Altrath, 

   Christoph Donauer, Lukas Walter

  Isabel Hamann

   Jonas Kriegstötter, Florentin Zinßer

 Christine Zierott, Tanja Bensel,  

   Sandra Herrmann

  Frank Zube

  888 Productions GmbH

    Daniela Häußler, Ann-Katrin Kubik, 

 Henadzi  Labanau, Klaus Küffner, Jürgen Michel

   W. Kohlhammer 

   Druckerei GmbH + Co. KG

50

Vydavatel

Odpovědnost
za obsah

Hlavní redakce TRUMPF

Redakce TRUMPF

Koncepce a sazba

Kreativní ředitel – text

Redakce

Kreativní ředitel – umění

Grafika

Projektový management

Vedení produkce

Produkce

Tisk

IMPRESSUM



TRUMPF GmbH + Co. KG
Johann-Maus-Straße 2

71254 Ditzingen, Deutschland

T R U M P F. C O M


