
MAGAZÍN PRO ODBORNÍKY NA OBRÁBĚNÍ PLECHU

01
Tchaj-čung

03
Moerkerke

02
Dillenburg

04
Ditzingen

Stroje, monitory a odvaha:
jak ředitelka firmy na Tchaj-wanu

zasíťovává svoji továrnu

Nejlepší belgický tým specializovaný na ohraňování:
proč se společnost Dezwaef spoléhá na obří

i miniaturní ohraňovací lisy

Růst ve druhé generaci:
dva bratři vedou společnost H. K. Heun

do digitálně propojené budoucnosti

Nové články pro celý svět:
jak chce americký start-up rozvířit hladiny automobilového průmyslu

recyklovanými bateriemi

14# 2021 RŮST



 Romanesco je působivá zelenina: tento květák roste pod zlatým úhlem přesně 137,5° –

i když to pravděpodobně vůbec netuší. Stejně jako květák roste i mnoho dalších rostlin fascinujícím způsobem do tvaru spirály 

a vytváří nové orgány, stonky nebo listy v přesných úhlech od centrálního vegetačního bodu. 

Optimální růst v dokonalé harmonii. To si samozřejmě přejí i podnikatelé. Bohužel to zní jednodušeji, než to ve skutečnosti je. 

Dobrý podnikatel však intuitivně vytváří správné podmínky pro úspěšný růst. 

Stejně jako Romanesco.   ■
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 den Verkehr optimieren – 

 

Beethoven, Mozart, robot: hudebním géniem dnes nemusejí být již jen lidé. 

Díky umělé inteligenci neexistují téměř žádné hranice. Obchodování na burze, ovládání protéz, 

optimalizace dopravy – hospodářský růst a umělou inteligenci lze od sebe jen stěží oddělit. 

Proto by podnikatelé měli být vůči tomuto tématu přístupní a otevření. Protože to, co je dnes hudbou budoucnosti, 

se zítra může stát skutečností.   ■
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Je to science fiction nebo realita? To je otázka, kterou si v „Nemově zahradě“ položíte jako první. 

U pobřeží Ligurie v severní Itálii se hluboko ve vodě nacházejí kapsle, v nichž rostou bylinky, ovoce a zelenina. 

To, co zní trochu bláznivě, je skutečným ukázkovým projektem nové formy ekologického zemědělství. 

I podnikatelé musí někdy uvažovat netradičně a vydat se neobvyklými cestami,

aby dosáhli nového růstu.   ■
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EDITORIAL

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jako motto tohoto čísla TRUe jsme zvolili „růst“. Pod dojmem po-

sledního roku a půl, který se týkal téměř výhradně hodnot inciden-

ce, proočkovanosti a pravidel pro dodržování rozestupů, to může 

někomu připadat jako předčasný optimismus. Zdá se však, že náš 

průmysl po krizí způsobeném poklesu opět nabral směr růstu.

Měli bychom si tedy zachovat veselou mysl a těšit se na desetiletí 

nových začátků. A to nejen z ekonomického hlediska, ale přede-

vším také z technologického hlediska. Protože pandemie covidu 

dala digitalizaci zcela nový impuls. Ačkoli Home Office a online 

schůzky ještě nevedly k vytvoření síťově propojených továren, ti, 

kteří váhali, se pravděpodobně konečně vzdali svých pochybností.

Nyní jde o to, aby byla výroba přizpůsobena digitálnímu dnešku 

a budoucnosti. Jsme připraveni vám s tím pomoci. Obvykle se 

začíná poradenstvím pro Smart Factory, kdy se společně s vámi 

podíváme na vaši továrnu a zjistíme, kde může případně dřímat po-

tenciál růstu (str. 36). A ne, nemusí jít vždy o plně síťově propoje-

nou výrobu. Naopak: Často stačí jednoduchý stroj, který zvýší nový 

potenciál v jednosměnném provozu. Považujeme se totiž v první 

řadě za dodavatele řešení. Úspěch našich zákazníků je naším hlav-

ním cílem.

Příkladem je rodina Dezwaef z Belgie. Jejich stejnojmenná společ-

nost, která má asi tucet zaměstnanců, dodává zemědělcům po ce-

lém světě vozy určené pro hnojiva. Výroba musí být velmi flexibilní, 

protože téměř každý exemplář se vyrábí na zakázku. Naši belgičtí 

obchodní zástupci proto nejen zkombinovali dva ohraňovací lisy 

tak, aby umožňovaly obzvláště velké délky ohraňování. Našli také 

partnera ve firmě VAC, která ve společnosti Dezwaef poprvé insta-

lovala speciální systém měření úhlů pro ještě lepší výsledky (str. 22).

DR.-ING. STEPHAN MAYER
CEO MT a člen obchodního vedení skupiny

TRUMPF

jako spolehlivý partner

pro udržitelný

růst
 

Také paní Larrisa Chang z firmy Airforce Laser na Tchaj-wanu 

společně s námi reorganizovala svou výrobu. Její knihy objednávek 

byly naštěstí tak plné, že si jasně uvědomovala: Bez digitalizace to 

nezvládnu! Je to asi dva roky, co jsme společně začali budovat ně-

kolik řešení pro Smart Factory. Od té doby se výrazně zvýšila úroveň 

kvality jejich výroby, zkrátily se průběžné časy a efektivita se zvýšila 

o 50 procent (str. 12).

Považujeme se za dodavatele řešení pro celý procesní řetězec zpra-

cování plechu. To samozřejmě zahrnuje naše stroje, ale zejména 

také předcházející a navazující procesy – od doručení objednávek 

přes výrobní logistiku až po fakturaci. Neustále rozvíjíme naše 

know-how v oblasti výroby a všechny procesy, včetně naší vlastní 

továrny Smart Factory, kde od podzimu 2020 vyrábíme plechové 

díly pro naše vlastní stroje. Díky neustálému vývoji a zlepšování jsme 

spolehlivým partnerem i pro rozsáhlé projekty (str. 18).

Nadcházející desetiletí s sebou přinese mnoho zlomových okamžiků. 

Ať už jde o zmíněnou digitalizaci, elektromobilitu (str. 30) nebo 

kvantové technologie (str. 40). Čeká nás mnoho výzev, ale přede-

vším také velké příležitosti. Jedno je však jisté: Společnost TRUMPF 

je vám, našim zákazníkům, vždy k dispozici jako spolehlivý partner.

Jako nový CEO Machine Tools ve společnosti TRUMPF vás budu 

doprovázet při rozpoznávání a využívání vhodných budoucích 

trendů v kovovýrobě – stejně jako to dělal můj předchůdce Heinz-

-Jürgen Prokop, který po 13 letech působení ve společnosti TRUMPF 

po dosažení smluvní věkové hranice odešel do důchodu. V červenci 

letošního roku jsem ho vystřídal a těším se na nadcházející deseti-

letí se všemi jeho příležitostmi pro průmyslové odvětví zpracování 

plechu.
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... v Tchaj-čungu
Z outsidera hvězdou Smart Factory:

Larrisa Chang změnila firmu Airforce Laser díky své odvaze 

a nekonvenčním rozhodnutím – a tím zvýšila efektivitu 

podniku o polovinu.

Strana 12

... v Ditzingenu
Celý svět mluví o elektromobilitě –

ale výroba baterií ještě není opravdu 

udržitelná. Začínající firma Battery 

Resourcers to chce změnit – pomocí 

jedinečné recyklační technologie.

Strana 30

... v Dillenburgu
S nástupem nové generace u firmy H. K. Heun, zabývající se kovovýrobou,  

se tato rodinná firma důsledně ubírá směrem k automatizaci

a digitalizaci. Synové se radují ze změny – stejně jako jejich otec.

Strana 18

... v Moerkerke
Odborníci na kovovýrobu budoucnosti: ve společnosti Dezwaef 

v Belgii stojí nástupce, syn Vincent, je již ve startovním poli.

Rodiče investují do speciálních řešení – a do budoucnosti

podniku, který se bude dále rozvíjet pro příští generaci.

Strana 24
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TCHA J -WAN

Když paní Larrisu Chang opustil její ředitel, ocitla se najednou

sama. V oboru, kterému dominují muži, se jako žena potýkala

s četnými předsudky, nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

a s letáky. Pak se jí ale podařilo vybudovat z firmy Airforce
Laser příkladný podnik zabývající se kovovýrobou na Tchaj-wanu.

Za účelem zvýšení efektivity o 50 % vsadila

tato podnikatelka na software a automatizaci –
a kulturní revoluci u zaměstnanců.

R ů s t  v   T c h a j - č u n g

PANÍ  CHANG
ZAC HRAŇUJE  TOVÁRNU
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Šestý smysl pro budoucnost: Paní Larrisa Chang si 
zpočátku nedokázala představit, že by na trhu uspěla 

s vysoce automatizovanou kovovýrobou. Přesto se 
vydala za svou vizí. Dnes je společnost Airforce Laser 

na nejlepší cestě stát se továrnou Smart Factory.

Když se paní Larrisa Chang rozhlédne po výrobní hale společnosti 

Airforce Laser o rozloze 7 300 metrů čtverečních, ve tváři se jí zračí 

spokojenost a hrdost. Vysoce automatizovaná výroba v tchajwan-

ském průmyslovém městě Tchaj-čung je jejím dílem; za posledních 

15 let proměnila tradiční výrobní podnik v příkladnou společnost 

založenou na Průmyslu 4.0. Skutečnost, že toho dosáhla jako žena 

v odvětví, kterému z velké části dominují muži, je jen jedním z mno-

ha aspektů jejího úžasného úspěchu.

Kovovýroba jako vlastní nápad
Na samém počátku firmy Airforce stála odvaha – a nespokojenost 

s aktuálním stavem. Strojírenský závod, kde paní Larrisa Chang 

dříve pracovala jako referentka nákupu, se opakovaně potýkal 

s nespolehlivými dodávkami a nedostatkem plechových dílů. V roce 

2004 se paní Chang a její manžel rozhodli vybudovat vlastní kovo-

výrobu. Za tímto účelem přivedli manželé do své firmy zkušeného 

ředitele. Když o tři roky později tento ředitel nečekaně firmu opus-

til, bylo to opravdu těžké.

Vykasané rukávy
„Najednou jsem zůstala sama,“ vzpomíná paní Chang, „tak jsem 

si vyhrnula rukávy a prostě se pustila do práce.“ Novopečená CEO 

začala studovat a řešit problematiku. „Pozorně jsem si prohlédla 

každý detail a rychle jsem získala komplexní představu o tom, jak 

musí kovovýroba fungovat.“

Více než to: „Paní Chang má opravdu všestranný přehled – v tomto 

odvětví, kde dominují muži, toho musí vědět dvakrát tolik než kdo-

koli jiný,“ říká Wulf Chang ze společnosti TRUMPF na Tchaj-wanu.

Síla ženy není žádoucí
Ačkoli je asijský tygr Tchaj-wan jedním ze světových lídrů v oblasti 

rovnoprávnosti – podle žebříčku OSN je na šestém místě a v Asii 

dokonce na prvním místě – kovovýroba, výroba strojů a zařízení 

jsou i zde mužskou doménou. „Jako podnik, který vede žena, nás 

mnoho lidí zpočátku nebralo vážně,“ potvrzuje paní Chang. Zdálo 

se, že zákazníci dávají přednost spolupráci s manažery mužského 

pohlaví. Paní Chang to vzala jako jednu z mnoha výzev – také jako 

zástupkyně svých čtyř dcer. Nejstarší z nich, Grace Chang, se již 

zapojila do vedení společnosti a nyní zodpovídá za logistiku a pro-

gramování strojů.
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» Chcete-li být úspěšní,
potřebujete občas
prostě odvahu! «

Larrisa Chang, 
CEO společnosti Airforce Laser, Tchaj-čung

Správný cit pro trh

Ale nejen jejich odborné znalosti, ale také dobrá intuice paní 

Chang na trhu byly tím, co společnost Airforce Laser pohánělo 

kupředu. Tato podnikatelka si mnohem dříve než mnozí její konku-

renti uvědomila trend výroby malých počtů kusů. „Bylo nám jasné, 

že bychom měli opustit tradiční velkosériovou výrobu a obsadit 

mezeru na trhu flexibilní kovovýroby,“ rekapituluje své rozhodnutí. 

Cílem bylo stát se komplexním poskytovatelem kovovýroby, který 

dokáže rychle a přizpůsobivě reagovat na individuální požadavky 

zákazníků. Prvním krokem bylo zeštíhlení výrobních linek a zastave-

ní honby za velkými zakázkami s vysokými počty kusů.

Zdroj chyby pracovní průvodka
Zpočátku byla tato změna orientace úspěšná: podnik dokázal získat 

nové zákazníky a rostl. Nakonec dosáhl svých limitů, když stáva-

jící systém řízení výroby již nedokázal zvládat poptávky. Jedním 

z hlavních problémů byly jazykové znalosti zaměstnanců. „Na 

Tchaj-wanu je těžké najít dobře vzdělané kvalifikované pracovníky,“ 

vysvětluje paní Larrisa Chang. „Mnoho našich zaměstnanců proto 

pochází z Vietnamu. Mnozí z nich však neumějí číst ani rozumět 

čínsky.“ Výsledek: zpracování a vyřizování pracovních průvodek, 

které se vyplňovaly ručně, neustále způsobovalo chyby.

Kovovýroba budoucnosti

Aby tento zdroj chyb eliminovala, rozhodla se paní Chang výrobu 

digitalizovat a automatizovat. „Nikdy jsem si nemyslela, že budeme 

úspěšní s vysoce automatizovanou kovovýrobou,“ přiznává, ale 

procesy ve firmě si žádaly řešení. Paní Chang si vybrala řešení Tru-

Connect od společnosti TRUMPF, TruTops Fab Quickjob a TruTops 

Fab Production poté, co posoudila řešení TruConnect v závodě pro 

kovovýrobu společnosti TRUMPF v čínském městě Tchaj-cchang. 

„Výroba na mě udělala velký dojem a poprvé jsem si dokázala 

představit, jak by naše kovovýroba mohla v budoucnu fungovat.“ 

Software bylo také snadné aplikovat na stávající stroje společnosti 

TRUMPF.

Zvýšení efektivity o 50 procent
Účinek nového systému pro řízení výroby však předčil očekávání. 

„Bylo to, jako bychom v naprosté tmě rozsvítili jasné světlo – na-

jednou jsme získali mnohem hlubší přehled o vlastních procesech. 

To nám pomohlo zvýšit úroveň kvality a zkrátit průběžné časy,“ 

říká paní Larrisa Chang. Protože TruTops Fab automaticky předává 

zakázky strojům, mohou být nyní objednávky zákazníků zpracová-

vány paralelně s nejlepším možným vytížením v co nejkratším čase. 

Výsledek: od zavedení softwaru v listopadu 2019 do konce roku 

2020 se efektivita zvýšila o 50 procent. Společnost Airforce Laser 

v současné době zvažuje pořízení dalšího ohraňovací lisu po nedáv-

ném nákupu řezacího stroje TruLaser 3030 fiber včetně kompaktní-

ho skladu a zařízení Liftmaster.

Zvýšení efektivity: TruTops Fab automa-
ticky předává zakázky strojům a zajišťuje 
jejich nejlepší možné vytížení. Během 
jednoho roku se tak efektivita zvýšila 
o 50 procent.

Přehled a náhled: V minulosti bylo někdy obtížné porozumět procesům 
ve firmě Airforce. Dnes má všechno svůj řád.
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V   d e t a i l u :

Ří zen í  vý roby  –
zce la  snadné

Firma Airforce Laser z Tchaj-wanu se brzy vydala směrem 

k digitálně propojenému průmyslu. Společnost TRUMPF 

od samého počátku firmu na této cestě podporovala.  

Tento podnik zaměřený na kovovýrobu se nakonec rozhodl 

pro řešení řídicího systému výroby od firmy TRUMPF 

TruTops Fab Quickjob a TruTops Fab Production –  

a ani na okamžik toho nelitoval.

Bezpečnost a motivace: Zaměstnanci společnosti Airforce Laser se mohou spolehnout na software 
od firmy TRUMPF, který jim pomůže překonat i jazykové bariéry – a vyhnout se tak zbytečným chybám.

Nové nápady: díky systému TruTops Fab zaměstnanci objevují příležitosti 
ke zlepšení a ráno o nich diskutují na poradě v dílně.

Větší potenciál pro optimalizaci
Podle paní Larrisy Chang se zvýšila nejen efektivita a strojní park, 

ale také se zlepšila firemní kultura, i když někteří zaměstnanci byli 

zpočátku skeptičtí. „Obávali se, že budou sledováni nebo nahra-

zeni.“ Paní Chang jim ukázala, že TruTops Fab optimalizuje kvalitu 

práce. „Software pomáhá organizovat pracovní prostředky. Napří-

klad při ohýbání: zde jsme dříve pracovali s tištěnými předlohovými 

výkresy. Ty jsou nyní k dispozici v digitální podobě a lze je zobrazit 

přímo v systému.“ A zatímco dříve bylo velmi obtížné nahlížet do 

procesů, zaměstnanci nyní pomocí dat v reálném čase sami objevují 

příležitosti ke zlepšení, s nimiž přicházejí na ranní poradu v dílně 

před monitorem TruTops Fab. „Intenzivněji se podílejí na výrobních 

procesech a více hovoří se svými nadřízenými,“ říká paní Chang.

Odvaha se cení
Cesta ke Smart Factory ještě neskončila, ale je jisté, že paní Larrisa 

Chang v ní bude pokračovat. „Moje rozhodnutí ve firmě Airforce 

Laser byla často nekonvenční. Dnes vím, že jsem měla pravdu,“ 

bilancuje. „Naše řízení zakázek a reporting ve výrobě se zásadně 

změnily. Zkracujeme průběžné časy, vyrábíme rychleji a máme 

méně zmetků. Díky tomu jsme schopni lépe reagovat na individuál-

ní požadavky našich zákazníků, a to i při krátké dodací lhůtě.“ Ze 

zaostalého podniku vytvořila paní Larrisa Chang ze společnosti 

Airforce Laser příkladnou firmu, která bude nyní hojně navštěvová-

na, obdivována a pravděpodobně i napodobována. Sama zůstává 

skromná. Její recept: „Chcete-li být úspěšní, potřebujete občas 

prostě odvahu!“
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TruTops Fab Quickjob
a TruTops Fab Production

S t r u č n ě  a   k o m p a k t n ě

Zmenšující se velikosti výrobních dávek, rostoucí složitost a nedostatek kvalifikovaných pracovníků – 

každodenní práce v oblasti kovovýroby přináší mnoho výzev. Společnost TRUMPF nabízí  

řešení pro jednodušší, transparentnější a efektivnější procesy: TruTops Fab,  
produktová řada softwaru speciálně pro kovovýrobu.

Společně ještě lépe

Pokud podnikatelé kombinují oba moduly

TruTops Fab Quickjob a Production, mohou

pokrýt všechny pracovní cykly své výroby.

Od programování přes řezání laserem,

ohýbání, děrování, svařování nebo montáž

až po zajištění kvality.

Srdce systému:
TruTops Fab Quickjob

Pomocí tohoto modulu mohou firmy 

řídit svou výrobu a přehledně a efektivně 

spravovat všechny výrobní zakázky. Stačí, 

když k softwaru připojí svůj stroj nebo 

laserový systém. TruTops Fab Quickjob 

nabízí oproti ručnímu řízení výroby různé 

výhody:

Vše na obrazovce:
TruTops Fab Production

Montáž, lakování nebo externí výroba – s modulem TruTops 

Fab Production mají firmy v oblasti kovovýroby k dispozici 

přehled všech kroků. Nezáleží na tom, zda se jedná o manuální 

nebo automatické pracovní kroky. Obsluha může spravovat 

posloupnost činností a pracovní plány pro každý díl nebo 

konstrukční skupinu. TruTops Fab Production přitom 

navazuje na modul TruTops Fab Quickjob.

O zákazníkovi Strojní park

Airforce Laser Co. Ltd.
Jednatel: Larrisa Chang a Grace Chang

No. 125, Aly. 418, Ln. 506, Sec. 1, Xinan Rd., Wuri Dist.,

Taichung City 414, Tchaj-wan

E-mail: airf.laser@msa.hinet.net

www.airforce.com.tw

•  TruLaser 3030 fiber, TruStore 3030, 

LiftMaster Compact

• TruBend 5320 ToolMaster

• TruLaser 3040

• TruBend 5230

• TruPunch 3000

SPRÁVA VÝROBNÍCH
ZAKÁZEK

ŘÍZENÍ STROJŮ

PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ

VÍCESTUPŇOVÁ VÝROBA

VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PLÁNŮ

SESTAVOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH SKUPIN

Výrobní příkazy jsou automaticky generovány 

ze systémů ERP/PPS nebo z Excelu. To znamená, 

že uživatelé je již nemusí přebírat ručně a ušetří 

tak drahocenný čas. Aktuální stav zakázek, veškerá 

hlášení a termíny najdou uživatelé v přehledu.

Stroje automaticky pracují podle

výrobního plánu a průběžně podávají zprávy

o stavu zakázky. Tato transparentnost

a zpětná vazba v reálném čase pomáhá uživatelům

zabránit zpoždění. Na přání

systém informuje obsluhu e-mailem.

v případě problémů při zpracování zakázky.

TruTops Fab Quickjob pomáhá podnikatelům zajistit 

přehled o využití kapacity strojů a pracovišť.  

Pokud přijde expresní zakázka, výrobní kapacity lze 

snadno a rychle přeplánovat.

Již žádné hranice: díly a konstrukční skupiny lze 

vyrábět na všech pracovištích. Patří sem například 

programování, řezání, ohýbání a balení.

Uživatelé mohou sestavovat pracovní plány 

libovolně z různých pracovních cyklů. V programu 

lze také snadno spravovat externí výrobu 

jednotlivých pracovních cyklů a jejich přehledné 

zobrazení.

Uživatelé mohou sestavit díly, které patří k sobě, 

do jedné konstrukční skupiny. Příslušná výrobní 

zakázka poskytuje přehled o stavu výroby 

jednotlivých dílů.
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Yannick a Raphael Willgenssovi během roku a půl obrátili otcovu 

společnost vzhůru nohama – a to s jeho požehnáním. Jako druhá 

generace firmy pro zpracování plechů H. K. Heun spoléhají bratři 

na digitalizaci a řešení Smart Factory od společnosti TRUMPF.  

Pokud se jim to podaří, je to jen začátek jejich cesty do budoucnosti. 

Nápady jim rozhodně nechybí.
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R ů s t  v   D i l l e n b u r g u

G ENERACE
RŮSTU

Společné přemýšlení: Týmová práce je u společnosti H. K. Heun na prvním místě. Raphael Willgenss (vlevo) je informačním technikem tohoto týmu.
Podle něj jsou automatizace a digitalizace správnou cestou do budoucnosti.

Hlavní sídlo společnosti: Zde táhnou dvě generace za jeden provaz.

Mohou mít různé názory, ale v jednom se shodnou: úspěch 

společnosti je na prvním místě. Ředitel společnosti Marc Willgenss 

a jeho synové Yannick a Raphael proto analyzují, diskutují, hádají 

se a vycházejí spolu. „Jsme stejně tvrdohlaví jako náš otec!“ říkají 

děti. Senior si už dávno uvědomil, jaká je to výhoda: nejpozději od 

doby, kdy se začali zaměřovat na digitalizaci, vkládá Marc Willgen-

ss důvěru do svých mladých podnikatelů, kteří ho inspirovali.

Nová generace na palubě

Před 20 lety převzal Marc Willgenss vedení podniku zpracování 

kovů H. K. Heun se sídlem v hesenském Dillenburgu. Vždy doufal, 

že jeho dva synové budou jednou součástí týmu. Vhodný čas na-

dešel v roce 2009 – nejprve nastoupil 19letý konstrukční mechanik 

Yannick a v roce 2012 tehdy 24letý IT specialista Raphael.

Od velikosti dávky 1 po konstrukční 
skupinu

Společnost H. K. Heun vyrábí individuální díly pro zákazníky ve 

výrobních dávkách velikosti 1 i kompletní sestavy. „Nabízíme 

poradenství, konstrukci a výrobu z jednoho zdroje,“ říká Raphael 

Willgenss. Společnost Heun vyrábí mimo jiné kryty pro laserové 

buňky, sestavy pro kanalizační techniku a bezpečnostní skříně pro 

výrobce trezorů.

25 milimetrů? Žádný problém 

To je však pouze jedna část skupiny Heun. V roce 2013 převzali 

manželé Willgensovi divizi sousední společnosti, která se speci-

alizovala na výrobu velkých kuchyní. Ve firmě „Primetall“ vyrábí 

45 zaměstnanců díly z nerezové oceli pro zákazníky z oblasti 

gastronomie, zdravotnictví a leteckého průmyslu. Zatímco Primetall 

zpracovává tenké plechy o tloušťce do čtyř milimetrů, společnost 

Heun používá konstrukční ocel o tloušťce plechu až 25 milimetrů. 

Oba podniky tak společně pokrývají velmi široký sortiment.
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» Komplexní řešení
jediného výrobce je pro nás  

tou správnou cestou. «

Raphael Willgenss, podnikatel junior

Rodinný byznys: otec Marc Willgenss (2. zleva) a jeho synové Yannick
a Raphael (zprava) jsou sice umínění, ale vyvolávají tak i nadšení.

Vstupte do společnosti TRUMPF

Právě tato akvizice přivedla Raphaela a Yannicka do společnosti 

TRUMPF. S firmou Primetall se totiž do nové výrobní haly přestěho-

valo osm strojů od firmy TRUMPF a sklad STOPA – a vytvořily jasný 

kontrast oproti stávajícímu strojnímu parku. „Léta jsme měli stroje 

od jiného výrobce,“ říká Raphael Willgenss. „Stroje byly dobré, ale 

v přímém srovnání nás zaujal vynikající servis společnosti TRUMPF, 

možnost plánování a spolehlivost údržby a oprav.“

Nová technologie bez rizika

Pak se naskytla příležitost: jeden velký zákazník nabídl rámcovou 

smlouvu na výrobu trubek – a Raphael a Yannick si splnili sen 

o laserovém zařízení pro řezání trubek. „Najednou jsme měli jistotu, 

že takové zařízení bude využívat kapacitu až na 40 procent. Mohli 

jsme do naší firmy zavést novou technologii bez jakéhokoli rizika,“ 

říká Raphael Willgenss.

Komplexní řešení

Trio sestávající z otce a synů však toto rozhodnutí nebralo na leh-

kou váhu. Jako klasická rodinná firma si společnost Heun zakládá 

na spolehlivosti nejen vůči svým zákazníkům, ale také vůči svým 

dodavatelům. „Dokonce jsme uvažovali o koupi stroje od našeho 

předchozího dodavatele a stroje od společnosti TRUMPF. Došli 

jsme však k závěru, že komplexní řešení od jednoho výrobce je pro 

nás tou správnou cestou,“ vzpomíná Raphael Willgenss. Návštěva 

Ditzingenu všechny tři přesvědčila: správnou volbou je TruLaser 

Tube 7000!

Sám je informatikem

O něco později si Raphael Willgenss prohlédl továrnu Smart Factory 

v zákaznickém centru TRUMPF v Ditzingenu. „Pro mě jako infor-

mačního technika to bylo samozřejmě velmi zajímavé,“ říká. „Ve 

firmě jsem to právě já, kdo prosazuje témata digitalizace.“ Mladý 

informatik sám hodně programuje díky otevřenému systému ERP 

(ERP znamená softwarové řešení pro plánování podnikových zdro-

jů). „Proto na mě zapůsobily možnosti, které nabízejí řešení jako 

systém pro řízení výroby a programovací software od společnosti 

TRUMPF.“

Investice místo placení za elektrický 
proud

Kromě toho bylo třeba provést optimalizaci. „Navzdory automa-

tickému zpracování objednávek a správě skladu jsme si uvědomili, 

že od zákazníků nedostáváme zakázky, protože naše staré stroje 

jsou příliš pomalé a naše fixní náklady příliš vysoké,“ říká Raphael 

Willgenss. Bratři spočítali, že měsíční náklady na elektřinu dosahují 

až 18 000 eur. A vypočítali, že nové, účinnější stroje by tuto částku 

snížily natolik, že by se investice rychle vrátila. „Proto jsme nahra-

dili tři stávající stroje dvěma novými koupěmi – konkrétně dvěma 

stroji TruLaser 3030, z nichž jeden je vybaven zařízením LiftMaster. 

Investovali jsme také do zařízení TruLaser Cell 7040 pro společnost 

Primetall,“ říká Yannick Willgenss.

Ještě více digitalizace

Novými laserovými zařízeními to nekončí – další na řadě jsou 

ohraňovací lisy, které je třeba vyměnit. Kromě toho bude v blízké 

budoucnosti ve společnosti Heun zaveden systém řízení výroby 

TruTops Fab od společnosti TRUMPF, který již byl instalován ve 

firmě Primetall. „Automatizace a digitalizace pro nás budou 

i v budoucnu důležitými tématy,“ bilancuje Raphael Willgenss: 

„Možnost propojení mých programů v ERP s řešeními od spo-

lečnosti TRUMPF prostřednictvím jednotných rozhraní je pro mě 

přesně ten správný směr.

Kdysi dávno sen: dnes je výroba trubek mnohem jednodušší díky zařízení
TruLaser Tube 7000.

V   d e t a i l u :

Cut  &  Pay

Někteří lidé spoléhají na rezervy nebo železné 

zásoby – ale existují i jiné způsoby. TRUMPF 
Financial Services nabízí různé modely financování, 

mezi nimi také „Cut & Pay“ (Řež & Plať). Tento 

model umožňuje snadné zahájení řezání laserem 

– bez nákupu stroje, ale s maximální flexibilitou, 

transparentností a spolehlivostí plánování.



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Nakupování je minulostí :
Cut & Pay

S t r u č n ě  a   k o m p a k t n ě

Sharing is caring: ať už se jedná o auto, kufr s nářadím nebo dětský kočárek, u mnoha věcí se vyplatí si je 
místo koupě půjčit. To se často týká i laserových řezacích strojů. TRUMPF Financial Services nabízí možnost  
Cut & Pay pro laserový řezací stroj TruLaser 1030 fiber. Zákazníci nemusí financovat stroj, ale zaplatí jen  

za každou hodinu jeho provozu.

Firemní banka TRUMPF:

TRUMPF Financial Services nabízí různé modely financování vlast-
ních výrobků již od roku 2001. Zákazníci profitují z individuálních 
konceptů financování, které jsou optimálně přizpůsobeny potřebám 
odvětví. Společnost TRUMPF Financial Services zná trh a partnersky 
a spolehlivě podporuje firmy v oblasti kovovýroby prostřednictvím 
technického know-how.

Tuto otázku si klade mnoho podniků, 
když se rozhoduje o nákupu nového 
laserového řezacího stroje. Zejména malé 
firmy a firmy zabývající se zakázkovou 
výrobou se vyhýbají vysokým investičním 
nákladům. Právě pro tyto případy vyvinula 
společnost TRUMPF Financial Services 
Cut & Pay. To umožňuje zákazníkům 
flexibilněji uspořádat výrobu a dynamičtěji 
reagovat na změny.

U systému Cut & Pay platí zákazníci nezávisle na použití 
fixní hodinovou sazbu od 77 eur. Musí hradit pouze 
náklady na materiál, energii a plyn, zaměstnance a režijní 
náklady. Veškeré další náklady, například na údržbu, jsou 
zahrnuty v nabídce. Tato transparentnost umožňuje 
zákazníkům vysokou bezpečnost plánování a jednoduché 
výpočty rozpočtu.

Cut & Pay nabízí maximální flexibilitu, ať už v případě 
ekonomických výkyvů, velkých zakázek, rychlé dodatečné 
výroby nebo spontánních požadavků zákazníků. Zařízení 
TruLaser 1030 fiber je vhodné pro mnoho oblastí. Je 
připraveno pro různé kovy, tloušťky plechů a tvary.

U systému Cut & Pay platí 
podnikatelé pouze tehdy, když 
stroj skutečně vyrábí. Minimální 
využití 480 hodin je již přizpů-
sobeno malým sériím – takže 
z této možnosti profitují i ti, 
kteří s výrobou teprve začínají.

VYPLATÍ SE TO?

ALL INCLUSIVE

FLEXIBILNĚ A ROZMANITĚ

PLATÍTE JEN TEHDY,
KDYŽ VÝROBA BĚŽÍ

PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ / PŮJČKA

LEASING

FINANCOVÁNÍ NÁKUPU

PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ / PŮJČKA

OPERATIVNÍ LEASING

SOUKROMÝ ÚVĚR

FINANČNÍ LEASING

FACTORING
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Život rodiny Dezwaef z belgického města

Damme se již více než 50 let točí okolo ohýbání.

Aby mohli zemědělci pečovat o svá pole s těmi nejlepšími 

vozy pro hnojiva, pracují zde dvě generace

neochvějně ruku v ruce. Osmiletý syn se také

již připravuje na svoje budoucí povolání.

R ů s t  v   M o e r k e r k e

NEJLEPŠ Í
BE LGICKÝ  TÝM

N A O HRAŇOVÁNÍ
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» Dobrý personál je těžké získat. 
Náš tým je špičkový,  

ale potřebovali bychom  
ještě více kvalifikovaných lidí. «

Philip Dezwaef, majitel

Tady stojí, pro jistotu v krytu z plexiskla – TruBend 8500 Mini, 

zařízení navržené a vyrobené speciálně pro něj učni ze společnosti 

TRUMPF. Osmiletý Vincent vloží polotovar nacvičenými hmaty. 

Stačí zavřít kryt a vše ostatní zajistí řídicí systém. Hned vedle mini 

stroje ve výrobní hale společnosti Dezwaef je další, v tomto případě 

nadrozměrný, na zakázku vyrobený stroj od společnosti TRUMPF: 

tandemový systém dvou strojů TruBend 8500, široký více než devět 

metrů a vážící přes 90 tun. Jedná se o nově pořízené zařízení ve 

společnosti Dezwaef, která se specializuje na cisterny na hnojiva. 

I tady by malý Vincent rád přiložil ruku k dílu, ale na to je ještě příliš 

malý.

Růst pro Vincenta

„Miluje svůj TruBend Mini a úzkostlivě se o něj stará – nikdo kromě 

něj se ho nesmí dotknout,“ říká matka a ředitelka Angélique 

Dezwaef. Ona a její manžel Philip jsou druhou generací, která vede 

rodinnou firmu Dezwaef. Jejich cílem je předat jednoho dne Vin-

centovi ještě větší podnik, který bude nadále prosperovat. Výrobce 

přívěsů na hnojiva a cisteren na kejdu se sídlem v belgickém městě 

Damme je v mnoha ohledech výjimečný, což dokazují nejen stroje 

od TRUMPF vyrobené na zakázku.

Tchán na palubě

Paní Angélique Dezwaef nás prostřednictvím videonávodu provádí 

společností. „Tam vzadu je můj tchán,“ zavolá a namíří kameru na 

staršího muže, kterému kolem uší létají jiskry ze svářečky. Míjíme 

obrovské ocelové roury, polotovary nádrží na hnojiva, ohýbací, ře-

zací a laserové stroje, stohy plechů a masivní podvozky, na kterých 

budou nádrže později umístěny. Nejstarší stroj od firmy TRUMPF, 

TruBend 2300, je dvakrát starší než Vincent, je mu 16 let.

Speciální zakázková výroba je součástí 
každodenní práce

Společnost Dezwaef potřebuje flexibilitu, kterou jí nabízí strojní 

park, protože každý z přibližně 250 vozů na hnojiva, které spo-

lečnost v současnosti ročně vyrábí, je vyroben na zakázku. Jeden 

vůz je dvounápravový, druhý má sací rameno na hnojivo, třetí má 

speciální postřikovací zařízení. Zákazníci pocházejí z Belgie, Nizo-

zemska, Francie, Anglie a dokonce i z Kanady.

Ohýbání v tandemu

Rodinný podnik má pro letošní rok plně obsazenou kapacitu, 

tj. cca 250 zakázek. Společnost Dezwaef chce brzy expandovat 

a kromě rozšíření výrobní haly a kanceláří si vyhlédla další, větší 

laserový stroj od společnosti TRUMPF. „Všechny tyto investice 

chceme uskutečnit v příštích pěti letech – pro Vincentovu budouc-

nost,“ vysvětluje paní Angélique. Firma TRUMPF je hrdá na flexi-

bilní zákazníky, kteří se zaměřují na růst. „Oba ohraňovací lisy jsou 

kombinované a propojené tak, aby pracovaly v tandemu a umož-

ňovaly velké délky ohraňování,“ vysvětluje Maximilian Schaich, 

který je odpovědný za region Belgie ve společnosti TRUMPF.
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Konferenční místnost: v kuchyni rodiny Dezwaefových probíhají
všechna důležitá jednání – a pak se zde podává občerstvení.

V tandemu: kombinace obou
zařízení TruBend 8500 má celkovou délku více než

devět metrů a váží přes 90 tun.

Testování pro TRUMPF

Přizpůsobení se však netýkalo pouze délky ohraňování. Společnost 

Dezwaef je prvním zákazníkem, který používá laserový systém pro 

měření úhlů na tandemovém stroji řady 8000, říká Karel Vincke 

ze společnosti VAC, belgického obchodního partnera společnosti 

TRUMPF. „Laserový systém pro měření úhlů jsme již úspěšně použili 

u strojů TruBend řady 5000 a 8000, ale v tandemu je to novinka 

a Dezwaefovi jsou našimi testery,“ vysvětluje pan Vincke.

Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Vedle ředitelky paní Angélique je její manžel Philip Dezwaef ve 

společnosti zodpovědný mimo jiné za plánování a konstrukci 

cisteren na hnojiva. „Když moji rodiče v roce 1968 firmu zakládali, 

měli jsme ještě širší spektrum zakázek, včetně trubek pro vybavení 

stájí, vodovodních trubek, silážních vozů a podobně. Teprve později 

jsme se specializovali na cisterny na hnojiva,“ říká. Dnes společnost 

zaměstnává 14 lidí včetně rodičů. „Naším největším problémem je 

v současné době získat dobré zaměstnance. Náš tým je špičkový, 

ale potřebovali bychom ještě více kvalifikovaných lidí.“ Auto-

matizace, například prostřednictvím nových strojů, do jisté míry 

pomáhá. „Potřebujeme však také kvalifikované zaměstnance, kteří 

budou náš stroj od firmy TRUMPF správně obsluhovat,“ říká Philip 

Dezwaef.

Vaření pro zákazníky
Paní Angélique Dezwaef nás ochotně zavede do své velké kuchyně, 

která hraje ve firmě ústřední roli i jako konferenční místnost. „Tady 

jednáme, uzavíráme zde obchody a vaříme tu pro naše zákazníky, 

když si přijedou pro cisterny na hnojiva,“ říká hrdě. Zatímco dospělí 

zde diskutují, Vincent se může věnovat svému legu.

» Laserový systém pro 
měření úhlů již dávno úspěšně 

používáme. Ale v tandemu je 
to novinka a Dezwaefovi jsou 

našimi testery. «

Karel Vincke, obchodní partner společnosti TRUMPF
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V   d e t a i l u :

TruBend  Cent er  7020

Co se týká cisteren na kejdu, belgická firma Dezwaef  
je již téměř půl století pevně etablovaným podnikem.  

Každá nádrž je vyrobena na zakázku a je unikátním kusem. 

Plně automatický stroj pro výklopné ohýbání  

TruBend Center 7020 je navržen přesně pro tyto  

neobvyklé komponenty.

Unikátní exempláře: každý z přibližně 250 vozů na hnojiva, které společnost ročně vyrobí, je výrobkem speciálně na zakázku.

Snaha, která se vyplatí

Vincent obdržel od společnosti TRUMPF speciální instrukce a ško-

lení pro svůj mini ohraňovací lis, jako je zvykem u větších strojů. 

Maximilian Schaich ze společnosti TRUMPF je přesvědčen, že se 

toto úsilí vyplatí. „I v tom spočívá tajemství našeho úspěchu: neboť 

budoucí růst našich zákazníků je i naším růstem,“ říká. Soudě 

podle současných výsledků a plánů do budoucna se situace bude 

určitě zlepšovat. 

Každý, kdo vidí Vincenta s jeho miniaturním strojem, nepochybuje, 

že tomu tak bude i za 20 let.

» Máme velké plány  
a chceme všechny naše investice 
realizovat během příštích pěti let, 

a to pro Vincentovu  
budoucnost. «

Angélique Dezwaef, majitelka
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O zákazníkovi

Strojní park

Metaalconstructie Dezwaef N.V.
Sídlo: Scheewege 19,

8340 Moerkerke, Belgie

Jednatel: Philip

a Angélique Dezwaef

Telefon: +32 50 50 04 43

Fax: +32 50 50 11 73

E-mail: info@dezwaef.be

www.dezwaef.be

Plně automatické výklopné 
ohýbání: TruBend Center 7020

S t r u č n ě  a   k o m p a k t n ě

 Komlexní díly, plné ohybů, představují pro obsluhu stroje velkou výzvu.

Plně automatický stroj pro výklopné ohýbání TruBend Center 7020 představuje

vhodné řešení – a to i pro komplikované geometrie. Zejména vysoké výšky krabic

otevírají uživatelům zcela nové možnosti.

Jak funguje výklopné ohýbání?
Plech leží ve stroji vodorovně a je fixován pomocí přidržovacích ná-

strojů. Horní a dolní ohýbací nástroje jsou namontovány přímo na 

ohraňovací kolébce. Ohyb vzniká výklopným pohybem ohýbacího 

nástroje. Speciální funkce: při ohýbání se pohybuje pouze nástroj, 

součást zůstává ve vodorovné poloze a nemusí se přemisťovat.

A co umí TruBend Center 7020?
Nové zařízení TruBend Center 7020 nabízí ve srovnání s ostat-

ními stroji pro výklopné ohýbání na trhu několik jedinečných 

výhod. Jeho důmyslná konstrukce umožňuje vysokou mon-

tážní výšku, která není nikde jinde k dispozici. 

Uvádíme tři výhody, které tento stroj nabízí:

• TruBend 5230

• TruLaser 3040

• TruBend 8500 tandemové zařízení

Jedinečnou předností stroje TruBend Center 
7020 jsou velké výšky krabic, které tak uživa-
telé mohou zpracovávat. Maximální výškou 
krabice se rozumí maximální délka ramene 
ohybu, jehož příslušné sousední ohraňování 
lze ještě provést. Maximální výška krabice 
je definována především montážní výškou 
stroje. Se 160 procenty výšky krabice pro 
vysoká ramena se stroj TruBend Center 7020 
výrazně odlišuje od ostatních strojů pro vý-
klopné ohýbání.

Rotační manipulátor dílů auto-
maticky fixuje, otáčí a polohuje 
plechy ve stroji rychlostí až 
3 000 mm/s – mnohem rychleji 
než ručně. Obsluha má snazší 
práci a musí pouze zakládat 
a odebírat díly. Volitelný, výškově 
nastavitelný dvouosý manipulátor 
dílů pohybuje díly do stran i na 
výšku a je vhodný zejména pro 
úzké profily. Společně nabízejí 
plnou flexibilitu.

... umožňuje na jedné součásti použít 

různé poloměry pomocí jednoho nástroje.

... je u mnoha dílů 2krát až 3krát 

rychlejší než ohýbání v matrici.

... vytváří dokonalé úhly s odchylkou 

pouze ± 0,5 stupně.

... otevírá flexibilitu designu díky většímu 

množství zaoblení a neobvyklých 

geometrií.

TruBend Center 7020 je nejrychlejší stroj pro výklopné ohýbání 
v portfoliu společnosti TRUMPF. Doby cyklu na jeden díl bylo možné 
zkrátit až o 20 procent. Zároveň nabízí vysokou přesnost, snadnou 
manipulaci a vysoce kvalitní komponenty.

VYSOKO, VÝŠE,
VÝŠKA KRABICE

VLEVO, VPRAVO,
NAHORU, DOLŮ

VÝKLOPNÉ OHÝBÁNÍ...

RYCHLE – A DOBŘE
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LÉČEBNÁ KÚR A 
PRO ČLÁNK Y  

SE  SUPERLAT I V Y

Elektromobily jsou pro životní prostředí škodlivější, 

než si mnozí myslí. Alespoň pokud se baterie 

nerecyklují. Start-upu Battery Resourcers z USA 

se podařilo bateriové články téměř zcela recyklovat. 

To nejen chrání cenné suroviny – ale také zajišťuje 

levnější baterie pro elektromobily.
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Pro laika vypadá zařízení až na svou zářivě tyrkysovou barvu 

docela nenápadně: na zaprášeném cementu stojí jakýsi válečkový 

dopravník s plastovým krytem; za ním vyčnívají do vzduchu hadi-

ce, válce a stříbřité izolované trubky. Pro Dietera Krafta, klidného 

a vyrovnaného jednatele společnosti TRUMPF Venture GmbH, je 

tato stavba zdrojem skutečného nadšení. Americká společnost 

Battery Resourcers se sídlem ve Worcesteru ve státě Massachu-

setts totiž disponuje technologií, díky níž lze recyklovat 97 % kovů 

používaných v bateriových článcích. Ve srovnání s výrobou nové 

baterie jsou náklady o třetinu nižší, emise klesají o 20 a spotřeba 

energie se snižuje o 13 procent. Navíc: recyklátoři v současné 

době tento proces dále optimalizují a již prokázali, že mohou snížit 

emise CO
2
 až o 87 %. „Úžasné! Že je to skvělé?!“ zvolá Dieter 

Kraft a rozzáří se.

Baterie jako problém

Potenciál je obrovský, protože přes veškerou snahu o elektromobi-

litu jsou baterie stále větším problémem, a to nejen kvůli dojezdu. 

V roce 2020 jezdilo na silnicích po celém světě již více než deset 

milionů elektromobilů a jejich počet nadále prudce roste. To však 

také znamená, že roste hora baterií, které, alespoň v Německu, 

musí výrobci podle zákona o bateriích převzít zpátky a recyklovat. 

Kromě toho odborníci již dlouho varují před nedostatkem surovin, 

například lithia. Těžba niklu, manganu a kobaltu je rovněž náklad-

ná a v některých případech ne zcela ekologická.

Udržitelnost nedostatkových surovin

Zde přichází do hry tým společnosti Battery Resourcers. Hlavním 

vynálezcem nové recyklační technologie je Dr. Yan Wang, elekt-

rochemik a vedoucí vědecký pracovník společnosti. Jeho postup 

vytváří nový katodový aktivní materiál ze starých baterií. To zna-

mená, že baterie není nejprve mechanicky rozdrcena a rozložena 

na jednotlivé chemické složky. Tento proces zachovává mnohem 

více vzácných surovin pro oběhové hospodářství.

Závazek k elektromobilitě
No dobře, ale co s tím má společného firma TRUMPF? Dieter Kraft 

nás ujišťuje, že stále více. „Chceme dále rozšiřovat naši angažo-

vanost v oblasti elektromobility. Díky našim špičkovým laserovým 

zařízením se již nyní výrazně posouváme kupředu,“ říká. Stroje 

a zařízení od firmy TRUMPF řežou plechové komponenty krytů 

baterií. Lasery od firmy TRUMPF svařují bateriové články, elektro-

nické kontakty a elektromotory. Dieter Kraft je přesvědčen, že 

společnost TRUMPF může firmě Battery Resourcers pomoci, aby 

její výrobní proces byl ještě udržitelnější.

Investice má tradici
Rizikový kapitál a akvizice nejsou ve společnosti TRUMPF žádné 

tabu, ale důležitou součástí inovací, jak vysvětluje Dieter Kraft. Do-

konce i bývalý ředitel společnosti Berthold Leibinger prý považoval 

kalkulované riziko za jedno ze svých tajemství úspěchu. Například 

v roce 1992, kdy koupil tehdy ztrátovou společnost Haas Laser ve 

Schwarzwaldu. Jednání se neustále bez výsledku točila dokola, až 

se Berthold Leibinger nakonec rozhodl. Dnes již víme, že plán se 

vydařil a výrobce pevnolátkových laserů se stal důležitým pilířem 

společnosti.

Krádež znalostí by byla trestuhodná

„Ve společnosti TRUMPF Venture doplňujeme naše vlastní inovace 

investicemi do scény rizikového kapitálu,“ říká pan Kraft. Podle něj 

je důležité udržovat zdravou rovnováhu: „Hrdost na vlastní inovace 

je naprosto oprávněná a motivuje zaměstnance. Na druhou stranu 

se chceme otevřít a ocenit i schopnosti inovativních lidí mimo náš 

podnik.“ Nejde o ovlivňování firmy určitým směrem, zdůrazňuje pan 

Kraft. „To by bylo trestuhodné. Spíše se chceme učit od začínajících 

firem, jako je Battery Resourcers.“

Rady a orientace
To však platí i obráceně: „Pro nás je důležité a dobré mít solidní 

investory,“ říká Michael O’Kronley, CEO společnosti Battery Re-

sourcers. Mezi investory společnosti patří kromě firmy TRUMPF také 

průmysloví giganti jako Jaguar a Land Rover a výzkumné instituce, 

například americká soukromá univerzita Worcester Polytechnic Insti-

tute. „Od našich investorů dostáváme důležité rady a směr, kudy se 

vydat. Všichni nám tak či onak pomáhají růst,“ říká Pan O’Kronley.

Jde o víc než o peníze
V rámci druhého cyklu financování v dubnu získala společnost Ba-

ttery Resourcers 20 milionů amerických dolarů. Peníze budou pou-

žity na výstavbu výrobního závodu, který dokáže zpracovat přibližně 

10 000 tun baterií ročně. V současné době má společnost 35 za-

městnanců a do konce roku jich plánuje mít 60. V žádném případě 

však nejde jen o peníze a kvalifikované pracovníky. „Samozřejmě 

potřebujeme finanční prostředky na vybudování této výroby. Kromě 

toho jsou však naši investoři velmi dobře propojeni v síti, například 

v automobilovém průmyslu. To je pro nás také nesmírně důležité,“ 

říká pan O’Kronley. Kromě toho chce společnost Battery Resourcers 

v roce 2022 poprvé zakotvit v Evropě – i zde jsou evropští investoři 

cennými partnery.

Nesázet vše na jednu kartu

Společnost TRUMPF Venture se na druhém kole financování podí-

lela dvěma miliony eur. „Záměrně jsme se rozhodli pro menšinový 

podíl. Nechceme přebírat vedení podniku, to by mělo zůstat stávají-

címu managementu, a nechceme ani sami vsadit všechno na jednu 

kartu,“ říká Dieter Kraft. Jeho protějšek Michael O’Kronley oceňuje 

stabilitu a zdrženlivost rodinné společnosti TRUMPF. „Hodnotově 

jsme si podobní, účast společnosti TRUMPF znamená udržitelnost,“ 

říká. Stejně jako recyklace baterií, s níž firma Battery Resourcers 

nezamýšlí nic menšího než revoluci v elektromobilitě.

» Chceme rozšiřovat  
naši angažovanost 

v elektromobilitě. S našimi 
špičkovými výrobními 

zařízeními již dnes výrazně 
urychlujeme její vývoj. «

Dieter Kraft, jednatel společnosti TRUMPF Venture GmbH
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Dieter Kraft, jednatel společnosti TRUMPF Venture GmbH

Michael O'Kronley, CEO společnosti Battery Resourcers
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Nová jednatelka
ve společnosti TRUMPF
Werkzeugmaschinen

Dvoumístná milionová částka
pro Q.AN

Oceněná digitální 
transformace

Úzké partnerství 
se společností 
Lantek

Německo-italské
partnerství

O hledání
a nalezení

Marcella Montelatici je od 1. dub-

na 2021 jednatelkou pro prodej a služ-

by v divizi Obráběcí stroje společnosti 

TRUMPF. Řídí také evropské dceřiné 

společnosti skupiny TRUMPF. Paní Mon-

telatici střídá Reinholda Große, který 

tuto funkci zastával od roku 2014. 

Spolu s ní chce tato high-tech firma 

dále rozšířit svou nabídku řešení pro 

digitálně propojenou kovovýrobu.

Jako jednatelka pro prodej a služby je 

paní Montelatici zodpovědná za prodej 

strojů, služeb, softwaru a digitalizačních 

řešení a také za poradenství ve všech 

aspektech síťově propojené výroby. 

Pro paní Montelatici je spokojenost 

zákazníků na prvním místě. „Úspěch 

našich zákazníků je pro společnost 

TRUMPF nejvyšší prioritou. Podporuje-

me a doprovázíme je při jejich rozvoji 

a spolupracujeme s nimi při hledání 

vhodného řešení – ať už se jedná o plně 

Společnost TRUMPF zvyšuje svou 

investici do dceřiné společnosti Q.ANT 

o dvoumístnou milionovou částku. To 

start-upu umožní vstoupit do vývoje 

kvantových počítačových čipů. Spo-

lečnost Q.ANT vyvinula proces výroby 

fotonických čipů, který umožňuje 

aplikovat vysoce specializované světelné 

kanály na běžné křemíkové čipy. Tento 

proces umožní v budoucnu rozšířit 

velkokapacitní počítače o procesory, 

které pracují s nejmodernější kvantovou 

technologií.

„Vývojářům ze společnosti Q.ANT se 

podařilo propojit optický svět kvant 

s elektronickým světem. Naše opětovná 

investice je proto dalším logickým 

krokem, který vydláždí cestu pro vývoj 

a výrobu kvantových počítačových čipů 

vyráběných v Německu,“ říká Peter 

Leibinger, Chief Technology Officer 

společnosti TRUMPF. Cílem je nejpoz-

ději do pěti let vyvinout plně funkční 

automatizované zařízení, digitální 

modernizaci výroby nebo klasické 

samostatné stroje,“ říká.

Marcella Montelatici pracuje ve společ-

nosti TRUMPF již 30 let. V roce 2012 se 

stala jednatelkou firmy TRUMPF

v Itálii.

kvantový čip, který doplní současné 

počítače a zvýší jejich výkon.

Start-up se sídlem ve Stuttgartu-Vai-

hingenu spolupracuje s výrobci čipů, 

dodavateli IT vybavení a mezinárodními 

průmyslovými podniky. Společnost 

Q.ANT v současné době zaměstnává 

přibližně 20 lidí. Do konce roku 2022 

se očekává, že bude mít 120 zaměst-

nanců.

Německou demografickou cenu 2021 

získal projekt „LidA – učení v digitalizo-

vaném světě práce“ společnosti Mauser 

+ Co GmbH, která se zabývá zpraco-

váním plechu, v kategorii „Příležitosti 

digitalizace“. Tato firma se sídlem 

v Ditzingenu je blízkým partnerem 

high-tech společnosti TRUMPF, která 

byla sama mezi posledními třemi nomi-

novanými na cenu s projektem „F4DIA 

– fit pro digitalizovaný svět práce“. 

Společnost Mauser + Co. se v minulosti 

rovněž podílela na společném projektu 

F4DIA. Zde jsou zákazníci informováni 

o digitální transformaci a absolvují 

cílená školení.

Společnost TRUMPF dále rozšiřuje 

oblast průmyslové lokalizační tech-

nologie a v této souvislosti zvyšuje 

svůj podíl v drážďanské softwarové 

společnosti ZIGPOS GmbH z 25,1 % na 

50,1 %. Firma ZIGPOS mimo jiné vyvíjí 

softwarové komponenty pro indoorové 

lokalizační systémy. Řešení určuje 

polohu plechových dílů v reálném čase 

a díky výsledné transparentnosti 

zvyšuje produktivitu a plánovatelnost 

výroby. Společnost ZIGPOS zaměstnává 

přibližně 20 lidí. Mezi její zákazníky 

patří technologické koncerny a firmy 

z polovodičového průmyslu. Společnost 

TRUMPF získala podíl v drážďanské 

firmě již v roce 2019. Obě společnosti 

chtějí díky tomuto navýšení podílu vy-

užít synergie a ještě intenzivněji spojit 

své síly ve vývoji.

Společnost TRUMPF sází na otevřené 

softwarové standardy nezávislé na 

výrobci a navazuje úzké partnerství 

se softwarovou společností Lantek. 

Společnost se sídlem v Ditzingenu tak 

činí další krok směrem k otevřenému 

a na výrobci nezávislému systémové-

mu softwaru pro stroje na zpracování 

plechů. „Zaměřujeme se na procesy na-

šich zákazníků – se společností Lantek 

komplexně mapujeme procesní řetězec 

zpracování plechů, a to i se stroji od 

různých výrobců. Společně s našimi 

zákazníky tak děláme další velký krok 

směrem k efektivní a propojené kovo-

výrobě a obohacujeme portfolio řešení 

Smart Factory,“ říká Thomas Schneider,

výkonný ředitel pro vývoj obráběcích 

strojů ve společnosti TRUMPF.

Společnosti TRUMPF a STARMATIK 

chtějí těsněji spolupracovat a dohod-

ly se na strategickém partnerství 

v oblasti automatizace ohraňovacích 

lisů. Firma STARMATIK dodá specifické 

modulární možnosti pro řešení Smart 

Factory společnosti TRUMPF, které 

zohledňují obecný trend automatizace. 

Zákazníci mohou těžit z odborných 

znalostí obou společností a z výrazného 

zrychlení výrobního procesu ve srovná-

ní se standardními řešeními. Společnost 

STARMATIK byla založena v roce 1996 

v italském Spresianu a zaměstnává 

přibližně 100 lidí. Tento podnik se 

specializuje na automatizaci procesů 

při zpracování plechu. Zaměřuje se na 

robotickou automatizaci ohraňovacích 

lisů, kterou lze využít i pro 2D laserové 

a děrovací/kombinované stroje.
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Zajímavé, důležité a překvapivé.
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Zákulisí:
Smart Factory
Consulting
„Smart Factory Consulting“ odhaluje potenciál ve výrobě a společně se zákazníky postupuje 
krok za krokem směrem k síťově propojené kovovýrobě. Tým poradců ze společnosti TRUMPF 
doprovází podniky zabývající se zpracováním plechů od počátečního plánování přes realizaci 
nápadu až po vyhodnocení optimalizovaných výrobních procesů. Robert Herold pracuje v týmu 
již tři roky a ví, kde se mnoho firem zasekne.

Doma po celém světě – Robert Herold strávil 
v loňském roce v hotelu asi 80 nocí.

Téměř po každém projektovém dni 

tým poradců společně sportuje. 

Stává se také, že se spontánně 

připojí i zákazníci.

Tým Smart Factory Consulting realizuje 

každý rok více než 40 projektů.

Tým hovoří celkově  

pěti jazyky:  
německy, anglicky, čínsky, 

turecky a španělsky.

Pane Herolde, kdo potřebuje poradce 
pro Smart Factory, jako jste vy? 
Společně s našimi zákazníky z oblasti zpra-

cování plechů vyvíjíme individuální řešení, 

aby jejich procesy byly připravené na 

budoucnost. Poradci z firmy TRUMPF pro 

Smart Factory myslí strategicky a jednají 

pragmaticky. Naším cílem je, aby naši 

zákazníci byli ještě úspěšnější. Nezáleží na 

tom, zda má firma pět nebo 500 zaměst-

nanců – každý, kdo chce posunout svou 

výrobu kupředu, je u nás na správném 

místě.

Proč by měl někdo využít poradenství 
pro Smart Factory?
Jsme přesvědčeni, že díky našemu neut-

rálnímu pohledu a zkušenostem z více než 

130 projektů můžeme našim již úspěšným 

klientům zajistit ještě větší úspěch. Protože 

člověk zvenčí může často odhalit poten-

ciál, který už sami nepoznáte. Pomocí 

poradenství pro Smart Factory mohou podnikatelé například opti-

malizovat své procesy na základě zkrácení průběžných časů nebo 

Jak takové poradenství vlastně probíhá?
Po prvním kontaktu se společností je nejdůležitějším krokem 

úvodní komplexní jednání. Jaká je vize, co se již daří a kde jsou 

problémy? Na konci schůzky musíme dobře rozumět součas-

né situaci. V dalším kroku společně se zákazníkem definujeme 

přesné cíle a vypracujeme individuální nabídku. Poté společně se 

zákazníkem učiníme veškerá opatření pro hladký průběh pro-

jektu. Analyzujeme skutečnou situaci přímo v místě a vyvodíme 

doporučené úkony. V posledním kroku společně pracujeme na 

konkrétních opatřeních.

A jak se dozvíte, že poradenství bylo úspěšné?
Prostřednictvím předem společně definovaných a především měři-

telných cílů, jako je zvýšení produktivity nebo úspora nákladů. Je 

pro nás důležité, abychom po takové konzultaci a implementaci 

zůstali v pravidelném kontaktu – také proto, abychom zjistili, zda 

byly cíle skutečně dosaženy.

Kolik času si musí zákazník vyhradit na Smart Factory 
Consulting?
Potenciál pro zlepšení identifikujeme již po několika dnech. Udr-

žitelná realizace optimalizací procesů obvykle trvá několik týdnů 

až měsíců a projekty komplexního plánování továrny mohou 

někdy trvat jeden až dva roky.

A jaká je pro vás nejhezčí zpětná vazba?
Jeden ředitel jednou řekl: „Nejste žádný externí tým poradců 

a nejste součástí projektu. Jste naší součástí.“ To nám ukázalo, 

že úzká spolupráce a naše úsilí mají smysl a že společně můžeme 

dosáhnout ještě většího pokroku než jako jednotlivci. Je to skvělý 

pocit!zvýšení výkonu, nebo mohou společně 

s námi spolupracovat na reorganizaci své 

výroby. Škálovatelná řešení jsou stejně 

individuální jako naši zákazníci.

Ale mohl bych se také obrátit na kla-
sického podnikového poradce, že?
Poradenství TRUMPF Smart Factory Con-

sulting má velkou konkurenční výhodu: 

Mluvíme jazykem našich zákazníků. Jako 

odborníci v oboru známe zvláštní výzvy 

kovovýroby. Zároveň však vždy sledujeme 

kompletní proces. Posuzujeme i oblasti 

mimo působení společnosti TRUMPF, 

abychom zajistili, že opatření vyvinutá 

společně se zákazníky budou mít pozitiv-

ní dopad na celou výrobu. 

Přesto je tým Smart Factory Consul-
ting firmy TRUMPF poměrně malý. 
Jak zajistíte, abyste měli dostatečnou 
výkonnost? 

V současné době máme 14 aktivních poradců pro Smart Factory po 

celém světě, ale vzhledem k vysoké poptávce se neustále rozrůstá-

me. Počet poradců však není vůbec rozhodující, protože za zdánlivě 

relativně malým týmem stojí celá organizace společnosti TRUMPF. 

V případě potřeby se můžeme obrátit na partnery, kteří do projektů 

přinášejí své odborné znalosti. Mimo jiné IT odborníci společnosti 

TRUMPF nebo konstrukční oddělení pro projekty plánování továrny. 

To z nás dělá nesmírně silný tým.

Týmový hráč: Robert Herold je již tři roky poradcem pro 
Smart Factory ve společnosti TRUMPF a je hrdý na to, že 
je součástí silného týmu. Společně se zákazníky připravuje 
půdu pro budoucnost kovovýroby.
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MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE:
UDRŽITELNOST VE SPOLEČNOSTI TRUMPF

A c h  t a k !

Udržitelnost je jedním z nejdůležitějších témat naší společnosti. Odpovědné zacházení se zdroji je 

stále důležitější i v kovovýrobě. Ochrana klimatu a životního prostředí je pro společnost TRUMPF 

již absolutní nezbytností. Podnik se již dnes spoléhá na klimatickou neutralitu prostřednictvím 

certifikátů. V nadcházejících letech se společnost TRUMPF v souladu se svou strategií udržitelnosti 
zaměří na stroje, výrobu energie, vozový park a mnoho dalšího.

Společnost TRUMPF investuje
do roku 2030 téměř 80 milionů

eur do ochrany klimatu.

milionů

Do roku 2027 mají být všechny vhodné
střešní plochy poboček firmy TRUMPF

vybavené fotovoltaickými zařízeními.

Do roku 2030 sníží firma TRUMPF  

spotřebu elektrického proudu  

celkově o 25,5 gigawatthodin. Pro srovnání:  

To odpovídá průměrné spotřebě 

elektrického proudu 100 000 lidí za rok.

Procesy, zařízení a budovy společnosti TRUMPF odpovídají 

aktuálnímu stavu techniky. Certifikovaný systém 
energetického managementu dle ISO 50001 se 

již několik let používá ve všech evropských výrobních 

závodech. Cílem je neustále zlepšovat energetickou 

účinnost a zamezovat emisím.

Pokud se firma rozhodne koupit stroj z druhé ruky, ušetří nejen peníze, ale 

také CO
2
. Protože pak již není nutná energeticky náročná výroba surové 

oceli pro korpus stroje. Stroj jako TruLaser 3030 váží přibližně dvanáct tun. 

Pouhou recyklací korpusu stroje mohou uživatelé ušetřit cca 16 tun CO
2
.

V roce 2019 otevřela společnost TRUMPF 

v Ditzingenu jednu z největších elektrických 

nabíjecích stanic v Německu. 86 nabíjecích 
míst mají zaměstnanci k dispozici na firemním 

parkovišti. Instalované nabíjecí boxy mají celkový 

výkon téměř 1 000 kilowattů. To stačí například 

na přípravu 70 000 šálků kávy.

Brum, brum, šššt:
Vozový park společnosti TRUMPF

se postupně elektrifikuje. Cílem

je snížit emise CO
2
 do roku 2030

o 25 procent v porovnání

s obchodním rokem 2018/2019.

Silná věc: Na výrobu jedné tuny oceli 

se spotřebuje přibližně 1,4 tuny CO
2
 

v závislosti na výrobním procesu. Stroj 

pro kovovýrobu často váží více než deset 

tun. Z hlediska ekologické stopy podniku 

se proto vyplatí používat stroje až do 

konce jejich životnosti.

Secondhand se vyplatí:
Pokud uživatel již nemůže používat svůj 

starý stroj TRUMPF, nemusí jej dávat 

do šrotu. Místo toho jej může prodat 

pobočce „TRUMPF Resale Center“. 

Tým stroj repasuje a opětovně jej uvede 

na trh. Podle průzkumů budou stroje 

u svých druhých majitelů spolehlivě 

fungovat nejméně dalších deset let.
Společnost TRUMPF odebírá 100 procent 

elektrického proudu z obnovitelných 
zdrojů tím, že nakupuje hodnotné certifikáty 

a dbá na to, aby zelený proud pocházel 

z mladých, nedotovaných zařízení.
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MYŠ LENKY, KTERÉ
HÝBOU SVĚTEM

Exoskelety již dlouho plní cennou funkci – nahrazují chybějící 

končetiny, umožňují lidem s částečnou paraplegií vstát z invalidního 

vozíku a podporují zaměstnance při těžké fyzické práci. Jednoho 

dne budou fungovat stejně intuitivně jako naše těla, předpovídá 

Dr. Sönke Rössing ze společnosti Ottobock, která se specializuje 

na exoskelety.

BUDOUCNO S T

05

B u d o u c n o s t  e x o s k e l e t ů
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» Kvantové senzory  
mají potenciál stát se spínacím 

bodem mezi mozkem a strojem. «

Dr. Sönke Rössing, 
ředitel společnosti Ottobock Bionic Exoskeletons

Už žádná těžká práce: Dr. Sönke Rössing je ředitelem obchodní 
divize Ottobock Bionic Exoskeletons. On a jeho tým si nepřejí nic 
menšího než revoluci ve světě práce pomocí exoskeletů.

I mimo průmysl?
Absolutně ano! O demografii jsme již hovořili. Jednou z velkých 

oblastí, kde se exoskelety mohou hodit, je pečovatelství, kde je 

třeba zvedat, otáčet a přemisťovat pacienty. Existuje však i mnoho 

dalších zajímavých aplikací, které se již realizují. Například řeme-

slníci, kteří musí natírat nebo svařovat nad hlavou. Nebo starší 

generace, které chtějí vylézt na Großglockner nebo se zúčastnit 

newyorského maratonu. Zdravý životní styl je možný, zejména 

když se život stále prodlužuje. Určitou roli v tom však hraje pohy-

bový aparát – toho si všimneme již po čtyřicítce.

Pane Rössingu, mnoho lidí si při pohledu na exoskelety 
vzpomene na „Terminátora“ s Arnoldem Schwarzenegge-
rem. Je to tak? 
Možná je ten pohled skutečně ještě nezvyklý. Ale v průmyslovém 

prostředí a v logistice je po našich exoskeletech již dobrých deset 

let obrovská poptávka. A jsme také světovou jedničkou na trhu 

v oblasti medicíny, mimo jiné s výrobky, jako je počítačem řízená 

ortéza nohy C-Brace, která umožňuje lidem s částečnou paraplegií 

vstát z vozíku a chodit.

Jaké výhody si od toho slibuje ekonomika?
Existují tři silné hnací motory. Za prvé, nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků: je velmi obtížné najít zaměstnance pro fyzicky náročné 

práce. Dále je tu demografie: pracovní síly stárnou, a jsou tedy 

méně odolné. A za třetí, automatizace nepřinesla to, co bylo slí-

beno – dodnes se například 90 % montáže vozidel provádí ručně. 

Potřeba existuje v mnoha průmyslových odvětvích, v logistice, při 

stavbě letadel, v loděnicích... oblastem použití se nekladou téměř 

žádné hranice.
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Klastr budoucnosti QSens je financován Spolkovým ministerstvem 

pro vzdělávání a výzkum a nachází se v regionu Stuttgart. Během 

příštích deseti let budou zúčastněné univerzity společně se 17 fir-

mami zkoumat a vyvíjet inovativní kvantové senzory, které mohou 

dosáhnout nebývalé citlivosti.

Společnost Ottobock se na tomto projektu podílí jako specialista 

na exoskelety. Tato firma specializovaná na zdravotní techniku se 

sídlem v dolnosaském Duderstadtu vyvíjí ortopedické pomůcky již 

více než 100 let a v současné době je technologickým lídrem v ob-

lasti „Wearable Human Bionics“, včetně mikroprocesorem řízených 

kolenních kloubů a počítačem řízených ortéz na nohy.

Součástí klastru budoucnosti QSens je také společnost Q.ANT 

GmbH, kterou v roce 2018 založila skupina TRUMPF. Start-up, 

který má aktuálně 20 zaměstnanců, pracuje na uvedení kvantových 

technologií do fáze zralosti pro průmysl a trh. Společnost Q.ANT je 

zodpovědná za vývoj, výrobu a distribuci nové technologie. Jako prv-

ní výsledek vývoje již společnost Q.ANT uvedla na trh nový optický 

senzor částic.

S tím bohužel musíme souhlasit. Jsou však lidé s novými 
technologiemi opravdu šťastní?
Na tom samozřejmě pracujeme! Jednou z oblastí, kde musíte být 

citliví, je otázka dat. Obavy rozhodně existují, zejména v Němec-

ku. Trávíme obrovské množství času vyjasňováním těchto otázek 

s podnikovými radami a pověřenci pro ochranu osobních údajů, 

ale zároveň musíme ve firmách provádět měření, abychom proká-

zali přínos exoskeletů.

A technologie se stále vyvíjejí – kam směřuje jejich cesta?
V příštím roce společně s firmou TRUMPF jako výrobcem senzo-

rů a dalšími subjekty zahajujeme výzkumný projekt Spolkového 

ministerstva pro vzdělávání a výzkum, který nás může posunout 

o velký kus dopředu. Takzvaný klastr budoucnosti QSens se zabývá 

vývojem vysoce výkonných kvantových senzorů. Aplikace sahají od 

medicíny až po automatizované řízení. Doufáme ve zcela specific-

ké pokroky v našem oboru.

Jak by tyto pokroky mohly vypadat konkrétně?
Zde skutečně hovoříme o vizích ve stylu „Star Treku“. V podstatě 

se jedná o to, že lidé budou schopni ovládat exoskelety pomocí 

kvantových senzorů, aniž by museli měnit navyklé vzorce myšle-

ní – to znamená, že senzorika automaticky přijme automatismy 

jako „zvedni ruku“ nebo „ohni prst“. Toho lze dosáhnout pomocí 

kvantového senzoru, který snímá doprovodná magnetická pole 

namísto elektrického proudu. Lze si představit skutečné rozhraní 

mezi mozkem a strojem – vy myslíte a stroj reaguje.

Zní to až děsivě!
Ne, pokud v tom vidíte cestu jako my. Akceptace exoskeletů se 

s jejich používáním zvyšuje. A samozřejmě do toho zahrnujeme lidi 

a společně se vyvíjíme do tohoto scénáře budoucnosti. Zde je zá-

sadní jedna otázka: Budou lidé takové výrobky ochotně přijímat? 

Senzor přece neovlivňuje lidi, ale pouze zachycuje jejich signály. 

Sázíme na to, že výhody takové technologie převáží nad nevýho-

dami. To všechno jsou otázky, na které chceme v rámci tohoto 

projektu také odpovědět.

Usnadněná práce: exoskelet Paexo Shoulder přenáší
hmotnost zdvižených paží na kyčle – a chrání tak
svaly a klouby v oblasti ramen.

Zdroj: Spolkový ústav pro bezpečnost práce 
a pracovní medicínu

nových důchodů ročně kvůli snížení

výdělečné schopnosti

všech dní pracovní neschopnosti
vzniká kvůli MSE

eur

výpadek výroby
ročně

Key Facts ukazatele onemocnění
pohybového aparátu (MSE)

miliard

Chytrý batoh: Tento exoskelet váží méně než
dva kilogramy a lze jej pohodlně nosit celé hodiny.

Ottobock a TRUMPF:  
silní partneři zkoumají  
fúzi člověka a stroje

» Lze si představit skutečné 
rozhraní mezi mozkem 
a strojem – vy myslíte  

a stroj reaguje. «

Dr. Sönke Rössing, ředitel společnosti Ottobock Bionic Exoskeletons
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Inovace, technologie a trendy budoucnosti.

Zrychlené objednání 
náhradních dílů
díky umělé
inteligenci

2D laserový řezací 
stroj jako základní 
vybavení

Laserové svařování 
pro všechny

Laserblanking systém:
řezání plechů ve velkých sériích

Nová 3D tiskárna 
zdvojnásobuje 
produktivitu

Nápověda pro
řešení svépomocí:
technický průvodce

Efektivnější  
nákup:
E-shop TRUMPF

Společnost TRUMPF představila na vir-

tuálním firemním veletrhu INTECH 2021 

řešení, které využívá umělou inteligenci 

k rozpoznávání vyfotografovaných ná-

hradních dílů. Opětovné objednání pak 

probíhá automaticky prostřednictvím fo-

tografie v mobilním telefonu a aplikace 

Easy Order. V budoucnu bude obsluha 

stroje schopna rozpoznat a objednat 

spotřební a servisní díly během několika 

sekund. Zákazníci si mohou objednat 

více než 10 000 dílů, stačí jen vytáhnout 

mobilní telefon a vyfotit hledaný díl.

„Některá čísla materiálů na náhrad-

ních dílech jsou v určitém okamžiku 

kvůli výrobním podmínkám již nečitelná. 

Některé spotřební díly se také obtížně 

označují,“ říká Arun Anandasivam, který 

je zodpovědný za zákaznickou platformu 

MyTRUMPF. Díky řešení s umělou 

inteligencí jsou podobné problémy již 

minulostí.

Společnost TRUMPF představuje novou 

generaci zařízení TruLaser 1000. Funkce 

HighSpeed Eco se u tohoto typu stroje 

používá poprvé. Tryska zde směřuje 

řezný plyn cíleně na plech. Tím se zvýší 

rychlost posuvu stroje přibližně o 70 % 

a zároveň se sníží spotřeba plynu přibliž-

ně o 60 %. Nová řada je také poprvé 

vybavena technologií CoolLine. Tato 

funkce automaticky rozprašuje vodní 

mlhu na plech a zajišťuje tak optimální 

chlazení během procesu řezání. Další 

novinkou je inteligentní systém Smart 

Collision Prevention. Společnost 

TRUMPF se spoléhá na sofistikovaný 

algoritmus, který například vypočítá 

pořadí, v jakém musí být díly řezány, aby 

se zabránilo jejich překlopení. Tím se 

zkracují prostoje a zvyšuje se efektivita 

výroby.

Společnost TRUMPF usnadňuje začátky 

automatizovaného laserového svařo-

vání: na veletrhu Blechexpo společnost 

představila nový TruLaser Weld 1000. 

V mnoha firmách zaměstnanci stále 

svařují komponenty ručně. To trvá 

dlouho a způsobuje další náklady. 

Dosavadní systémy pro automatizované 

laserové svařování jsou téměř vždy velké, 

drahé a složité na obsluhu. Cenově 

výhodná základní řešení nejsou téměř 

k dispozici. „Zařízení TruLaser Weld 

1000 od společnosti TRUMPF vyplňuje 

mezeru na trhu svařování. Nyní mohou 

výhody automatizovaného laserového 

svařování využívat i menší společnosti. 

To zvyšuje produktivitu jejich výroby 

a konkurenceschopnost,“ říká Martin 

Geiger, produktový manažer společnosti 

TRUMPF. Zařízení je vhodné zejména 

pro zakázkovou výrobu, například pro 

svařování rozváděčů, plechových skříní 

nebo krytů.

Společnost TRUMPF představila nové 

zařízení pro řezání plechů. Díky procesu 

Laserblanking dokáže kompletně zpra-

covat až 25 tun svinutého plechu bez 

zásahu člověka. To je zajímavé zejména 

pro výrobce větších sérií, jako jsou 

subdodavatelé a výrobci pro automobi-

lový průmysl, výrobci rozváděčů, výrobci 

výtahů nebo výrobci ventilačních a kli-

matizačních systémů. „Výrobci velkých 

sérií ve skutečnosti často používají lisy 

pro zpracování plechů. Ale pro každou 

malou úpravu součástí je pak třeba 

upravit nebo dokonce vytvořit nový 

nástroj, což zabere spoustu času a stojí 

peníze. Vzhledem k tomu, že množství 

jednotlivých sérií v mnoha oblastech prů-

myslu výrazně klesá, je změna vybavení 

nákladná a časově náročná. S laserem 

se takové změny provádějí bez nového 

nástroje, a proto je taková výroba mno-

hem flexibilnější, jednodušší, rychlejší 

a levnější,“ říká Oliver Müllerschön, 

projektový manažer odpovědný za 

zařízení ve společnosti TRUMPF. Společ-

nost TRUMPF vyvinula nové zařízení ve 

spolupráci s technologickým koncernem 

S novým zařízením TruPrint 3000 je nyní 

možné ještě lépe zpracovávat všechny 

svařitelné materiály, jako jsou oceli, 

slitiny na bázi niklu, titan nebo hliník. 

Tiskárnu TruPrint 3000 lze vybavit 

druhým laserem, který zdvojnásobí její 

produktivitu. Kromě toho nyní ochranný 

plyn proudí zařízením naprosto rovno-

měrně. Tím se výrazně zvyšuje kvalita 

tištěných dílů. „Tiskárnu TruPrint 3000 

jsme v klíčových oblastech inovovali 

a přizpůsobili požadavkům na kvalitu, 

certifikace a výrobní procesy v různých 

průmyslových odvětvích,“ říká Thomas 

Fehn, jednatel společnosti TRUMPF Laser 

Technology odpovědný za prodej pro-

duktů aditivní výroby. Nová 3D tiskárna 

také zjednodušuje práci a monitorování 

pro obsluhu, například díky monitorová-

ní Melt Pool a odstraňování přebytečné-

ho prášku v zařízení.

SIEMENS a strojírenskou firmou ARKU.

V porovnání s běžnými lisy na zpracování 

plechu nový systém výrazně snižuje ná-

klady na konstrukci a logistiku. Eliminace 

nákladů na nástroje, optimální využití 

materiálu, snížení nákladů na montáž 

a vysoká flexibilita výroby rovněž výrazně 

zvyšují rentabilitu.

Nikdo nechce ztrácet čas v případě 

poruchy stroje. Nová služba společnosti 

TRUMPF zajišťuje, že výpadky stroje 

mohou být odstraněny ještě rychleji 

– samotným uživatelem. „Technická 

příručka“ je návod krok za krokem, 

který zákazníkům pomáhá samostatně, 

rychle a bezpečně odstranit běžné záva-

dy. Obsluze stačí zadat kód chyby stroje 

a obdrží konkrétní a srozumitelné popisy 

a obrázky pro řešení problému.

„Technická příručka“ je k dispozici 

v servisní aplikaci TRUMPF nebo 

prostřednictvím e-mailu od technického 

zákaznického servisu.

Prostřednictvím zákaznického portálu 

MyTRUMPF mohou uživatelé digitalizo-

vat mnoho procesů souvisejících s jejich 

stroji. Hlavní výhodou portálu MyTRUM-

PF je e-shop TRUMPF, který byl nyní 

kompletně obnoven. E-shop podporuje 

uživatele mnoha užitečnými filtry podle 

typů strojů a inteligentními funkcemi 

pro vyhledávání, výběr a objednávání 

originálních dílů. Portál je individuálně 

přizpůsoben strojnímu parku zákazníka. 

To nejen šetří čas, ale také snižuje počet 

chyb díky tomu, že  objednané originální 

díly odpovídají strojům. Existují tři typy 

vyhledávání produktů: textové vyhledá-

vání, vyhledávání v kategoriích a vyhle-

dávání v rozpadovém výkresu. Uživatelé 

si mohou zobrazit všechny objednávky 

a provést novou objednávku pouhými 

několika kliknutími. Kromě rozsáhlých 

údajů o zakázce obsahuje přehled také 

sledování zásilky v reálném čase. 

Kromě Německa je nový e-shop již k dis-

pozici také v Itálii, Nizozemsku a České 

republice. Další země budou v budoucnu 

následovat.

N
O
V
IN

K
Y



FO
TO

S:
 T

RU
M

PF

 

 

 

 

 

 

46 47

Každý  
začátek
je snadný

Hezké úkosy
EdgeLine Bevel

Společnost TRUMPF důkladně přepracova-
la zařízení TruLaser série 1000, zejména pro 
nováčky a pro zakázkovou výrobu. Stroje nyní 
nabízejí ještě vyšší výkon za atraktivní cenu – 
a snadno se obsluhují.

Vývoj produktů společnosti TRUMPF přinesl oprav-
dovou světovou novinku: EdgeLine Bevel. Za tímto 
názvem se skrývá funkce, která umožňuje zhotove-
ní úkosů a zahloubení pomocí laserového řezacího 
stroje. Produktový manažer Patrick Schüle vysvět-
luje, co přesně se za tím skrývá a jaké výhody z něj 
firmy zaměřené na zpracování plechů mohou mít.

Laserové řezání pro všechny: kromě intuitivní koncepce obsluhy nabízí nové 
zařízení TruLaser série 1000 mnoho možností automatizace a roste tak s potřebami 
zákazníka.

Patřičně hrdý: Patrick Schüle zastupuje EdgeLine Bevel 
jako produktový manažer společnosti TRUMPF. Tato funkce 
je absolutní světovou novinkou a byla představena na veletr-
hu BlechExpo 2021.

EdgeLine Bevel je funkce, která umožňuje zhotovení úkosů 

a zahloubení přímo prostřednictvím laserového řezacího stroje. Při 

přípravě svarů se plechy často musí zkosit, to znamená, že se srazí 

hrana obrobku. Zahloubení jsou nutná pro zapuštění hlav šroubů 

do obrobku tak, aby nevyčnívaly. „EdgeLine Bevel kombinuje 

několik pracovních kroků, a tím snižuje náklady. Firmy zabývající 

se zpracováním plechů mohou redukovat navazující procesní 

kroky a dokončit je přímo pomocí laserového řezacího stroje,“ 

říká Patrick Schüle. To se vyplatí zejména v případě nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků nebo pokud je třeba zamezit dodateč-

ným ručním úpravám.

Úspora procesních kroků,
automatická příprava
svarových úkosů

Patrick Schüle vysvětluje: „Ruční doda-

tečné úpravy při konvenčních procesech 

způsobují dodatečné náklady na dopravu 

a nasazení personálu. Podnikatelé je 

mohou ušetřit díky funkci EdgeLine 

Bevel.“ Zbytečná je například příprava 

hran před svařováním pomocí brusek 

a úhlových brusek nebo ruční zhotovení 

zahloubení na samostatných pracovištích. Kromě toho funkce 

Edge-Line Bevel zachovává volnost kontur. To znamená, že lze 

obrábět nejen součásti s rovnými hranami, ale i ty s neobvyklou 

geometrií. Výrobci tak mohou zkosení aplikovat i na hrany, které 

jsou běžnými postupy obtížně přístupné. Patrick Schüle: „Funkce 

EdgeLine Bevel je zajímavá pro všechny zákazníky společnosti 

TRUMPF. A zejména pak pro ty firmy zpracovávající plechy, které 

ve svých konstrukčních skupinách mají také spojovací procesní 

kroky a musí součásti vzájemně spojovat. Tím se ušetří čas a 

samozřejmě i peníze.“ Tuto funkci lze použít pro univerzální stroje 

sérií 3000 a 5000. Funkce EdgeLine Bevel umožňuje zhotovení 

zkosení až do úhlu 45° a zahloubení 

různých velikostí. Programování je jako 

obvykle rychlé a snadné.

EdgeLine Bevel je opravdová světová 

novinka. Společnost TRUMPF ani jiní 

výrobci strojů dosud nenabízejí srovna-

telný produkt. Zájemci si nyní mohou 

tuto funkci zakoupit pro své laserové 

řezací stroje.

Více dynamiky, kratší doby nastrojení: s rychlostí 140 metrů za 

minutu je nové zařízení TruLaser série 1000 výrazně rychlejší než 

jeho předchůdci. To je možné díky konstrukci korpusu stro-

je a souhře tuhého rámu stroje, lehkého portálu a výkonných 

pohonů. Pro všechny materiály a tloušťky plechů stačí jedna řezná 

hlava, volitelný výměník trysek automaticky mění trysky. Ochranné 

sklo laserové optiky je monitorováno senzory – a dokonce upozor-

ňuje obsluhu na nutnost jeho výměny. Tyto funkce zkracují doby 

nastrojení, a tím šetří náklady. 

Větší rychlost je také důsledkem toho, že stroj nyní může provádět 

mnoho úkonů souvisejících s procesem řezání samostatně. Tím 

se dále snižují náklady na díly. Rychlejší je také samotné řezání. 

Díky funkci PierceLine trvá zápich o 80 procent kratší dobu. To 

navíc šetří stroj i materiál. Procesy řezání HighSpeed a HighSpeed 

Eco dále zvyšují produktivitu. V závislosti na tloušťce materiálu je 

možné dosáhnout navýšení až 20 %. Při tom všem je zachována 

energetická účinnost: umožňují to lasery s nízkou spotřebou ener-

gie. Kromě toho jsou k dispozici další funkce pro úsporu energie 

laserů a příslušných agregátů.

 

Intuitivní koncepce obsluhy usnadňuje práci. Na novém 18,5pal-

covém ovládacím panelu s multidotykovým povrchem jsou často 

používané položky nabídky umístěny v horní úrovni. Pokud 

obsluha přeruší proces ovládání, řídicí systém jí umožní vrátit se 

do stejného bodu později. 

Stroje TruLaser série 1000 jsou díky mnoha možnostem automa-

tizace značně produktivní. Již ve standardní výbavě mají polo-

automatický výměník palet. To umožňuje obsluze připravovat 

nové plechy během práce strojů nebo třídit již nařezané plechy 

souběžně s procesem řezání. Uživatelé mohou TruLaser série 1000 

vybavit automatizačními komponenty řady LiftMaster. 

S automatizací, nebo bez ní: společnost TRUMPF nabízí s novým 

zařízením TruLaser série 1000 sofistikovaný balíček produktivity. 

Uživatelé si tak mohou zachovat technický i ekonomický náskok 

před konkurencí.
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Když se z techniky stane umění. Každé vydání magazínu TRUe představuje vybrané díly v jiném světle.
Tentokrát: čisticí nástroj pro čistič roštů TruTool TSC 100, jak jej ještě nikdy nikdo neviděl.

TruTool odstraňuje z lišt laserového stroje s plochým lůžkem strusku, která se tam během procesu řezání usadí.
Dvě řady zubů čisticího nástroje sevřou lištu, pohybují se po ní svisle vzhůru a seškrabují přitom strusku.

Fotograf Bernd Telle vyňal tento nástroj z jeho obvyklého prostředí a uvedl jej nově na scénu.

C H Y T R Á  Ú S P O R A : 
O P T I M A L I Z A C E  D Í L Ů  T R U M P F

Méně nákladů,  více kvality :  na workshopech společnosti  TRUMPF pro optimalizaci 
dí lů se uživatelé dozvědí,  jak nej lépe využít  své stroje a  dí ly

a vyrábět tak hospodárněji  a  efektivněji .

Magazín TRUe představuje různé dí ly,  aby ukázal,  jak to může vypadat. 

V tomto vydání: 
Prostě se vzdejte frézování

Ze dvou je jeden:
Díky řešení ohýbání  

nyní uživatelé potřebují pouze 
jeden díl, který není třeba 

frézovat ani svařovat.

Michael Sauer
Referent pro školení  

ve společnosti TRUMPF  
pro optimalizaci dílů

Mnoho jednoduchých dílů se dnes obrábí frézováním z jediné-

ho důvodu: protože se to tak dělalo vždycky. Proto jsou některé 

z těchto frézovaných dílů mnohem přesnější, než by ve skutečnosti 

musely být. To způsobuje náklady, bez kterých by se zákazníci 

mohli obejít. Například drahé frézované díly lze často nahradit 

ohýbaným plechem.

Michael Sauer, referent pro školení ve společnosti TRUMPF pro op-

timalizaci dílů: „Zásadní otázkou pro všechny jednoduché frézova-

né díly je: jak přesný musí být díl ve skutečnosti? Většinou můžeme 

drahý frézovaný díl nahradit řešením z plechu, protože přesnost 

ohýbaného dílu je dostatečná.“

Možnosti, které nabízí ohýbání, ilustruje zobrazený držák  na vede-

ní energie. Tato součást vede kabely nebo vedení ze strojů a chrání 

je před poškozením. Bez těchto držáků by se kabely rychle zničily 

v důsledku trvalého namáhání způsobeného neustálým pohybem 

tam a zpět. Michael Sauer vysvětluje postup optimalizace dílů: 

„Místo dvou vyfrézovaných držáků jsme ohnuli jeden plechový 

díl. Díky jeho konstrukci ho už nemusíme ani svařovat. Funkce 

zůstává stejná. Snížili jsme spotřebu materiálu a odpad a zkrátili 

doby obrábění. Díky tomuto řešení se náklady zákazníka snížily 

o 85 procent.“

úspora nákladů

OHÝBANÝ  
DÍL

FRÉZOVANÝ  
DÍL
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Nekonečný růst do vesmíru?

Právě se vrátil z vesmíru – a opět se mu podařilo způsobit rozruch. 

Britský miliardář sir Richard Branson miluje extrémní výlety. Zakla-

datel Virgin Group také rád převrací naruby celá odvětví. Proto 

musel jako velký průkopník a první soukromá osoba zdolat i legen-

dární Kármánovu hranici. Při trojnásobné rychlosti zvuku stoupal 

strmě k této hranici mezi vzduchem a kosmem. Tři minuty byl ve 

stavu beztíže, než aerodynamické síly zpomalily jeho kosmickou 

loď. O jedenáct minut později přistála „VSS Unity“ opět v pouš-

ti Nového Mexika bez pohonu jako bezmotorové letadlo. Spolu 

se dvěma astronautkami a třemi astronauty vystoupil Branson 

z letadla, stále ještě viditelně napumpovaný adrenalinem. Dokonalý 

triumf a samozřejmě i mediální podívanou měl zajištěnou: nová 

vesmírná éra, počátek epochy komerčních letů do vesmíru. Svou 

posádku náležitě zinscenoval: „Najděte ty správné lidi a dostaňte 

z nich to nejlepší,“ bylo jeho životním mottem pro úspěšné vedení 

podniku a růst. Astronautku 004, Sirishu Bandlu, vzal na oslavu bez 

okolků na ramena.

Ale potřebujeme růst za hranice tohoto světa? Nebudeme mít 

nikdy dost? Někteří si možná kladli tuto otázku, když se obloha 

během Bransonova vzletu změnila ze zářivě modré na saze. A jak 

víme, Branson se svým obrovským konglomerátem firem roste 

v mnoha odvětvích: mobilní telefonie, cestování a doprava, finanční 

služby, volný čas a zábava, zdraví a wellness. Novopečený astronaut 

je každopádně výjimečný podnikatel, který se pokaždé vydává do-

slova do nových světů. Riskuje při tom krk a sbírá světové rekordy, 

když se v balonu v rekordním čase vznáší nad Tichým oceánem. 

Nebo jako nejstarší kite surfař musí bezpodmínečně přeplout kanál 

La Manche.

Ostatně se důsledně věnuje tomu, co společnost Virgin předsta-

vuje: inovuje s panenskou zvědavostí v odvětvích, která jsou zralá 

pro průkopnictví. Rytíř v zářivé zbroji, který se nikdy nebojí, že 

se zesměšní, má další tipy na růst. „Najděte si mentora!“ je další 

z rad, kterou sám mnohokrát využil. Legendární letec Freddie Laker 

mu kdysi dal důležitou radu: „Využij sám sebe. Udělej ze sebe 

blázna. Jinak nepřežiješ.“ Létání mu připadalo nudné. A tak založil 

svou leteckou společnost Virgin Atlantic Airways na začátku 80. let 

s použitým Boeingem 747. V té době to bylo první letadlo v Evropě, 

které mělo zábavní systém zabudovaný v sedadlech.

„Hřiště superbohatých lidí, kteří se moc dívají na Star Trek!“ „Vy-

užití Země jako Disneylandu, jako kulisy pro další selfie.“ Diskuze 

o létání do vesmíru na různých fórech byla divoká. Jiní jásali, že bez 

takových kreativních podivínů bychom se nemohli rozvíjet. Vždyť 

před přistáním na Měsíci před 50 lety si nikdo nedokázal představit, 

že nám přinesou GPS a digitální fotosenzory. Branson chce sice 

posílat turisty do vesmíru, ale chce také zastavit změny klimatu na 

Zemi a zlepšit vzdělávání. Bohatí by podle něj měli využívat své bo-

hatství k vytváření pracovních míst a k boji proti neduhům tohoto 

světa. Tak tedy! Branson už pravděpodobně hledá nový podnikatel-

ský nápad. „A musí to být co nejabsurdnější, jinak to stejně nemá 

šanci.“ Uvidíme se ve hvězdách!

Daniela Müller
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