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Společnost Siemens bude na 53. ročníku 
Mezinárodního strojírenského veletrhu 
prezentovat své novinky v oblasti řídicích 
systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Ve 
stánku 095 v pavilonu P bude jádrem ex-
pozice soustruh společnosti Kovosvit MAS 
Sezimovo Ústí osazený nejnovějším řídicím 
systémem Sinumerik 828D Solution Line. 
Siemens na veletrhu dále představí svou 
nabídku v oblasti mechanických pohonů. 
Tuto expozici návštěvníci naleznou v pavi-
lonu D, ve stánku číslo 006. 

Novinky v oblasti midrange

Nové funkční vlastnosti řídicího systému 
Sinumerik 828D budou prezentovány na sou-
struhu MT 550 z produkce společnosti Kovo-
svit MAS Sezimovo Ústí. 

Sinamics S120 Combi

V souvislosti se systémem Sinumerik 828D 
přichází na trh také novinka v oboru kompakt-
ních pohonů pro obráběcí stroje – Sinamics 
S120 Combi (obr. 1). Pohon vyniká kom-
paktními rozměry, a snižuje tak požadavky na 
místo v rozváděčích. Jednodušší je také jeho 
instalace, a to díky inteligentnímu konceptu 
silových konektorů. Sinamics S120 Combi 
je flexibilní i vlivem možnosti rozšíření až 
na šest výkonových sekcí. 

Sinumerik Operate a Sinumerik 
MDynamics

Technologický paket Sinumerik MDy-
namics představuje ve spojení s novým pro-
středím Sinumerik Operate pro ovládání sys-
tému výkonný řídicí nástroj pro obráběcí 
stroje. Sinumerik Operate je software, který 
výrazně rozšiřuje možnosti uplatnění řídicího 
systému Sinumerik zejména v oblasti frézo-
vání a zahrnuje moderní ovládací obrazovky 
pro obsluhu, jež spojují známá ovládací pro-
středí HMI Advanced, ShopMill a ShopTurn 
do jednotného prostředí. Výsledkem je sjed-
nocení vlastností všech těchto softwarových 
nástrojů do jednotné ovládací platformy. Ten-
to krok s sebou přináší významné zpřehled-
nění a zjednodušení obsluhy.

Jádrem Sinumerik MDynamics je nové 
inteligentní řízení pohybu Advanced Surfa-
ce. Další funkcí je nový systém pro sprá-
vu nástrojů a programové vybavení pro jed-
noduché seřízení stroje. Nedílnou součástí 
jsou inovované technologické cykly, měři-
cí cykly a funkce pro High Speed Cutting 

Siemens na Mezinárodním strojírenském 
veletrhu 2011

(HSC). Sinumerik MDynamics je k dispo-
zici jak pro tříosé stroje s řídicím systémem 
Sinumerik 828D, tak pro pětiosé stroje s ří-
dicím systémem Sinumerik 840D sl. Součás-
tí systému je Volumetric Compensation Sys-
tem, který dokáže rychle, přesně a spolehlivě 
korigovat všechny geometrické chyby obrá-
běcího stroje.

Školicí pracoviště s programem Sinutrain 

Na veletrhu nebude chybět ani školicí pra-
coviště s výukovým softwarem Sinutrain, 
umožňujícím programování v systému 
Sinumerik a simulaci činnosti NC progra-
mů (obr. 2). Výukový software Sinutrain lze 
využít pro přípravu technologie výroby, pře-
devším je však určen pro výuku programo-
vání na strojích NC. Je plnohodnotnou verzí 
řídicího systému Sinumerik a na PC se cho-
vá jako reálný stroj. Zájemci si na místě bu-
dou moci vyzkoušet také práci se simulač-
ním kufrem vybaveným operátorským pane-
lem systému Sinumerik 840D Solution Line. 
Vzhledem k tomu, že expozice bude z velké 
části věnována řídicímu systému Sinumerik 
828D, nabídne také pracoviště s možností vy-
zkoušet si práci s novým ovládacím prostře-
dím Sinumerik Operate. K vyzkoušení bude 
výukový program Sinutrain ve verzi Operate 
(zájemcům budou zdarma k dispozici šede-
sátihodinové licence) a simulační kufr s řídi-
cím systémem Sinumerik 828D. 

Siemens dlouhodobě úzce spolupracuje se 
středními a vysokými školami technického 
směru. Součástí expozice tedy bude předsta-

Obr. 1. Sinumerik 828D se Sinamics S120 a motory 1PH7/1FK7

Obr. 2. Sinutrain – výukový software společ-
nosti Siemens
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sového dopravníku a omezení délky prou-
dové špičky na elektromotoru. Kuželočelní 
převodovka má zvětšenou převodovou skříň 
a žebrování pro lepší odvod tepla. Tento pří-
klad znázorňuje pružnost a šířku nabídky 

komplexního řešení pohonů 
– počínaje elektromotorem, 
přes nabídku různých dru-
hů spojek až po téměř ne-
omezené množství různých 
typů převodovek. Obdobné 
typy pohonů může společ-
nost Siemens nabídnout pro 
úlohy s výkonem od několika 
kilowattů až po megawatty.

Na veletrhu bude dále 
představena nová řada prů-
myslových převodovek 
Siemens-Flender SIG a nová 
řada planetových převodo-

vek Siemens-Flender OmniDrive. Co se 
týče spojek, bude prezentován inovovaný 
typ zubových spojek s typovým označením 
Siemens-Flender Zapex ZN.

(Siemens, s. r. o.)

vení VOŠ a SŠ Jičín – certifikovaného školi-
cího partnera společnosti Siemens, který zá-
jemcům umožňuje rozšířit si technické vzdě-
lání v rámci kurzů obsluhy a programování 
produktů ShopMill a ShopTurn. 

Mechanické pohony

Expozice v pavilonu D představí sortiment 
mechanických pohonů značky Siemens-Flen-
der, jenž patří mezi světovou špičku v obo-
ru mechanických komponent pro poháněcí 
techniku. Nabídka zahrnuje spojky, průmys-
lové převodovky, elektropřevodovky (elek-
tromotory s převodovkou) a velké převodov-
ky pro průmysl. Spojky a převodovky značky 
Siemens-Flender jsou schopny přenášet krou-
ticí moment od několika newtonmetrů až po 
řádově miliony newtonmetrů.

K vidění budou standardní produkty z vý-
robního závodu v Penigu (průmyslové pře-
vodovky) a elastické, vysoce elastické, zu-
bové či lamelové spojky z výrobního závodu 
Bocholt – Mussum. 

Mezi hlavní zajímavosti bude patřit kom-
pletní speciální pohon pásového dopravníku, 

Obr. 3. Nový pohonný systém Siemens-Flender pro pásové 
dopravníky bez nutnosti vyrovnání

který je složen z přírubového elektromotoru, 
hydrodynamické rozběhové spojky kombino-
vané s brzdovým kotoučem, kotoučové brz-
dy a kuželočelní převodovky (obr. 3). Použi-
té pohonné komponenty tvoří jednu jednotku 

bez nutnosti použít rám pod motor a převo-
dovku. Kuželočelní převodovka typu B3SF 
10 je v provedení s přírubovou výstupní hří-
delí. Použitá hydrodynamická spojka typu 
FNDS s brzdovým bubnem je určena k za-
jištění plynulého a pozvolného rozběhu pá-

Švýcarská firma Keller AG,  
která patří mezi přední ev-
ropské výrobce izolovaných 
snímačů tlaku a převodníků 
tlaku na piezorezistivní bázi, 
se také tento rok představí ve 
dnech 11. až 14. října na ve-
letrhu EloSys v Trenčíně. Ve-
dle piezorezistivních snímačů 
tlaku OEM (Original Equip
ment Manufacturer) a velmi 
precizních, mikroproceso-
rem kompenzovaných tlako-
vých převodníků zde mohou 
návštěvníci vidět také digi-
tální manometry a kalibráto-
ry tlaku, ale i produkty z ob-
lasti měření výšek hladin ka-

Keller na veletrhu EloSys v Trenčíně
palin, tlakové spínače a jednotky pro sběr 
dat (obr. 1). 

Síla firmy Keller je ve flexibilitě. Ve více 
než dvaceti vysoce specializovaných výrob-
ních odděleních jsou za použití moderních 
automatizovaných výrobních metod vyráběny 
jak velké série snímačů OEM, tak i jednotlivé 
kusy v provedení podle přání a požadavků zá-
kazníka. Především si však firma zakládá na 
pověstné švýcarské kvalitě a přesnosti svých 
produktů, které nikdy nezklamou.

Všichni zájemci o předvedení produktů 
firmy Keller AG a jejích posledních novinek 
jsou srdečně zváni k návštěvě stánku v hale 7. 
Podrobné informace o produktech firmy lze 
nalézt také na webových stránkách www.kel-
ler-druck.cz.

Irena Garcia, Keller AG
Obr. 1. Společnost Keller se zaměřuje především na snímače 
a kalibrátory tlaku
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y   TÜV SÜD Czech zná 
zkratku do Brna 

Společnost TÜV SÜD Czech, přední 
certifikační a inspekční autorita, připravila 
prezentaci, která tentokrát není postavena 
na pevné půdě brněnského výstaviště, ale na 
virtuálních základech internetu. Jde o vele-
tržní stánek online na adrese www.stroji-
rak.cz, v jehož zákoutí naleznou návštěvníci 

až na obligátní šálek horké kávy vše potřeb-
né. Vedle obecných informací o společnosti 
je to také přehled služeb vztahujících se ke 
strojírenství, kontakty na obchodní zástupce 
a rovněž pozvánku na odborné semináře, jež 
budou pořádány „naživo“ přímo na brněn-
ském výstavišti. 

První seminář na téma posuzování shody 
strojních zařízení se koná 4. října 2011 v are-
álu BVV a na příkladech z praxe seznámí po-
sluchače se zkušenostmi odborníků společ-

nosti v tomto oboru, upozorní na nejčastěj-
ší chyby či nedostatky při posuzování shody 
strojních zařízení a prozradí, jak je efektivně 
odstranit. Druhý seminář, který se uskuteční 
5. října 2011, se bude věnovat systémovému 
přístupu k jakosti ve svařování a účastníci se 
na něm dozvědí, jaké požadavky mají jednot-
livé systémy, jak probíhá jejich implementa-
ce nebo jaké jsou výhody kombinovaných 
auditů. Registrace na oba semináře probíhá 
ve virtuálním stánku www.strojirak.cz.   (ed)


