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případové studie a projekty

Na zahraničním trhu mají šanci pouze 
certifikované výrobky

„Pokud jde o export, jsme stále úspěšnější, 
meziročně rosteme v celkovém obratu zhru-
ba o 40 %. Zásadní podmínkou pro vstup na 

zahraniční trhy je nezbytná certifikace našich 
produktů od renomovaných auditorských fi-
rem. Zákazníci certifikaci striktně vyžadují, 
bez příslušných standardů vlastně není mož-
né v konkurenci obstát. To platí nejen pro vý-
voz do západní Evropy, ale také pro Ameriku 
nebo Austrálii, kde budeme rozšiřovat odby-
tiště. Pro zahraniční trhy navíc 
chystáme v letošním a příštím 
roce významné novinky se za-
jímavým obchodním potenciá-
lem,“ říká Rudolf Kamenický, 
majitel firmy Kolmax.

Jak uvést výrobky do 
souladu se zahraničními 
normami

Aby společnost Kolmax uspě-
la v náročných certifikačních 
procesech, musela nejprve na-
jít odpovídající profesionály, 

Kolmax rozšiřuje export: český výrobce kolotočů 
dobývá nové trhy i díky systému Preventa

aby firmě pomohli uvést výrobky do sou-
ladu se zahraničními bezpečnostními nor-
mami. Kolotoče musí splňovat např. stan-
dardizované požadavky na bezpečný nástup 
a výstup, mít spolehlivé ovladače nouzové-
ho zastavení, disponovat přesným přepíná-

ním režimů pohybu (nahoru, dolů, rychle, 
pomalu) nebo bezchybně fungujícím čerpa-
dlem hydraulického systému. V tomto smy-
slu se projevilo důležité spojení měničů fre-
kvence Altivar 32 (obr. 2) a bezpečnostní-
ho systému Preventa XPS MCM (obr. 3) od 
Schneider Electric.

„Velkou výhodou použití bezpečnostní-
ho modulárního systému Preventa je mož-
nost jeho rozšíření i v budoucnu. V případě 
požadavků na monitorování dalších bezpeč-
nostních funkcí stačí pouze upravit program 
a přidat příslušné moduly vstupů a výstu-
pů. Celková kapacita může dosáhnout až 
128 vstupů a šestnácti výstupů. Všechny klí-

čové body jsou zobrazeny na operátorském 
panelu. Obsluha zařízení tak má dokonalý 
přehled o všech důležitých funkcích,“ říká 
Ing. Petr Konvičný z firmy Konvel, který je 
integrátorem technického řešení. 

Bezpečnostní PLC Preventa XPS 
MCM pomáhá vytvářet nové exportní 
příležitosti

Jednatel společnosti Kolmax Rudolf Ka-
menický přiznává, že skvěle vyřešené bez-
pečnostní obvody díky systému Preventa vý-
razně pomáhají vytvářet nové exportní pří-
ležitosti. „Pomáhá nám to udržet technický 
náskok před konkurencí, získáváme certifi-
káty, daří se nám oslovovat nové zákazní-
ky, reagovat na jejich požadavky – mimo 
jiné i tím, že obnovujeme výrobu některých 
výrobků a přinášíme produktové novinky.“ 
Vedle obchodních úspěchů se Kolmax těší 
také z ocenění na prestižních výstavách a ve-
letrzích, v loňském roce např. na IISF Trade 
Show Gibsonton na Floridě v USA, kde fir-
ma získala dvě hlavní ceny za nejpohlednější 
výrobek a za největší počet uzavřených kon-
traktů v rámci jedné výstavy. Silné zastoupe-
ní měl Kolmax i na letošní únorové výstavě 
v Orlandu v USA. 

(Schneider Electric CZ, s. r. o.)

Přední český výrobce a exportér dětských kolotočů a pouťových atrakcí, společnost 
Kolmax, zvyšuje svůj obchodní podíl na zahraničních trzích. Je tomu tak i díky nově za-
vedeným mechanismům řízení jakosti a následné certifikaci veškerých produktů, která 
je pro vývoz nezbytná. Mezi přední země exportu patří především Británie, Nizozemí, 
Německo a další evropské země. Vedle toho však Kolmax hledá nové vývozní destinace 
a poohlíží se např. ve Spojených státech amerických nebo v Austrálii. 

Obr. 1. Atrakce Flying Elephants při testování na firemní předváděcí ploše 

Obr. 2. Záběr z veletrhu v IISF Trade Show Gibsonton v USA

Obr. 3. Modulární bezpečnostní systém  
Preventa XPS MCM


