podnikání

Nové předváděcí středisko robotů ABB ve Vestci
Společnost ABB otevřela 18. září ve Vestci u Prahy své nové evropské předváděcí středisko (showroom) pro robotické svařování
a dělení materiálu. Investicí několika desítek
milionů korun tak společnost dále posílila své
zdejší zázemí v oblasti robotiky.
Mezi unikátní novinky umístěné v přebudovaném středisku patří standardizované flexibilní robotické výrobní buňky (obr. 1; viz článek [ABB: FlexArc – robotizované buňky pro
obloukové svařování. Automa, 2014, č. 8-9,
s. 34–35.]). Velkou investici také představovalo
pracoviště pro laserové svařování, kde si mohou zákazníci vyzkoušet navržené technologické postupy před uvedením do praxe. Laserové
svařování a dělení materiálu jsou pro svou přesnost a rychlost stále oblíbenější; zatímco dříve
byly doménou speciálních technologií, např.
svařování membrán tlakoměrů nebo svařování
skla, dnes se používají stále častěji nejen v přesné mechanice, ale i v běžném strojírenském,
automobilovém nebo plastikářském průmyslu.
V české premiéře byla představena také
modulární měřicí buňka FlexInspection pro
automatickou kontrolu rozměrných výrobků,
např. svařenců (obr. 2). Buňka je vybavena

robotem, který nese měřicí kameru a osvětlovač. Zařízení měří na triangulačním principu a jeho základními přednostmi jsou rychlost měření a nenáročnost obsluhy.
Důvodem, proč evropské předváděcí středisko vzniklo právě ve Vestci u Prahy, jsou

Obr. 2. Modulární měřicí buňka FlexInspection

Obr. 1. Standardizovanou robotizovanou
buňku FlexArc představuje Ivo Semerád,
vedoucí prodeje ABB Robotics

zejména znalosti a bohaté zkušenosti českých odborníků ABB ze středisek ve Vestci i v Ostravě. ABB zaujímá v oblasti robotiky v České republice jedno z předních míst
a na svém kontě má množství úspěšně realizovaných projektů. Nové středisko pomůže
posílit vztahy se zákazníky a umožní jim vyzkoušet si zvláště náročnější technologické
postupy ještě před nákupem a instalací výrobních zařízení a tím zkrátit dobu uvedení
zařízení do provozu.
(Bk)

Společnosti Danfoss a Vacon spojují síly
v oblasti AC pohonů
Společnost Danfoss oznámila, že nabídla
akcionářům finské společnosti Vacon odkoupení jejich akcií. Při nabídnuté ceně 34 eur za
akcii by do obchodu měla investovat celkem
více než miliardu eur.
Pan Routila, předseda představenstva
společnosti Vacon, k nabídce řekl: „Po pečlivém uvážení nabídky společnosti Danfoss
dospělo představenstvo společnosti Vacon
k rozhodnutí doporučit našim akcionářům,
aby nabídku přijali. Historie firmy Vacon je
bezesporu příkladem úspěšného podnikání, a to i v mezinárodním měřítku. Spojením obou firem vznikne nový hráč na trhu
se sídlem ve Skandinávii – s jasným záměrem zaujmout vedoucí pozici na světovém
trhu AC pohonů.“
Společná tisková zpráva dále uvádí, že
v pozadí nabídky společnosti Danfoss je její
strategické zaměření na další trvalý rozvoj
a že akvizice společnosti Vacon je významným krokem při naplňování této strategie.
„Máme jasný strategický cíl, být absolutně
nejsilnější firmou na světě v oblasti, kde působíme,“ řekl Niels B. Christiansen, výkonný ředitel společnosti Danfoss.
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Vacon je firma se světovou působností, s mimořádně silným a úspěšným technickým vývojem, vlastní výrobou a dobrou pozicí na světových trzích, nejen v domácím Finsku a Skandinávii, ale také v Číně, Indii, Itálii a USA. Svá
zastoupení má v 31 zemích světa, včetně České
republiky. Danfoss chce na úspěchy společnosti
Vacon navázat a vytvořit ve Finsku své středisko excelentnosti v oblasti AC pohonů.
„Věřím, že pro zákazníky bude spojení
obou firem významným přínosem, protože
společně jim nabídneme ještě inovativnější
a atraktivnější AC pohony. Vacon je nyní silnější než kdy dříve a ve spojení s firmou Danfoss má skvělou budoucnost,“ řekl Vesa Laisi,
prezident a výkonný ředitel společnosti Vacon.
Akvizici ještě musí schválit regulatorní
orgány. Po jejím dokončení bude Danfoss
vlastnit více než 90% podíl ve firmě Vacon.
Jak spojení obou firem komentují analytici? Společnost IHS tvrdí, že podle jejích odhadů je společný podíl obou firem v oblasti
AC pohonů na světovém trhu něco přes 10 %,
a ani po spojení obou firem tedy nebude větší, než jsou podíly největších firem v oboru,
společností ABB a Siemens. Nová firma se

jim ovšem bude těsně přibližovat a v některých regionech zaujme první příčku.
Kevin Schiller, analytik společnosti IHS,
říká, že akvizicí si obě firmy zajistí velmi silnou pozici na trhu, ale nabídce svých hlavních konkurentů se tím přiblíží jen málo:
„Firmy ABB a Siemens rozvíjejí své aktivity
v oblasti AC pohonů v celém spektru výkonů
a jsou schopny zákazníkům nabízet ucelená
řešení. Danfoss má navíc poměrně malý podíl
na trhu v oblasti samostatných elektromotorů.
Spojení firem Danfoss a Vacon však pravděpodobně velmi výrazně ovlivní trh v oblasti
AC pohonů, tj. motorů s měniči a dalším příslušenstvím, pro výkony pod 50 kW.“ Z oborového hlediska je Danfoss podle firmy IHS
nejsilnější v oblasti HVAC, zatímco Vacon je
kromě automatizace budov více zaměřen i na
průmysl a energetiku. Spojení proto může přinést zajímavé průniky i z oborového hlediska.
Je však nutné podotknout, že analytici komentují současný stav: nyní záleží na obou firmách, Danfoss a Vacon, co ze spojení dokážou
vytěžit, a na jejich konkurentech, jak budou na
očekávané spojení reagovat.
(Bk)
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