STROJE A TECHNOLÓGIE

HORKÁ NOVINKA NA MSV 2014
Za téměř povinnost lze považovat účast významné strojírenské společnosti sídlící v Brně na nejvýznamnějším českém
strojírenském veletrhu. Společnost TDZ Turn, s. r. o., se tak i letos veletrhu zúčastnila a v tomto ročníku vystavila svůj
nový produkt, a to horizontální soustruh. Pozorný návštěvník veletrhu zaznamenal, že se jednalo o jeden z největších,
ne-li vůbec největší, vystavovaný exponát. Svojí délkou 8,5 metru, výškou a šířkou přibližně tři metry, ale také svým
zpracováním stroj skutečně poutal zaslouženou pozornost. TEXT/FOTO PETR BAČÁK
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e svém stánku společnost mimo výše uvedený horizontální
soustruh, který svojí robustností většinu stánku zastiňoval,
ukázala také představitele svého stěžejního produktu, model
vertikálního soustruhu s označením VLC 4000 2ATC+C+2R-II, tedy plnohodnotně vybavený vertikální soustruh se 4-metrovou upínací deskou,
výškou obrobku až tři metry, náhonem rotačních nástrojů, dvěma zásobníky, dvěma smykadly atd., který představoval ukázku produkce společnosti z předchozích let. I když se jednalo o pouhý model, takový stroj je
poměrně unikátní a pozornost návštěvníků si zasloužil. TDZ Turn,
s. r. o., se tak i nadále prezentuje jako společnost specializovaná na soustruhy, lépe řečeno na těžké vertikální a horizontální soustruhy a věří, že
nabídka horizontálních soustruhů naváže na úspěchy, kterých bylo dosaženo v oblasti vertikálních soustruhů. Ve svém stánku po celou dobu veletrhu společnost TDZ Turn, s. r. o., hostila zástupce mladé, ale
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dynamicky se rozvíjející společnosti TDZ Power SE, která představila
vlastní typovou řadu horizontálních vyvrtávaček, která plnohodnotně
konkuruje obdobným produktům jiných českých výrobců. Spolupráce se
společností TDZ Power SE, především na zahraničních trzích, se do budoucna jeví zajímavou a během veletrhu byl prezentován již vzniklý projekt zaměřený na německý a polský trh, a to TDZ Polska a TDZ Deutschland, kde je na daných trzích společně nabízena jedinečná kombinace
produktů karusel – soustruh – horizontka.
Nejen prací je člověk živ; o náročném veletrhu to platí obzvláště, a tak nelze nezmínit, že společnost, jako každý rok, i letos ve svém stánku organizovala i zábavní program, jehož cílem bylo nejen přitáhnout pozornost
návštěvníků veletrhu, ale i trochu odlehčit vážnost celé události. Mimo
velmi pěkného vystoupení cimbálové skupiny návštěvníci mohli ochutnat speciální chutné koktejly od profesionálních barmanů.
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HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY SÉRIE HLC
Stěžejním bodem a největším zdrojem zájmu na letošním ročníku veletrhu byl již výše zmiňován nový produkt – horizontální soustruh s označením HLC 130/400+C-II. K tradičním vertikálním soustruhům série VLC
se tak přidaly horizontální soustruhy série HLC a společnost TDZ Turn,
s. r. o., tím vhodně doplnila své nabídkové portfolio. Horizontální soustruhy jsou tedy druhým produktem společnosti, vedle již tradičního vertikálního soustruhu. Zde je ovšem nutno připomenout, že firma se zabývá pouze velkými a novými stroji, kde spodní hranice tvoří 800 mm
upínací deska u vertikálních soustruhů a 2 000 mm délka mezi hroty,
plus minimální oběžný průměr nad ložem 900 mm u horizontálních soustruhů. Ačkoliv vystavený stroj byl velmi robustní, s oběžným průměrem
1 300 mm a délkou obrábění až 4 000 mm, lze jej zařadit spíše mezi menší ze série HLC. Série HLC, to jsou horizontální soustruhy s délkou obrábění až 12 000 mm a s průměrem obrábění nad ložem až 3 000 mm.
Vystavovaný stroj byl mimo jiné vybaven řídicím systémem a pohony Siemens, třetí řízenou osou „C“, náhonem rotačních nástrojů, nástrojovou
hlavou Baruffaldi, plnohodnotnou manuální lunetou, lineárním odměřováním Heidenhain… Pro doplnění je ještě nutno uvést, že nabídka produktů společnosti v rámci českého a slovenského trhu zcela standardně
zahrnuje přejímku stroje před expedicí na místo určení, jeho dopravu na
místo určení, instalaci a předání. Běžná už začíná být také 24-měsíční záruční lhůta a nejen příjezd na servisní zásah do 12 až 24 hodin, ale také okamžité řešení případného problému, což umožní vybudovaný sklad
náhradních dílů. Pro specializovanou dodavatelskou společnost by nemělo být žádným významným zatížením, jestliže bude zákazníkem kladen velký důraz na spolehlivost stroje a jistotu řešení problému, pokud
nějaký nastane. TDZ Turn, s. r. o., doporučuje svým zákazníkům vyžadovat skutečně profesionální a odborný přístup, průhledné a přehledné
jednání, dodávku zaměřenou nejen na cenu, ale také na kvalitu, vynikající záruční a pozáruční podmínky a zázemí; to vše podložené prokazatelnými referencemi. Toto svým zákazníkům výrobce doporučuje hledat
a současně jim to také nabízí.
Vystavovaný exponát, horizontální soustruh s označením HLC
130/400+C-II, byl během veletrhu prodán a přímo ve stánku byl také pokřtěn, jako první horizontální soustruh série HLC dodávaný na český trh.
Mimo tento stroj byly v současnosti již podepsány další dvě smlouvy pro
zahraniční zákazníky a vzhledem k nabídnuté kvalitě a příznivé ceně lze
očekávat, že budou brzy podepsány další.

TRADIČNÍ VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY SÉRIE VLC
Částečně byly během veletrhu mimo hlavní pozornosti návštěvníků tradiční produkty TDZ Turn, s. r. o., vertikální soustruhy série VLC. Vertikální soustruhy řady VLC jsou známé již od roku 2007 a mohou být označeny jako tradiční produkt společnosti. Do současnosti bylo předáno více
než 60 těchto strojů, a to v rozmezí velikosti upínací desky 1 000 mm
až 4 000 mm a výroba dalších těchto strojů probíhá i nyní. Společnost
TDZ Turn, s. r. o., během brněnského veletrhu sice žádné přicházející novinky týkající se tohoto stroje neprezentovala, nicméně několik novinek
na následující rok je připraveno a pravděpodobně stojí za zmínku.
Ačkoliv zásadní vlastností obráběcího stroje je především jeho schopnost
obrábět, větší důraz začíná být v současnosti kladen také na ergonomické a designové prvky strojů. V této oblasti výrobce několik let nepodnikal významné kroky a více preferoval zkvalitnění výrobního procesu a zachování ceny před zkrášlováním a zdražováním. V současnosti investuje
své prostředky na další zkvalitňování i v oblasti designu, a to za podmínky pouze minimálního, případně žádného vlivu na cenu pro konečného
uživatele. Novinkou v následujícím období je také rozšíření spolupráce
s dodavateli kvalitního příslušenství, například německý výrobce úhlových hlav MIMATIC, pro obráběcí stroje a lze tak očekávat rozšíření nabídky příslušenství strojů. Neméně významnou novinkou v následujícím
období, která se ale netýká pouze jednoho nebo druhého produktu, ale
týká se celé společnosti, je další rozšiřování výrobních a servisních kapacit a to, jak z pohledu počtu a kvality zaměstnanců, tak z pohledu zpravovaných prostor.

nějaká statistika, byl, co se týče počtu a obsahu návštěvníků, pocitově zajímavější, než ročník loňský. Ačkoliv mohlo být očekáváno, že část odborné veřejnosti i vystavovatelů bude z brněnského veletrhu odlákána
například nedávným velmi pěkným veletrhem AMB ve Stuttgartu nebo
souběžně konaným strojírenským veletrhem v Polsku, tento předpoklad
se nenaplnil. Brněnský veletrh má své tradiční a každoroční návštěvníky
i vystavovatele, ale láká i ty nové, a tak nelze ani letošní účast hodnotit jinak, než pozitivně. Přesto, že se v některých ohledech veletrh v obecném
pojetí může jevit jako více společenská a image záležitost než záležitost obchodní, není tomu podle názoru obchodního ředitele TDZ Turn,
s. r. o., tak. Pojetí stánku a celotýdenního vystoupení společnosti je nutno plánovat a organizovat pozorně a včas, je nutné být obklopen lidmi se
zájmem o věc a v tom případě je možné do stánku pozvat celou řadu stávajících i nových zákazníků, předvést novinky a celou společnost ukázat
v dobrém světle. Účast na veletrhu jednoduše přináší příležitost zákazníka nějak oslovit a vynaložené náklady se brzy vrátí a určitě se vyplatí. Navíc je veletrh také místem nabídky případných nových dodavatelů, kteří
mohou přinést nové příležitosti. To vše se během letošního ročníku brněnského strojírenského veletrhu podařilo.
Obecně lze strojírenské veletrhy hodnotit tak, že jich je celá řada, ne
všechny jsou však stejně velké a zajímavé, tomu ale na druhé straně obvykle odpovídají vynaložené náklady. Účast na veletrzích stále má a bude mít svůj význam a svoje kouzlo a pozorným výběrem těch vhodných,
ideálně velkých, ideálně zaměřených a ideálně nákladných, zvyšuje společnost svůj potenciál na trhu. Naopak, právě neúčast významných společností na významných veletrzích může přinést pochybnosti, a tak je
otázkou pro managementy společností, jestli chtějí raději ušetřit nebo
raději chtějí vynaložit určité prostředky, aby byla společnost a produkt
vidět. Na závěr bychom jménem společnosti TDZ Turn, s. r. o., chtěli poděkovat všem, kteří nám s realizací letošního stánku nějak pomohli. Chtěli bychom poděkovat také návštěvníkům, které jsme rádi u nás
přivítali. Již nyní plánujeme naši prezentaci na příští rok a věříme, že se
zase uvidíme. •

HODNOCENÍ VELETRHU A BUDOUCNOST
Jak hodnotit letošní brněnský veletrh konkrétně a jak hodnotit strojírenské veletrhy obecně? Letošní brněnský veletrh, aniž by byla porovnávána
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