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Vážení obchodní přátelé,

s nadcházejícím Mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně nastává i pro naši 
firmu doba příprav na speciální prezentaci. Obdobně jako při veletrhu SALIMA/
EMBAX na jaře letošního roku budeme i na MSV součástí balicí linky Packaging 
Live. Naše značící  technologie Markem-Imaje najdete u potisku folií a kartonů 
přímo v reálném provozu. 

Každou sudou hodinu značíme pro vás
Výrobní linka Packaging Live bude spuštěna pro veřejnost vždy v 10, 12, 14 
a 16 hodin, po celou dobu konání veletrhu, tedy 13.-17. 9. Na společné expozici 
v pavilonu G2 na ploše téměř 700 čtverečních metrů najdete naše termotrans-
ferové a inkjetové tiskárny i aplikátory etiket. Přímo v provozu budou zapojeny 
tiskárny SmartDate 5 (potisk foliového obalu na začátku linky), dále inkjetové tis-
kárny CIJ 9020 a CIJ 9040 (vysoce rychlostní tisk výrobních údajů, log a kódů) 
a také tiskárna velkých znaků 5800 (potisk kartonů). Společně s námi budou 
v lince zapojeny balicí a páskovací stroje, robotické i ruční manipulátory, doprav-
níky, ovinovače a další zařízení pro balení, paletizaci a logistiku. 

Spolupráce firem se osvědčila už na jaře
Při prvním provozu balicí linky na veletrhu SALIMA/EMBAX se ukázalo, že tento doprovodný program nejen zvedl zájem o vele-
trh, ale ukázal možnosti spolupráce napříč firmami. Tehdy se poprvé podařilo dát dohromady společnosti, které si i částečně 
konkurují, ale dokázaly spolupracovat a během velice krátké doby realizovat funkční projekt.  Firmy, které mají automatizovanou 
třeba jen část balicí linky, v projektu Packaging Live vidí, jak to může fungovat v praxi a že zdánlivě neřešitelné věci jsou při 
propojení vlastně velmi jednoduché. 

Koho na lince v pavilonu G2 uvidíte? 
Ke staronovým účastníkům projektu patří společnosti  ONDRÁŠEK INK-JET 
SYSTEM (potisk), Mašek – balicí stroje (balení), Albertina Trading (vážení, eti-
ketování, manipulace), Robotic SK (robotizovaná manipulace), Gaben a RFID 
laboratoř při Vysoké škole báňské (identifikace, evidence, monitoring), Techno-
logy (lepení) a THIMM (kartony). Poprvé se zapojí švýcarská společnost STS 
(měřící technologie a senzory), dále firmy MAXITECH (dílenský nábytek), Fabory 
CZ (balené zboží - vruty), WANZL (manipulace), STILL (distribuce), PENTA-servis 
(páskování), STRANDT (dopravníky)  a Mercedes (doprava). Organizátory jsou 
společnost Veletrhy Brno, a. s. a agentura EQUICom.

www.ondrasek.cz
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