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Společnost ASM (Assembly Systems), vý-
robce osazovacích strojů Siplace, má nové-
ho account managera, který bude obsluhovat 
český a slovenský trh. Proč společnost ASM 
k tomuto kroku přistoupila? Na to jsme se ze-
ptali přímo pana Rostislava Kratochvíla, kte-
rý na tuto funkci nastoupil.

Pane Kratochvíle, nastoupil jste do spo-
lečnosti ASM. Název firmy ASM ale mož-
ná mnoha lidem nic neřekne, spíše budou 
znát název Siplace. Jaký je vztah firmy 
ASM a značky Siplace?

Značka Siplace je na trhu osazovacích 
automatů známá už více než třicet let. V mi-
nulosti patřila firmě Siemens, ale před dvě-
ma lety došlo k rozhodnutí oddělit výrobu 
osazovacích strojů od firmy Siemens a spo-
jit ji s ASM Pacific Technology, která sídlí 
v Hongkongu. Spojení je výhodné pro obě 
strany: značka Siplace je velmi silná na ev-
ropském trhu, kde se její zastoupení pohy-
buje mezi padesáti a šedesáti procenty, a je 
tak na evropském trhu osazovacích automatů 
jasnou jedničkou, naproti tomu ASM Pacific 
Technology je velmi silná v Asii, kde je Si-
place slabší a je někde na pomezí dvojky 
a trojky na trhu. Výsledkem spojení obou 
firem tedy je posílení značky Siplace v Asii 
a firmy ASM v Evropě. 

ASM Pacific Technology ale nevyrábí osa-
zovací stroje, že?

To je druhý důvod, proč je spojení obou 
firem výhodné. ASM Pacific Technology se 
soustřeďuje na výrobu strojů pro výrobu elek-
tronických součástek, takže sortiment obou 
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firem se vhodně doplňuje. Proto ASM na-
bídla firmě Siemens, že její značku Siplace 
a divizi zabývající se výrobou osazovacích 
strojů odkoupí.

Hlavní sídlo společnosti ASM (Assemb-
ly Systems) je v německém Mnichově. Celá 

střední a východní Evropa je obsluhována 
naší vídeňskou kanceláří. Protože firma ASM 
je přesvědčena, že potenciál trhu v České re-
publice a na Slovensku je velký, rozhodla se 
pro tyto trhy angažovat česky mluvícího pro-

dejce, který bude zákazníkům blíž nejen ja-
zykově, ale i znalostí trhu. 

Na českém trhu je mnoho malých a střed-
ních firem. Výjimkou není ani automati-
zační a měřicí technika, kde operují spíše 

malí výrobci se specializova-
ným a flexibilním sortimen-
tem produktů. Co nabízí ASM 
těmto malým firmám?

Značka Siplace je velmi 
dobře přijímána velkými vý-
robci elektroniky, ale těmi 
menšími je spíše opomíjena. 
Malé firmy se domnívají, že 
jim ASM nemá co nabídnout. 
Právě proto se firma ASM roz-
hodla nasadit na náš trh, kde je 
velký počet malých výrobců, 
svého account managera, aby 
i tyto firmy přesvědčil o výho-
dách spolupráce s ASM. Sorti-
ment výrobků ASM nezahrnu-
je jen velmi velké a výkonné 
stroje – ASM vyrábí a dodává 
nejvýkonnější osazovací stro-
je na světě – ale v sortimentu 
má i menší stroje vhodné pro 
malé a středí firmy. Jde zejmé-
na o stroje Siplace D1i, D2i 
a D4i. 

Můžete je trochu přiblížit?
Jsou to osazovací stroje využívající šes-

ti- nebo dvanáctisegmentovou revolverovou 
hlavu a hlavu pick and place pro osazová-
ní větších součástek. Výkon začíná na ka-
pacitě 13 000 sou částek za hodinu. Stroje 
jsou schopny osazovat součástky od těch 
nejmenších až po velké součástky o rozmě-
rech do 200 × 125 mm. Jsou ve srovnání s ji-
nými stroji méně výkonné z hlediska rych-
losti osazování, ale stejně výkonné z hledis-
ka spektra osazovaných součástek, přesnosti 
osazování a flexibility. 

Vraťme se k vašim cílům na českém a slo-
venském trhu.

Jak jsem už dříve říkal, český a sloven-
ský trh byl dříve obsluhován z vídeňské kan-
celáře. Zaměřovali jsme se zejména na vel-
ké nadnárodní koncerny, kde komunikace 
tak jako tak probíhá v anglickém nebo ně-
meckém jazyce. Mým cílem je oslovit malé 
a střední firmy a přesvědčit je, že Siplace je 
vhodná značka i pro tyto podniky, které ne-
vyrábějí velké série, ale naopak malé série 
s častější obměnou výrobního sorti mentu. 

Obr. 1. Rostislav Kratochvíl, Account Manager ASM (Assem-
bly Systems) pro Českou republiku a Slovensko

Solid Semecs má nové osazovací stroje

Nizozemská společnost Solid Semecs má už sedmnáct let svůj výrobní závod také ve slo-
venském městě Vráble. Za tu dobu ale technologie výroby elektroniky prošly velkým vývo-
jem a s tím se změnily i požadavky zákazníků. Proto se společnost Solid Semecs rozhod-
la, že výrobu ve Vráblích přemístí do nového závodu, který vybaví flexibilními a modulár-
ními stroji Siplace. Nová linka má dva stroje Siplace SX s osazovacími hlavami MultiStar. 

Solid Semecs se soustřeďuje na zákazníky z oblasti automobilového průmyslu, průmys-
lové elektroniky a automatizace, fotovoltaické techniky a zdravotnické techniky. „Nejsme 
typický výrobce velkých sérií,“ říká ředitel vrábelského závodu Ivan Kukučka. „Naše ob-
jednávky jsou velmi různorodé, protože naši zákazníci pocházejí z různých odvětví. Naše 
výroba musí být vybavena takovou technikou, abychom mohli bez obtíží reagovat na jejich 
požadavky. Naší předností je, že dokážeme všechno.“

Výstavba nové linky začala v roce 2011. Výroba se do ní přestěhovala v létě 2012 a nová 
linka se stroji Siplace SX začala okamžitě vyrábět. Závod pracuje ve třísměnném režimu 
sedm dní v týdnu. Díky softwaru Siplace Random Setup a Siplace Split Table Mode není 
problém na jedné lince vyrábět současně několik různých produktů. Také osazovací hlavy 
MultiStar dokážou osazovat všechny běžné typy součástek, a nevyžadují proto při přechodu 
na nový výrobek výměnu ani seřízení. 
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tvím lze z připojeného počítače celý systém 
nakonfigurovat. Všechny moduly mají kry-
tí IP54 a jsou dostatečně odolné pro použití 
v běžném průmyslovém prostředí. Kryt mo-
dulů zaručuje nejen dostatečnou odolnost, ale 
také snadnou montáž. 

Jednotky CentralControl lze zaměnit za 
jednotku GatewayControl a řídicí systém je-
jím prostřednictvím připojit na Profibus. 

Energeticky úsporné pohony

Pohony RollerDrive EC310 (obr. 2) jsou 
určeny speciálně pro válečkové dopravníky. 
Mají 24V bezkartáčový elektromotor inte-
grovaný do tělesa válečku odvozeného z řady 
Roller 1700. Jejich výkon je 32 W. Jsou vy-
baveny elektronickou brzdou, a proto je lze 
použít i na šikmých dopravnících. Díky re-
kuperaci energie při brzdění je možné ušetřit 
až 30 % elektrické energie. Tyto energetic-
ky úsporné pohony zaručují dokonalou ko-
ordinaci pohybů u všech dopravníků s bez-
dotykovou akumulací s přímými i oblouko-
vými úseky. 

(Interroll)

I pro tyto typy podniků máme velmi výhod-
nou nabídku. 

S jakým zájmem se setkáváte? 
Zodpovědní pracovníci v těchto firmách 

Siplace většinou znají, ale jsou přesvěd-
čeni, že to není nic pro ně. Proto jim mu-
sím vysvětlit, že ASM je sice výrobce těch 
největších a nejvýkonnějších osazovacích 
strojů, ale i menších strojů vhodných pro 
jejich výrobu. Malé a střední firmy však 
také požadují jiné typy poprodejních slu-
žeb a servisu. 

Naše stroje s obsluhou komunikují čes-
ky. Další výhodou pro české a slovenské 
zákazníky je, že máme tři zkušené česky 
mluvící servisní techniky, kteří pro firmu 
Siplace, resp. ASM, pracují už více než de-
set let, takže zákazníkům můžeme nabíd-
nout všestrannou podporu, školení i servis 
v češtině. 

Za jak dlouho jste schopni reagovat na po-
žadavek servisu?

Standardně je to do 24 hodin, ale na zá-
kladě servisní smlouvy můžeme zákazní-

kovi garantovat příjezd technika do tří ho-
din. Máme také nepřetržitou službu hot-line. 
Více než polovina pracovníků této linky ho-
voří slovensky, což je pro naše místní zákaz-
níky také výhoda. 

Více informací lze získat na webových 
stránkách www.siplace.com.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme 
hodně úspěchů na nové pracovní pozici.

Rozhovor vedli Eva Vaculíková 
a Petr Bartošík.

Společnost Pemic Books byla založena 
v roce 1991 a v současné době patří k nej-
větším velkoobchodním distributorům knih 
v České republice a na Slovensku. Její kata-
log zahrnuje téměř 40 000 titulů všech žán-
rů. Společnost má 120 zaměstnanců a ze své-
ho skladu v Ostravě-Kunčicích distribuuje 
přibližně 70 000 knih denně. Pro to, aby se 
kniha dostala co nejdříve ke svému čtenáři, 

společnost Pemic Books zkrátila dodací lhů-
tu tak, aby všechny objednávky zadané do 
páté hodiny odpoledne byly ke knihkupcům 
doručeny následující den. Pro dosažení toho-
to cíle se rozhodla opustit šest svých zastara-
lých skladů a vybudovat zcela nové, moder-
ní a centralizované distribuční centrum. Kro-
mě zrychlení distribuce objednaných knih je 
v tomto novém centru příjemnější, tišší pra-
covní prostředí a také spotřeba elektřiny je 
menší než ve starých skladech.

Interroll pomáhá při distribuci knih

Dodavatelem vybavení byla společnost 
Logsys. Ta zde pro dopravu kartonových kra-
bic a plastových přepravek v zónách komple-
tace zásilek a balení a distribuce instalovala 
dopravníky s bezdotykovou akumulací (ZPA, 
Zero-Pressure Accumulation). V zónách jsou 
použity pohony RollerDrive EC130 s řídicí-
mi systémy ConveyorControl a ZoneControl, 
dopravníkovými válečky série 3500 poháněné 

řemeny PolyVee 3500 a s válečky 
Roller 1700. 

Rychlá a flexibilní instalace 
řídicího systému

ConveyorControl je moderní 
řídicí systém určený pro válečkové 
dopravníky s pohony RollerDrive. 
Pro připojení modulů používá pro-
řezávací konektory („piercing“). 
Veškeré parametry lze snadno 
a přehledně nastavit pomocí soft-
waru. Řídicí systém pomáhá šetřit 
náklady na elektřinu a lze jej snad-
no rozšiřovat nebo měnit podle 

požadavků zákazníka. Jednotlivé sekce jsou 
v pohybu jen tehdy, přepravují-li zboží. Jak-
mile je sekce prázdná, pohon se zastaví. To 
šetří elektřinu, ale také prodlužuje životnost 
dopravníku. 

Řídicí systém ConveyorControl se sklá-
dá z modulů SegmentControl (obr. 1), tj. 
dvouzónových řídicích modulů pro poho-
ny RollerDrive, vstupně-výstupních modulů 
ComControl a centrálního modulu Central-
Control s rozhraním USB, jehož prostřednic-

Rostoucí objem prodeje knih prostřednictvím internetu nutí knihkupce, aby zlepšovali 
nabídku svých služeb zákazníkům. Společnost Pemic Books, jeden z velkých českých vel-
koobchodních distributorů knih, proto restrukturalizovala své distribuční postupy, aby 
zlepšila své služby a zkrátila dodací lhůty. V novém distribučním centru využívá váleč-
kové dopravníky a nejnovější řídicí systémy od firmy Interroll. 

Obr. 1. Modul SegmentControl 

Onr. 2. Pohon RollerDrive EC310 


