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Balicí a manipulační zařízení sestavená 
do linky na balení čokoládových tyčinek 
si mohli prohlédnout návštěvníci letošní-
ho Mezinárodního strojírenského veletrhu 
v Brně. V pavilonu Z ve stánku s označe-
ním Packaging Live bylo možné čtyřikrát 
denně sledovat v běhu zařízení na bale-
ní a ukládání čokolád do krabiček, násled-

né značení a vkládání do velkých krabic, 
sponkování kartonů, fixaci, lepení, identifi-
kaci a finální paletizaci. Pořádající agentu-
ra Equicom zařadila do linky zařízení part-
nerských firem: Ondrášek Ink-Jet System, 
ARC-Robotics, Gaben, Viking Mašek, Tech-
nology, Servisbal obaly, KUDA Packaging, 
Fipack a Strand. Ve stánku představila svůj 
výzkum v oblasti identifikace také laboratoř 
ILAB RFID, působící na Vysoké škole báň-
ské – Technické univerzitě Ostrava. Dalšími 
partnery linky jsou výrobce ekologicky bez-
pečných maziv UltraLube a peněžní ústav 
GE Money Bank. Nezbytnou součástí stán-

Packaging Live na MSV 2013 – 
linka na balení čokolád

ku Packaging Live byla kavárna Penerini 
coffee s výbornou kávou a zákusky.

Schéma na obr. 1 ukazuje, že linka začí-
ná stavěcím strojem CFM (pozice 1a) spo-
lečnosti Viking Mašek, který z plochého pří-
řezu postaví základní tvar krabice. Doprav-
níkem firmy Strand (3) čokoládové tyčinky 
postupují k minirobotu FANUC řady LR Mate 

200 (2) stolní velikosti, který 
dodala firma ARC-Robotics. 
Robot svými štíhlými rame-
ny vkládá čokolády do kra-
bičky. Krabičky jsou následně 
uzavírány strojem CLM fir-
my Viking Mašek (1b) a po-
stupují do manuálního úseku, 
kde jsou uzavírány do velkých 
krabic za pomoci poloauto-
matických sešívaček boků (5) 
a dna (6), které dodává spo-
lečnost KUDA Packaging. 
Tato firma se postarala také 
o technickou koordinaci linky.

Na další stanici linky je na 
stroji Minipakr, dodaném fir-
mou Servisbal obaly, vyplněn 
volný prostor v krabici vzdu-

chovými polštářky a papírovou fixací (8a, b). 
Dopravníkem firmy Strand (10) putují krabice 
k lepicímu stroji G47F společnosti Technology 
(12), který automaticky uzavírá jejich vrchní 
chlopně a zalepuje je lepicí páskou. Další ope-
rací je nástřik adhezního roztoku na krabice 
(firma Fipack). Nástřikem krabice získá pro-
tiskluzové vlastnosti pro bezpečnější ukládá-
ní krabic na paletu (13). Poté krabice prochá-
zí branou RFID společnosti Gaben (14) a dále 
je opatřena potiskem tiskárnami společnos-
ti Ondrášek Ink-Jet System (9, 11). Z dalšího 
dopravníku (15) krabice odebírá paletizační 
robot Fanuc M-410iC (16) od ARC-Robotics 

a skládá je na paletu. Nakonec jsou krabice 
upevněny na paletu ovinutím předepnutou fólií 
z PVC poloautomatickým ovinovacím strojem 
Mytho M TP firmy Technology (19). 

O sběr dat z linky a jejich zobrazení se 
postarala firma Gaben. Její systém Mesline 
zajistil sběr dat, která byla zobrazována na 
24" průmyslových displejích s infračervenou 

nerozbitnou dotykovou obrazovkou stejné fir-
my (v rozích linky). Na konci linky je každá 
paleta opatřena chytrou etiketou RFID firmy 
Gaben (20). Čtecí brána stejné firmy (21) pak 
automaticky zaznamenávala průjezd označe-
ných palet. 

(ev)

Obr. 2. Robot FANUC M-410iC skládá krabice 
na paletu
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Obr. 1. Schéma balicí linky, která byla ve stánku Packaging 
Line provozována na MSV 2013 v Brně
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y   Nová kniha o Josefu 
Sousedíkovi 

Josef Sousedík, (ne)zapomenutý vyná-
lezce, továrník, politik a vlastenec je název 
knihy, kterou společně napsali Jiří Kohutka 
a Josef Košťál. Tato kniha s podtitulem 
Říkali mu Edison z Moravy v dobových 
souvislostech mapuje život, dílo a smrt vý-
znamného vsetínského vynálezce. 

Josef Sousedík je mj. autorem unikátního 
principu trakčního přenosu síly ze spalova-
cího motoru na hnací nápravu vozidla, kte-
rý byl použit u rychlovlaku Slovenská strela, 

pendlujícího mezi Bratislavou a Prahou v le-
tech 1936 až 1939. Sousedík – elektrotechnik 
samouk – se dokázal pouze s velmi omezený-
mi technickými prostředky té doby úspěšně 
vypořádat s některými složitými technickými 
problémy v oblasti točivých elektrických stro-
jů, jako je např. rekuperace elektrické energie.

Byl to vizionář a továrník se silným so-
ciálním cítěním, poctivý komunální politik 
a ryzí vlastenec. Budil obdiv u slušných lidí, 
ale děsil diktátory. Byl pronásledován na-
cisty a nenáviděn komunisty. Ti první se ho 
báli za jeho života, ti druzí se ho báli ještě 
i po jeho smrti. A tak jeho jméno mělo zů-

stat navždy zapomenuto. Tato kniha byla na-
psána právě proto, aby se tak nestalo. Josef 
Sousedík žil jako křesťan a zemřel jako hrdi-
na. Jeho odkaz nesmí být zapomenut a jeho 
jméno je třeba vrátit tam, kam již dávno pa-
tří – na čestné místo vedle Diviše, Gerstne-
ra, Pernera, Křižíka, Kolbena, Bati a dalších 
význačných českých osobností.

Kohutka, J. – Košťál, J.: Josef Sousedík, 
(ne)zapomenutý vynálezce, továrník, politik 
a vlastenec. Vydalo nakladatelství AdActual, 
2013. 248 s. ISBN: 978-80-260-3642-5. 
Knihu je možné zakoupit např. v knihkupec-
tví BEN: http://shop.ben.cz.                 (ed)


