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Vážení obchodní přátelé,

měsíc září byl pro naši firmu úzce spjat s Mezinárodním strojírenským veletrhem 
v Brně, kde jsme se jako partneři účastnili projektu Packaging Live. Je za námi pět 
dní plného pracovního nasazení, pět dní úspěšných obchodních jednání, ale také 
mnoho dní příprav na akci a její následné vyhodnocení. Již nyní mohu říci, že se 
naše společná prezentace mimořádně povedla a rád bych tímto poděkoval všem 
kolegům i partnerům, kteří nás na MSV navštívili. 

O balicí linku byl zájem
Každou sudou hodinu se v pavilonu G2 sešli návštěvníci veletrhu k prezentaci 
výrobní balicí linky, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak celý proces – od značení, 
balení až po manipulaci – probíhá. Na samém začátku linky byla na vertikálním 
balicím stroji fy. Mašek připojena naše termotransferová tiskárna SmartDate 5. 
Tiskárna se osvědčila pro značení údajů přímo na folii, do které stroj balil výrobky 
– jednalo se o vruty. Každý sáček s vruty tak byl opatřen informacemi o datu 
a místě výroby a také obsahoval logo i čárový kód. Potištěné sáčky putovaly 
přes kontrolní váhu až k robotizovanému pracovišti, kde byly ukládány do připra-
vené bílé kartonové krabice. Než došlo k jejímu zalepení, byla krabice na páso-
vém dopravníku označena. V této části procesu se o potisk postarala tiskárna 

Markem-Imaje 5800 pracující na PIEZOELEKTRICKÉM principu , určená pro přímý potisk kartonů a zvrásněných povrchů 
velkými znaky. S využitím technologie  Touch Dry (okamžité zasychání inkoustu při aplikaci na povrch) opatřila krabici logem 
partnera a čárovým kódem. Za ní následoval potisk kartonu malými znaky, který zajistily ink-jetové tiskárny Markem-Imaje 9020 
a 9040. Jejich pomocí se na krabici aplikovaly výrobní šarže a místo výroby s označením názvu 
veletrhu. Odtud putovala krabice do lepícího stroje, dále k aplikátoru etiket, do páskovacího 
stroje a přes čtecí bránu RFID tagů až k místu manipulace. Podtlakovým manipulátorem pak 
byly krabice umístěny na paletu, automaticky strojově ovinuty a opatřeny tzv. chytrými etiketami. 
Na obrazovkách pak bylo možné sledovat celý logistický proces a také obsah zásilky – o výklad 
systému dosledovatelnosti se postarali doktorandi z Vysoké školy Báňské – Technické univer-
zity Ostrava. Dle ohlasů návštěvníků i následných jednání na společné expozici bylo zřejmé, že 
o doprovodný program s reálným provozem strojů byl mimořádný zájem. 

O technologiích Markem-Imaje i o Packaging Live v Hospodářských novinách 
Nejen návštěvníci, ale také média se věnovala balicí lince. Ihned druhý den veletrhu vyšla 
rozsáhlá zpráva v Hospodářských novinách a serveru Ihned.cz. Pro zajímavost přikládáme 
vybrané odkazy na mediální ohlasy. Hospodářské noviny se také samostatně věnovaly oboru 
značení a v následujícím odkazu si můžete přečíst celý článek o značících technologiích 
Markem-Imaje.

Hospodářské noviny
http://hn.ihned.cz/c1-46437940-baleni-a-export-od-a-do-z-v-pavilonu-g2
http://hn.ihned.cz/c1-46416490
www.bvv.cz
http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-msv.nsf/WWWAllPDocsID/BEXP 
883D8P?OpenDocument&LANG=CZ&NAV=1&ID=0
http://node1.bvv.cz/i2000/Akce/b-msv.nsf/WWWAllPDocsID/IEXP-
88LDWR?OpenDocument&NAV=0
Fair Herald (zpavodaj BVV_pdf)
http://www.fairherald.cz/dokumenty/pdf/fairherald_2010_01.pdf
Logistika (odborný měsíčník)
http://logistika.ihned.cz/c1-46245420-packaging-live-na-msv
Profit (podnikatelský týdeník)
http://www.profit.cz/clanek/veletrh-plny-strojirenskych-novinek.aspx
Prosperita (měsíčník pro podnikatele, manažery, investory a profesní 
uskupení)
http://premium.prosperita.info/index.php/premium/z_naseho_emailu/
msv_2010_ke_klicovym_tematum_ceskeho_a_stredoevropskeho_prumyslu
Packaging (odborný časopis pro obaly, logistiku a transport)
http://www.packaging-cz.cz/new/index.php
http://www.packaging-cz.cz/pdf/2010_03/Packaging_03_10-25.pdf
Svaz dopravy a průmyslu ČR
http://www.spcr.cz/psali-o-nas-monitoring-tisku/vyber-z-monitoringu-
medii-10-9-2010

www.zakazka.cz (vše pro strojírenskou výrobu)
http://www.zakazka.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=257
PlasticPortal.eu - Odborný informačný portál venovaný plastom a gume
http://www.plasticportal.eu/sk/kazdou-sudou-hodinu-se-rozbehne-vzorova-
balici-linka/c/304
Messe Düsseldorf
http://www.messeduesseldorf.de/uptodate/cipp/uptodate/
pub2/md_events,lang,e/menu,main.a_z_search/fair_nat,-1/
fair_int,MSV/a_z_event,international
http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-msv.nsf/WWWAllPDocsID/IEXP-
89ACPS?OpenDocument&LANG=GB&NAV=1&ID=0
Twitter
http://msvblog.bvv.cz/balici-linka-v-akci
Facebook
http://cs-cz.facebook.com/MSVBrno
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