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editorial

Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci,
V minulém čísle BIBUS NEWS jsme Vás, 
naše věrné čtenáře, informovali o nových 
dodavatelích, se kterými jsme právě navázali 
spolupráci. Již s krátkým odstupem čtvrt roku 
rádi potvrzujeme, že se nám opět podařilo vsadit 
na ty pravé, zkušené a spolehlivé partnery. 
O produkty firem FMS Force Measuring Systems 
a TPC Motion je na českém trhu opravdu zájem. 
Pro naši společnost, pro kterou je důležité 
dokázat poradit našim zákazníkům s volbou 
komponent z celosvětově nejlepší nabídky, tato 
nová spolupráce otevírá další příležitosti, jak 
můžeme být našim zákazníkům prospěšní.
Oficiální statistická data potvrzují, že první 
čtvrtletí tohoto roku bylo úspěšným obdobím 
neočekávaného růstu pro celé české 
hospodářství i pro oblast průmyslu. 

Neoficiální data potvrzují meziroční růst v průmyslu i 
během dubna a května a ekonomové předpokládají 
pozitivní vývoj i v dalším období letošního roku.  
Z naší zkušenosti je zřejmé, že průmyslový trh 
roste nejen co do kvantity, ale také do kvality. 
Tedy jinak vyjádřeno: je zřejmé, že rok od roku 
rostou požadavky našich zákazníků, především 
z oblasti OEM výrobců, na kvalitu a spolehlivost 
komponent. Rostou nároky na optimalizaci, tedy 
na použití konkrétních komponent, které jsou 
ideální právě pro danou aplikaci. Naši zákazníci 
velmi dobře vědí, že není spojka jako spojka a že 
není tlumič jako tlumič. Mnohem více než dříve 
zvažují poměr cena/přínos a nikoli pouze samotný 
faktor ceny. Pro všechny tyto situace jsme dobře 
připraveni. Máme jako nadnárodní distributorská 
společnost k dispozici tři klíčové faktory, které 
nás vybavují k tomu, abychom dokázali našim 
zákazníkům doporučit to nejlepší řešení.

První faktorem je spolupráce s mnoha desítkami 
vývojových a výrobních firem, od kterých 
čerpáme know-how pro naše zákazníky. Druhým 
faktorem je mezinárodní provázanost s dalšími 
dvaceti sedmi sesterskými společnostmi ve 
světě, což nám nabízí velmi širokou základnu 
zkušeností z již realizovaných úspěšných 
aplikací. Třetím faktorem jsou naše zkušenosti 
z 22 let působení na českém trhu.

Věřím, že někteří z Vás, čtenářů našeho firemního 
časopisu, naleznete na stránkách tohoto čísla 
novou inspiraci. Pro ty ostatní připravíme něco 
nového opět příště, při veletržním vydání BIBUS 
NEWS letos v září.

Ať se vám daří ve všem, pro co se rozhodnete .

Jaromír Strašák, MBA
jednatel
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V minulém roce jsme na tomto místě přinesli 
informace o aplikaci VibroChecker pro iPhone, 
pomocí které lze jednoduchým způsobem zvolit 
vhodné prvky pro tlumení vibrací. Při základní 
znalosti aplikačních dat lze i jednoduše využít 
katalogu ACEolator, kde je uvedena uživatelsky 
příjemná metodika výběru, jak gumo-kovových 
prvků, tak i antivibračních podložek.

Zdaleka není třeba se vždy zabývat teorií 
kmitání či Fourierovou transformací. V běžných 
případech lze vystačit s údaji o zatížení na jeden 
prvek nebo čtvereční milimetr tlumicí podložky 
a o budicí frekvenci, což může být například 
frekvence motoru. Z diagramu lze vyčíst hodnotu 
zatlumení vibrací a současně stlačení prvku při 
daném zatížení.

Rádi vám budeme nápomocni při řešení vašeho 
problému .

Ing. Emil Černý
manažer produktu

ACEolator
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Jedná se o inovovanou modelovou řadu, která 
nahrazuje původní modely JSC3. Inovace se týká 
pouze průměrů Ø125 - Ø140 - Ø160 - Ø180 mm. 
Zásadním rozdílem je až o 25% nižší hmotnost 
válců JSC4 díky použití nových a lehčích 
materiálů koncových přírub válce a tělesa válce. 
Vnější rozměry válce a připojovací rozměry 
zůstaly zachovány jako u původní modelové 
řady JSC3. Standardní zdvihy válců JSC4 
jsou v rozmezí 5 - 300 mm, ale na vyžádání 
lze nabídnout zdvih až 2000 mm. Standardním 
vybavením válců JSC4 je také magnet na pístu 
válce pro případné pozdější použití snímačů. 
Nově lze u modelové řady válců JSC4 použít 
standardní snímače série T. Závitový otvor 
pro stlačený vzduch a jehlový šroub tlumení 
jsou umístěny na jedné straně příruby válců 
modelové řady JSC4. Jednou z modifikací, 
kterou lze nabídnout je úprava válce pro použití 
ve vysokých teplotách sahajících až ke 120 °C. 
Princip mechanické brzdy, která je ovládaná 
pneumatickým signálem, zůstal zachován jako 
u původní modelové řady JSC3.

Filip Mareš 
manažer produktu

Pneumatické válce s mechanickou brzdou JSC4 
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Manipulace a montáž
Žádné jiné chapadlo na trhu se nemůže 
pochlubit takovým úspěšným příběhem 
jako PGN-plus firmy SCHUNK. Za ním se 
skrývá promyšlená inovační strategie, 
která osvědčené základní komponenty 
průběžně rozšiřuje o ultra moderní prvky. 
Základní princip může sloužit jako vzor 
pro mnoho dalších technických produktů. 

Jak se stane z technické inovace bestseller? 
Kdo by chtěl pochopit příběh úspěchu chapadla 
PGN-plus, musel by se nejprve podívat 
zpět do roku 2000. V té době  specialisté na 
chapadla firmy SCHUNK rozpoznávají , že do 
té doby používané t-drážkové vedení je hlavní 
slabinou konvenčních chapadel. Všechny 
síly a momenty nesou dvě vodicí dráhy . To 
má za následek značné špičkové zatížení, 
což může vést k předčasnému opotřebení, 
snížení přes-nosti a dokonce k náhlému 
selhání chapadla. V důsledku toho inženýři 
firmy SCHUNK vyvíjejí vícezubé vedení, 
u  kterého paralelně uspořádaná prizmatická 
vedení rozloží zatížení na větší plochu.  

 
Toto řešení výrazně zvyšuje stabilita, přesnost 
a procesní bezpečnost chapadla. Aniž by 
došlo k přetížení vedení, mohou být při 
stejných velikostech chapadla realizovány 
větší uchopovací síly a použity delší prsty. 
Princip vedení zaručuje  trvalou excelentní 
opakovatelnou přesnost od 0,01 mm. Navíc 
poskytuje oválný píst vysoké síly na malé ploše. 
Ve srovnání s konvenčními kulatými písty se 
v oválném pístu energie mnohem účinněji 
převádí na uchopovací sílu, čímž lze realizovat 
zvláště kompaktní  řešení s vysokou hustotou 
výkonu.

Patent na vícezubé vedení a standardizace 
prvních velikostí PGN-plus je předehrou 
k nebývalému úspěchu v automatizaci. 
Místo usnutní na vyvřínech  existovalo jasné 
heslo: S technickou odborností, zarputilostí, 
a nasloucháním trhu by se měly stále hledat 
potenciály zlepšení a  podporovat rozvoj 
programu, tolik vyjádření majitele a jednatele 
firmy Heinze-Dietera Schunka. V průběhu 
několika let se systematicky analyzovalo 
chování chapadla v nepřetržitém provozu, 
vyhodnocovaly se požadavky zákazníků 
a plynule se rozšiřoval pro-gram. Dnes mohou 
uživatelé spoléhat na svého druhu jedinečné 
portfólio univerzálních chapadel  v jedenácti 
velikostech, které dosahují zdvihů od 25 mm do 
45 mm na čelist a uchopovacích sil mezi 140 N 
a 21 800 N.  

Osvědčené při různých aplikacích
Aby bylo možné využít plný potenciál montáže 
a manipulace, byl program v průběhu let 
rozšířen o celou řadu možností. Téměř celé 
spektrum možných automatizačních aplikací lze 
nyní spolehlivě zvládat chapadlem PGN-plus, 
od manipulace s obrobky u strojů a zařízení  

PGN-plus: Nejosvědčenější chapadlo na trhu

Vícezubé vedení

Manipulace s bloky motoru 

Uchopovací prsty

Pohon oválným pístem
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v obráběcím průmyslu a ve slévárenství, 
přes montážní aplikace v automobilovém 
a elektrotechnickém průmyslu, až po citlivé 
manipulační úkony v lékařské technice 
a farmaceutickém průmyslu.  

PGN-plus se osvědčilo jak při použití 
v prostředí s vysokými teplotami, znečištěním 
a  agresivními médii, tak v prostředí 
extrémně čistém a explozivním. Na přání jsou 
k dispozici moduly s pružinovým zajištěním  
uchopovací síly, s kompenzačními jednotkami 
k vyrovnání úhlových odchylek, s posilovačem 
nebo ve speciálním přesném provedení.  
Místo mnoha jednotlivých řešení redukují 
uživatelé své režijní náklady pomocí univerzální 
stavebnice chapadel, urychlují nákup dílů 
a mohou plánovat celkové náklady po celou 
dobu životnosti zařízení.

Široký  program opcí jako klíč k úspěchu  
Stejně působivý je program snímačů, který 
firma SCHUNK v průběhu let vybudovala pro 
chapadlo PGN-plus. Indukční přibližovací 
snímače oznamují stav chapadla. Kompletně 
inte-grované elektronické magnetické snímače 
reagují na pozici pístu uvnitř chapadla a mohou 
být naprogramované až na dva spínací 
a vypínací body. 

Kdo používá PGN-plus pro kontrolní a třídicí 
úkoly, může využít výhod flexibilního 
polohového snímače  FPS. Pomocí něj může 
být detekováno až pět pozic uchopovacích 
čelistí. Ještě výkonnější jsou analogové snímače 
s vysokým rozlišením APS, které přeměňují 
univerzální chapadlo na přesnou měřicí stanici. 
S extrémní přesností až 0,003 mm může  
PGN-plus poté každý jednotlivý uchopovaný díl 
v probíhajícím procesu přeměřit. Nadřazeným 
řídicím systémem  může být definován jakýkoliv 
počet spínacích bodů a tím rozlišován libovolný 
počet dílů případně tolerančních rozsahů.  

Pro použití ve strojích,  prostorově omezených 
aplikacích nebo drsném prostředí, kde by 
kabely omezily procesní stabilitu, existuje řešení  
bezdrátovými snímači RSS, které zjišťují zdvih 
uchopovacích čelistí bezdrátově. Dokonce 
i pro extrémní okolní prostředí má produktový 
program standardní řešení: fluidní monitorovací 
systém PA3 firmy SCHUNK pracuje zcela bez 
elektrických snímačů nebo přídavných kabelů. 

Manipulace s obrobky

Slévárna

Lékařská technika

Magnetický snímač
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Pneumatickým měřicím vedením a dvoutlakým 
ventilem přenáší do řídicího systému  informace 
„otevřeno“, „uchopeno“ nebo „uzavřeno“.   

Významné úspory ve  spotřebě stlačeného 
vzhuchu 
Moduly PGN-plus jsou v kombinaci 
s integrovatelnými mikroventily SCHUNK zvláště 
časově, nákladově a zdrojově úspornými. 
Především v montážní technice a při manipulaci 
s malými díly, kde jde o krátké cykly a střední 
hmotnosti mezi jedním a třemi kilogramy, 
odhalují svůj potenciál. Zatímco u konvenčního 
pneumatického řešení dochází s každým cyklem 
ke ztrátě stlačeného vzduchu v přívodním 
vedení, s mikroventily se  naplní pouze  objem 
válce pohonu. To minimalizuje potřebu vzduchu 
a zkracuje čas cyklu. Centrální vedení zajišťuje 
ventilům stlačený vzduch a elektrické signály, 
čímž se eliminují dlouhé přívody.

Radek Adam
manažer produktu

Mikroventily
Hybridní chapadlo



číslo 02 | 2015 | firemní informační zpravodaj

99

Bezpečnostní senzory eloProtectE

Nejvyšší možná ochrana proti manipulaci
Pohyblivé ochranné kryty, jako jsou dveře 
nebo klapky, musí být podle míry rizika 
zajištěné a monitorované  pomocí speciálních 
senzorů. Stávající řada senzorů pracuje 
na bázi jazýčkových kontaktů, které jsou 
hermeticky uzavřené a jsou aktivované 
prostřednictvím magnetického pole. Nová 
řada senzorů eloProtectE představuje 
elektronické bezpečnostní senzory na bázi 
RFID (radiofrekvenční identifikace).  Senzory 
nabízí nejvyšší ochranu proti manipulaci. Navíc 
mají tu výhodu, že nejvyšší úrovně bezpečnosti 
"PL e" může být dosaženo, i když jsou zapojeny 
do série.  Tyto bezpečnostní senzory splňují 
novou uživatelskou normu EN ISO 14119, která 
byla zveřejněná v roce 2013 a nahradí stávající 
normu EN 1088. 

Senzory eloProtectE nabízí tři úrovně ochrany 
proti manipulaci: standardní kódování, 
individuální a unikátní. Unikátní kódování 
umožňuje aktivaci senzoru pouze jedním 
jediným aktivátorem. Tato úroveň bezpečnosti je 
nezbytná například pro vstřikovací stroje, ale je 
výhodná i pro další stroje. Výrobci balicích strojů 
pro potravinářský a nápojový průmysl, stejně 
jako výrobci tiskařských strojů již projevili zájem 
o nové eloProtectE senzory. 

RFID technologie nabízí další výhody, jako 
je větší montážní tolerance a větší spínací 
vzdálenosti, než jsou možné s jazýčkovým relé. 
Spínací vzdálenost může být až 12 mm. Kromě 
toho nabízí ještě vyšší odolnost proti nárazům 
a vibracím. 
 

Nové elegantní a funkční pouzdro obsahuje 
integrovanou LED. Ta ukazuje, zda je snímač 
připraven k provozu.

Série eloProtectE může být zapojena  s řídící 
jednotkou eloFlex a eloProg. Dva výstupy 
500 mA je možné použít přímo pro spínání 
zátěže, například stykače, i bez řídící jednotky. 
Senzory ale mohou také pracovat v režimu 
Stand Alone bez řídící jednotky.
Kontrolní výstup je k dispozici pro diagnostické 
účely nebo pro kontrolu jednotlivých ochranných 
dveří. 

Vladimír Duchoň 
manažer produktu
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Lineární aktuátory s krokovými motory, vyvinuty 
pro silnější, tišší a účinnější výkony, a to v menší 
zástavbě.

Nové motorizované kluzné šrouby od Thomsonu 
spojují hybridní krokový motor a přesný kluzný 
šroub. Tímto se eliminuje potřeba externí spojky 
díky patentovanému řešení Taper-Lock pro 
rychlé upnutí a vystředění. Tato kombinace 
nabízí několik výhod oproti tradičnímu řešení, s 
menšími celkovými rozměry, tišší chod a s vyšší 
účinností.

Jedinečné vlastnosti:  

• 20% vyšší hustota točivého momentu díky 
optimalizovanému výkonu motoru ve spojení s 
ideálním stoupáním kluzného šroubu a matice.

• 30% zvýšená nosnost díky vestavěné kluzné 
matice do rotoru pro maximalizaci průměru 
šroubu

• 20% vyšší účinnost s motory pro vyšší příkon 
při zachování menší generaci tepla

• patentované řešení Taper-Lock pro rychlou 
a snadnou montáž a demontáž

• snížená hlučnost díky optimalizovanému 
nastavení motoru a závitu, které omezují 
harmonické vibrace motoru

Více informací v brožurce:

Ing. Daniel Charvát
manažer produktu

Novinka - motorizované kluzné šrouby Thomson
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Noví dodavatelé FMS a TPC Mechatronic

Lineární jednotky a zvedací sloupky 
Thomson

Průmyslová zubová čerpadla 
Gormann Rupp
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