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Obr. 3. Systémy CPS řídí procesy autonomně
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rou (zvláště u těch, které jsou „Industrie 
4.0 ready“), je-li třeba je rozšířit a doplnit. 
Je přitom lhostejné, zda jde o doplnění bě-

hem uvádění do provozu nebo již za pro-
vozu. Problémy s tím, že v rozváděči není 
na doplnění dostatek místa, jsou minulos-

tí. Všechny důležité převodníky a akční čle-
ny jsou instalovány v provozním prostředí. 
Není třeba zasahovat do centrálního PLC 
a instalovat k němu dodatečné I/O moduly.

Závěr

Jedním ze základních principů je důsledné 
dodržování „distribuovaných modelů“. Pod-
niky v různých odvětvích, nevyjímaje strojí-
renství, se nacházejí teprve v počáteční fázi 
využití těchto trendů, protože dosud neměly 
k dispozici potřebnou techniku. U konvenč-
ních, centrálně řízených strojů je možné na-
jít množství způsobů, jak je připojit ke světu 
Industry 4.0. Protože ale takové spojení není 
bezešvé, zůstává jen provizoriem, které ne-
umožňuje plně využívat všechny výhody inter-
netu věcí. Podniky, které právě začínají s vy-
užitím decentralizovaného modelu CPS, mo-
hou jeho možnosti využívat již v krátké době.

Vice informací: www.eaton.eu/cz/iw/iot.

(Eaton)

Výrobce PP Tuning Racing Parts zvolil pro 
značení motocyklových součástí závodních 
motocyklů kategorie superbike značicí la-
sery Solaris. Nahradil tak problematické, 
málo odolné značení samolepicími štítky.

Světově známá česká společnost PP Tuning 
Racing Parts, s. r. o., vyrábí komponenty do 
sportovních motocyklů kategorie superbike. 

Ke značení využila cenově výhodnou varian-
tu laserového značicího zařízení e-SolarMark 
EFLS od firmy Solaris s vláknovým laserem, 
který má energii pulzu 1 mJ a disponuje zob-
razovacím polohovacím ukazovátkem (tzv. 
pointerem) s červeným světlem.

Dříve společnost PP Tuning Racing Parts 
používala ke značení samolepky, které však 

Leonardo technology na okruhu superbiků

byly problémové – nevydržely náročné zá-
vodní podmínky na okruhu, velmi brzy ztrá-
cely svou kvalitu nebo odpadávaly. Perma-
nentní značení dílů vyřešilo laserové zařízení 
dodané firmou Leonardo technology, kte-
ré vypaluje značení, jež je velmi kontrastní, 
mechanicky a tepelně stálé a téměř nezniči-
telné. Kvalitativně je značení laserem obrov-
ský skok kupředu a navíc podtrhuje designo-
vý prvek funkčních profesionálních motodílů.

Majitel společnosti PP Tuning Racing 
Parts Pavel Kuzma při zpětném hodnoce-
ní implementace laserového značení sdělil: 
„Laserové zařízení od firmy Leonardo tech-
nology jsem pořídil před půl rokem. Je to in-
vestice, která designově vystřelila všechny 
značené výrobky úplně jinam. To, na co sly-
ší i v mistrovství světa, je rychlost, spolehli-

vost a špičkový servis – to jsou atributy, které 
Leonardo splňuje. Jsem hrdý na to, že spolu-
pracuji se špičkou.“

Jako hlavní klad zákazník oceňuje odol-
nost značení. Výhodou je také to, že značení 

je bezkontaktní. Nezanedbatelným příno-
sem je rovněž estetické dokreslení designu 
výrobku.

Kontakt na dodavatele je v inzerátu na 
str. 1.

(Leonardo technology s. r. o.)

Obr. 3. Ke značení se používá zařízení  
eSolarMark EFLS s vláknovým laserem

Obr. 1. Leonardo je součástí mistrovství světa 
superbiků

Obr. 2. Řídítka motocyklu BMW S1000R


