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y   ABB v prvním čtvrtletí 
2013: růst tržeb, větší zisk

Společnost ABB oznámila své výsledky za 
první čtvrtletí roku 2013. Bylo dosaženo vyš-
ších tržeb a navzdory nepříznivému ekono-
mickému prostředí se zlepšila také provozní 
ziskovost. Joe Hogan, generální ředitel ABB 
Group, poznamenal: „K dobrým výsledkům 
přispělo vyvážené portfolio a globální zá-
kladna. Tyto faktory nám umožnily využít 
příležitosti k růstu na nejistém trhu. Získa-
li jsme například některé významné zakázky 
v oblasti námořní dopravy, hutnictví a robo-
tiky a zvýšili jsme zakázky z rozvíjejících se 
trhů o 10 %.“

Celkový objem tržeb v prvním čtvrtletí či-
nil 9 715 milionů amerických dolarů (opro-
ti 8 907 milionům dolarů v prvním čtvrtletí 
roku 2012) a čistý zisk činil 664 milionů do-
larů. Společnost ABB dosáhla dobrých vý-
sledků cíleným růstem v oborech a regio-
nech, kde má konkurenční výhody, zejména 
v oblasti průmyslové efektivnosti, energetic-
ké spolehlivosti a obnovitelných zdrojů ener-
gie. Provozní zisková marže EBITDA čini-
la 14,9 %, což je opět v celoročním cílovém 
pásmu 14,5 až 15,0 %.

„Výrazně se nám dařilo snižovat náklady 
a zachovávat pevnou kázeň v oblasti režijních 
výdajů,“ uvedl Hogan. „Efektivním získává-
ním zdrojů a zvyšováním produktivity jsme 
ušetřili přibližně 260 milionů USD!“

Podle plánu pokračuje integrace společ-
nosti Thomas & Betts, kterou společnost 
ABB koupila loni v květnu. Thomas & Betts 
je přední firma v oboru produktů nízkého na-
pětí v Severní Americe a její akvizice ABB 
pomohla expandovat do nových zeměpisných 
oblastí a oborů. Synergické účinky této akvi-
zice pokračují podle plánu a projevují se také 
vyváženějšími výsledky na severoamerickém 
trhu. Dobrý výkon opětovně podal tým divi-
ze Výrobky pro energetiku. 

Společnost ABB dobře vzdoruje pokraču-
jícímu nepříznivému vývoji poptávky i přes-
to, že růst v USA v tomto čtvrtletí ještě víc 

zpomalil a průmyslové investice ve většině 
Evropy zůstávají nejisté. Zotavení se očekává 
v nadcházejících čtvrtletích. Po zbytek roku 
se společnost ABB soustředí na udržení rov-
nováhy nákladů a růstu.  (ed)

  Systém strojového vidění 
posílí robotiku

Společnosti Cognex a KUKA naváza-
ly technické partnerství, jehož základem je 
integrace softwaru pro zpracování obrazu 
Cognex VisionPro do řídicího systému ro-
botů KUKA KR C4. Volitelně je tato sestava 
doplněna systémem strojového vidění v pro-
storu 3D-Locate. Výsledkem je větší bezpeč-
nost, snadnější manipulace a lepší kontrola 
robotických operací. Od ledna 2013 jsou na 
trh uváděny šestiosé malé roboty řady KR 
Agilus s integrovaným systémem VisionPro. 
Postupně bude společnost KUKA systémem 
Cognex VisionPro vybavovat roboty všech 
řad. Software VisionPro na zpracování ob-
razů z kamer disponuje rozsáhlou knihov-
nou nástrojů, které dokážou ignorovat ne-
významné změny ve vzhledu a soustřeďují 
se na kritické znaky, na nichž závisí pře-
jímka daného produktu. 3D-Locate posky-
tuje v reálném čase přesná data o poloze ob-
jektu v prostoru. Uplatní se tam, kde nestačí 
nástroje pro určování polohy v rovině (2D), 
např. u dílů, které jsou nakloněny nebo na-
skládány jeden na druhém. (ed)

  Humusoft má pobočku 
na Slovensku

Společnost Humusoft s. r. o. (www.humu-
soft.cz) jako zástupce několika technologic-
kých firem jak pro Českou republiku, tak pro 
Slovensko s ohledem na zvýšenou obchodní 
aktivitu na Slovensku otevřela v dubnu t. r. 
pobočku v Bratislavě. Novou pobočku vede 
Ing. Martin Foltin, PhD., který ve funkci 
Country Managera odpovídá od nynějška za 
všechny obchodní a organizační aspekty spo-

lupráce společnosti Humusoft s klienty na 
Slovensku. Pan Foltin působil jako prodě-
kan pro rozvoj informatizace na FEI STU 
v Bratislavě, dlouhé roky se věnoval výu-
ce produktu Matlab a podílel se na organi-
zování konferencí řady Technical Compu-
ting. Stojí také za projekty www.matlab.sk 
a www.posterus.sk. Technickou a aplikač-
ní podporu a vzdělávání bude mít v nové 
pobočce na starosti Ing. Tatiana Radičo-
vá, PhD., která získala zkušenosti s progra-
mem Matlab během studia a praxe na FEI 
STU v Bratislavě. Její odbornou specializa-
cí jsou řídicí systémy, zejména řízení elek-
trických pohonů.
[Tisková informace Humusoft, 2. května 2013.]

(pb)

  Seminář o diagnostice 
a funkční bezpečnosti 
v sítích Profinet

Organizace Profibus CZ, zástupce sdru-
žení Profibus & Profinet pro Českou repub-
liku, pořádá spolu s Centrem pro vývoj, vý-
zkum a inovace (CVVI) a ČVUT v Praze 
další z řady odborných seminářů pro veřej-
nost, tentokrát na téma Diagnostika a funkč-
ní bezpečnost v sítích Profinet. Podle osvěd-
čeného schématu bude seminář obsahovat 
čtyři přednášky odborníků, jejichž téma-
tem budou základní principy funkční bez-
pečnosti, distribuovaná bezpečnost Profi-
safe, příklady dobré praxe při návrhu bez-
pečnostních aplikací a posuzování rizik atd. 
Pozornost bude také věnována diagnostice 
v sítích Profinet a budou představeny dopo-
ručené postupy, jak dia gnostiku zpracová-
vat. Členové sdružení Profibus CZ rovněž 
představí své produkty a příklady zajištění 
funkční bezpečnosti.

Seminář se koná dne 28. května 2013 
od 8.00 hodin v hotelu Top Hotel Praha, 
Blažimská 1781/4, Praha 4. Více informa-
cí se zájemci dozvědí na www.profibus.cz 
nebo si je mohou vyžádat na e-mailu pavel.
burget@fel.cvut.cz. (ed)


