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MSV 2021 v Brně

Vedle inkjetových tiskáren a etiketovacích 
zařízení Markem-Imaje to budou zejména ro-
boty značky Fanuc. Japonská značka dopro-
vází Packaging Live od svého prvopočátku – 
od roku 2010, a v akci se zde už představily 
různé typy robotů – od těch nejmenších přes 
kolaborativní až po obří paletizační roboty. 
Prozraďme, že v letošní expozici nebude chy-
bět kolaborativní robot CRX, paletizační ro-
bot M-20iD a robot opatřený tiskovou hlavou. 
Integrátorem robotů a technickým koordiná-
torem linky bude společnost B:tech. Ukázky 
různých druhů potisku sáčků a krabic, jejich 
balení a manipulace s nimi budou doplněny 
technikou pro tzv. chytrou identifikaci. O to 
se jako vždy postará společnost Gaben, která 
dodá etikety s RFID tagy, čtecí brány i doty-
kové displeje pro sledování výroby.

A co se bude balit? Tentokráte oříšky 
od firmy POEX, primárně balené do fó-
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lie dodané firmou OTK Group a násled-
ně po označení a zvážení ukládané do kra-
bic Thimm a poté na paletu. Přesné vážení 

produktů a detekci kovů zajistí společnost 
Mettler Toledo, páskování krabic dodá Eko-
bal a přesun na paletu podtlakovým mani-
pulátorem bude v režii společnosti Tech 

Con. Závěr procesu bude 
patřit vysokozdvižným 
vozíkům Hyundai, dodá-
vaným společností Mátl 
& Bula.

Nenechte si tedy ujít 
komentovaný program 
ukázky značení, balení 
a logistiky v pavilonu A2. 
Se svými partnery ji pro 
vás opět připravila agen-
tura Equicom ve spolu-
práci s Veletrhy Brno 
a cateringovým partne-
rem Equifarm. Ukázku 
linky čtyřikrát denně si 
tak zájemci mohou zpes-
třit dobrou kávou a chut-

ným občerstvením přímo v projektové ka-
várně.

(Equicom)

Letošní ročník tradičního doprovodného programu ukázkové balicí linky nese název Mar-
kem-Imaje, protože jeho hlavním partnerem je společnost Ondrášek Ink-Jet System, vý-
hradní dodavatel značicích zařízení této renomované značky. Co tedy v balicí lince v pa-
vilonu A2 na Mezinárodním strojírenském veletrhu návštěvníci uvidí?
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Obr. 1. Ukázková balicí linka na MSV 2019 (foto: BVV)


