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Unikátní výroba odlitku
pro Bonatrans

Jedná se opravdu o velmi zajímavou
Ve středu 24. května byl mezi akciovou
referenci v daném regionu. Firma PT.
společností ŽĎAS a zákazníkem v InPracovníci v provozu elektroocelárny odlili v noci na
Mohgatech je společně se svojí sesterdonésii podepsán předávací protokol
středu 13. června odlitek horní traverzy o surové hmotskou firmou PT. Wahana Perkasa jedipotvrzující
dodávku,
montážpracovníci
a zproKoncem května
navštívili
nosti větší než 77 tun určený pro firmu BONATRANS
nou kovárnou v celé Indonésii, takže lze
voznění
nového
kovacího
souboru.
Tím
technického
úseku
zákazníka
v IndonéGroup. Jedná se o první velký odlitek traverzy určený
s nadsázkou říci, že v této zemi máme
bylo
završeno
úsilí pracovsii, kterému
bylněkolikaleté
v květnu loňského
roku
pro prestižní projekt modernizace válcovny kol, pro
monopol na dodávky kovacích lisů. Reníků
firmy
realipředán
do ŽĎAS,
užívání které
nový věnovali
kovací soubor
který ŽĎAS dodá nový prohýbací, děrovací a tvaroalizace celého projektu nebyla vždy jedzaci
dodávky
našeho
pro tuto
s lisem
CKVX
1250,zařízení
manipulátorem
vací lis a novou rozválcovačku včetně kompletní menoduchá. Potýkali jsme se s problémy
exotickou
destinaci.vozem
PrvníQHK
kontakty,
QKK 5 a ingotovým
5. Kochanizace, výměny nástrojů a manipulátorů. Součástí
souvisejícími s realizací stavby a základů
prezentace
a nabídky
pro zákazníka
–
vací lis CKVX
1250, původně
z provozu
bude také dodávka nového hydraulického pohonu,
i s nástrojovou a personální připraveností
firmu
PT.metalurgie
MohgatechŽĎAS,
Indonesia,
kovárny
byl v která
naší
řízení celé linky a úprava stávajícího pěchovacího
a dovedností zákazníka v průběhu stavse
zabývá
výrobou pro
zpracovatelfirmě
modernizován,
vybaven
moderlisu. ŽĎAS tuto zakázku získal po několikaletém úsilí
by i uvádění do provozu a školení.
ský,
strojírenský olejovým
a ropný průmysl
– se
ním jednotkovým
hydraulickým
v prosinci loňského roku. Projekt je rozdělen do něNakonec se ale díky nasazení našich
uskutečnily
již v rocekovacím
2011. Vkolejovým
průběhu
pohonem a doplněn
kolika etap, z nichž každá dosahuje hodnoty stovek
odborníků z technického úseku a extermnoha
jednánía se
několikrát
změnilo
manipulátorem
ingotovým
vozem.
Promilionů korun a realizace první etapy je plánována na
ních montáží a zkušeného kováře podazadání
projektu
a popravdě
to takédojiž
jekt, který
zahrnoval
výrobu zařízení,
konec roku 2019.
řilo vše vyřešit. Všem pracovníkům, kteří
několikrát
vypadalo
tak,celého
že sesouboru
zakázdávku, montáž
a oživení
S vedoucím elektroocelárny, Ing. Ludvíkem Martínse na realizaci projektu podíleli, patří
ka
vůbecjeho
nebude
realizovat.
Nakonec
včetně
pohonu,
elektrozařízení,
kem, Ph.D., jsme si povídali o tom, čím byla výroba
velký dík za dobře vykonanou práci. Kovšak
byl v alistopadu
vizualizace
integrace,2015
je pro podepsán
ŽĎAS zatohoto odlitku jedinečná.
vací soubor je nyní v provozu a zákazník
kontrakt
na dodávku
kovacího soubojímavou referencí
na indonéském
trhu,
Odlitek horní traverzy je prvním ze třech těžkých
již potvrdil, že podmínky kontraktu byly
ru
lisem
1250,
manipulátorem
kdes je
nášCKVX
zákazník,
firma
PT Mohgaodlitků určených pro společnost Bonatrans. Jeho vypoz naší strany beze zbytku splněny. NeQKK
5 a ingotovým
vozem
QHKúčelem
5. Ten
tech jedinou
kovárnou.
Hlavním
čítaná surová hmotnost činí 77,35 tuny. Výroba tohoto
zbývá, než si přát, aby zařízení fungovalo
zahrnoval
výrobu
zařízení,bylo
dodávku,
návštěvy našich
specialistů
proveodlitku byla unikátní hned ze dvou důvodů. Především
k plné spokojenosti zákazníka a bez remontáž
a oživení
celého
souboru
včetdení roční
technické
inspekce
a údržby
se 1250
jednalo
o první případ,
byly
lité čtyři
tavby souklamací.
Kovací
soubor
s
lisem
CKVX
a manipulátorem
QKKkdy
5 byl
v květnu
úspěšně
ně
pohonu,
elektrozařízení,
vizuana jeho
základě
kontraktu.
Zároveň se
ale
Stanislav Pelikán,
zprovozněn
indonéského
zákazníka.
časně udo
jednoho odlitku
ze sekundární metalurgie,
lizace
a integrace.
naši zástupci
samozřejmě také na místě
obchodní ředitel Divize strojírny
tedy z pánvové pece a vakuování oceli. Doposud byly
podrobně zajímali o to, jak zařízení funv případě potřeby více pánví použity vždy maximálně
guje a jak je s ním zákazník spokojen.
tři ze sekundární metalurgie a další pak byla z primární
Celý kovací soubor je po ročním provozu
metalurgie,
tedyzakázku
z obloukových
pecí. Dalším
vetermínu
výborném
stavu,
zákazník
pečlivě
V
od 15.
do 19.
květnajej
2017
se akciová společnost ŽĎAS představila na meDivize Metalurgie získala letos
v květnu
na zajímavý
projektunikátem
týkající
skutečnost,
se vůbec
poprvépro
odlévalo
z prvníudržuje a výstavě
s našímMetalloobrabotka
zařízením je velmi
zinárodní
v Moskvě. Veletrh patří mezi klíčové prezentase generální rekonstrukcebyla
ropné
plošiny že
„Njord
A“. ŽĎAS
tuto ropnou
ho pole do třetího,
protože třetíobjemu
pole je vybaveno
pouze
spokojen.
Dosudspolečností
na našemv oblasti
kovacím
ce
strojírenských
opracování a zpracování kovů a účastní se jej
plošinu vyrobí odlitky 34 řetězových
kol v celkovém
asi 300 tun.
třemi licími jeřáby, a čtvrtá pánev se tak musela odlévat
souboruklíčoví
firmahráči
PT Mohgatech
všichni
s působnostívykovala
na trhu RuskéPracovníci
Federacetechnického
a okolníchúseku
států provedli
SNS. inspekci kovacího souboru, který
z prvního
ingotárny.
K tomuslévárenské
bylo nutné
optimalizaci
z hlediska
dokupole ov prostoru
1500
tun materiálu,
výkovkůdne
tvo-navštívilbylveletrh
V rámci
druhého většinu
prezentačního
velvyslanec
České republiky,
loni zprovozněn
u indonéského
zákazníka. Na jihu Norska probíhá v suchém
vymyslet
takzvanývýznamnou
„prodlužovák“,
tedy také
více
technologie,
roli hrála
generální rekonstrukce ropné
plošinya vyrobit
ří trubky
a kroužky.
pan
Vladimír
Remek, spolu s obchodním radou velvyslanectví České republiky. V průnežpobřeží
deset metrů
dlouhý vtok
odlitku,řešení
který se
hmotnost
kol. do
Původní
totižodléval
zahrNjord. Ta pracovala u norského
běhu veletrhu byla uzavřena spolupráce na přímém zastoupení společnosti ŽĎAS
prvního pole.novalo 12 kol (v každém ze čtyř rohů bylo
od roku 1997 a nyní je největšíz plošinou,
s panem Nikolem Dumanskim, který bude v Moskvě zajišťovat obchodní kontakt
Nadoku.
zmíněném
odlitku
budou
v následné
počítáno
se traverzy
třemi koly).
Současné
řešení
která byla přemístěna do suchého
pro teritorium Ruské federace. Cílem přímého zastoupení je dosažení bezprostřední
prováděny
cídírenské
operace,
opracování,
hruv rámci
zmíněné
modernizace
zahrnuje
Při rekonstrukci bude plošinadobě
zmoderkomunikace mezi společností a zákazníky a zároveň i získání nových segmentů a zábování
a finální
Druhá, budou
pevná čtyři
tra17povrchová
kol, kdy veúprava.
třech rozích
nizována
tak, aby výroby
po opětovném
zpronější a nejlepší
pracovníky
kazníků.akciové
Přímý kontakt
se zákazníky
zajistí povinností.
rychlou a korektní
covních
Stále si informaci
doplňu- o situaci
Vedení
společnosti
ŽĎAS nám
verza o let.
surovékola
hmotnosti
83,65pět.
tun Přitom
bude odlita
a v jednom
všakběhem
nesmí
voznění fungovala
dalších dvacet
Úzce spolupraa vývojinejlepší
našich obchodních
vztah
se zákazníkem.
Zároveňdivize
nám Nástrojárna.
je znalosti,
oprávnění
a kvalifikaci.
volilo
pracovníky případů
měsíce a zjednoduší
následujících dvou
týdnů,
nejtěžší,
pohyblivá
traverza
dojít ke
zvýšení
hmotnosti
zařízení.
DoDivize útvary
Metalurgie
akciové společnosti
cuje s ostatními
společnosti,
zajistí cestu
pro lobby
v potřebných segmentech,
u zákazníka
komunikovali
Vzhledemabychom
k nedostatku
pracovníků
května.
Nejlepším
zaměstnancem
o surové
hmotnosti
tun realizovány
se pak budeod
odlévat
v průdávky84,4
budou
prosince
leŽĎASs dodá
v rámcidivize
tohoto projektu
dva
a to zejména
konstrukcí
na stal
všech
úrovních
a dovedli
si ověřit
a pravděpodobnost
daného
v provozu
čistírny velmi často
vy- případu.
se
pan
Yuriy Fedko,
který
pra- skutečnost
běhu
ještě před
odstávek
teplých
tošního
rokuzahájením
do konce dubna
2018,
pod
typy konstrukcemi
řetězových kol techo průměru
2,2 července,
metNástrojárna,
Výstava
jasně ukázala
pozitivní
a rozvojovou
Ruská federace
pomáhátendenci
i jako ruského
jeřábníktrhu.
a vazač.
cuje
pro ŽĎAS
již od roku
2008.
provozů
v celozávodní
dovolené.
dohledem
přejímací společnosti DNV.
ru a hmotnosti
10 úseku
tun, resp. 7
tun, oba
nického
a pracovníky
začíná
aktivně investovat
v oblasti strojírenského
segmentu,
tak energetiky
a
me- útvaru
Kromě hlavního
pracovního
poV
současnosti
vykonávájakprofesi
Chtěl bych Vzdůraznit,
žebude
celýpoté
projekt
je založen
témže roce
plošina
přemíspo 17 kusech.
součást kotevního
vlastníhoJako
měření
talurgie a snaží
se Metalurgie,
povýšit na světově
Tato cestaKvalita.
bude Kromě
měru vykonává proúroveň.
společnost
kontrolora
v divizi
kde konkurenceschopnou
nanorskou
kvalitní týmové
umu
a zkušenostech
všech,
těna práci,
zpět na
ropné
pole. Takto významsystému
plošiny
zajišťovaného
vytváří z CAD
modelů
měřicí
provzhledem
k zastaralosti
výrobních
a technologií
delší, ale pro anaši
ŽĎAS
také překladatelské
tlu-společnost
provádí
rozměrovou
kontrolu
odlit-aparátů
kteří ŽĎAS
do něj byliná
zapojeni
odvýrobu
počátku,
tedy již ve
zakázkaužna
řetězových
kolfázi
se
pobočkou
firmy Rolls-Royce
pak
gramy a následně
samotné
měrové
představuje
zajímavou
výzvu. svarmočnické práce. Jako druhý nejků,
kompletaci
a sestavování
získání
tohoto pro
prestižního
kontraktu.ŽĎAS
Ještě objevuje
před zaháDivizi Metalurgie
po
ještě
17 malých
blokovacích
článprotokoly, dodá
určené
nejenom
pro Nástánek během
navštívililepší
jak zaměstnanec
klienti z Ruské
tak například
bylfederace,
vyhodnocen
ků Náš
a vizuální
kontroluvýstavy
svarových
jením
vlastní výroby
najsme
technické
přípravě
patnáctiodlitků
letech,se
kdy
dodali řetězová
řetěz.
naší akciové
společstrojárnu, ků
alena
také
pro Šance
divizi Strojíri z Uzbekistánu,
Turecka
a Arménie.
jednáníPan
s našimi
současnými
Jan Smolík.
Smolík
pracuje partnery
spojů.
Své pracovní
povinnosti
plní Proběhla
technologové
vývojáři,ropných
kteří odlitky
kola na avýstavbu
plošinsimulovali
v Mexicnostijakosti.
na získání
této zakázkypodíleli
se zvýšily
ny a kontrolu
Je svědomitý,
i zákazníky,
které se chystají
v automobilovém,
takstroje
metalurgickém
jakojak
obsluha
3D měřícího
příkladně,
je pro
zodpovědný,
spolehli-zakázky
pomocí softwaru
Magma.
kém
zálivu a v Norském
moři. na str. 3
po březnovém
vychází maximálně
vstříc jednání
požadav-se zákazníkem,
segmentu.
základě3naší
účasti
budovat
i strategickou
COORD
a patří
mezi
nejzkuševý
a pracujeSpolečnost
nad rámecŽĎAS
svých začala
pra- na
pokračování
po němž pracovníků
jsme se podíleli
kům nadřízených
a jena optimalizaci
pozici v oblasti jaderné energetiky.
Lukáš Chmel, obchodní ředitel
Ing. Jiří Němec, obchod Metalurgie
vlastního
tvarunad
těchto
kol. Nešlo pouze
vždy ochoten
pracovat
rámec
běžné pracovní doby a to včetně
víkendů. Ivo Němec byl zvolen
třetím nejlepším zaměstnancem
měsíce května. Pan Němec pracujez jako
horizontkář
na pracovišti
povědné a kvalitní řízení svěřené směny, kdy je díky
Za měsíc květen byli
nominací
jednotlivých
úseků
FRUA opět
450 vtřinepřetržitém
provozu.
svému přístupu pro své kolegy vzorem jak po stránce
poradou vedení vybráni
nejlepší pracovníci.
Vypomáhá
na strojích
W 200 CNC
odborné, tak i lidské. Pro zajištění optimálního průZaměstnankyní měsíce
se stala
Anna Zikmundová.
a WDivize
250 CNC.
Ochotně
mimoběhu výroby je schopen a vždy ochoten mimo svoji
Referentka obchodu
Strojírny
bylaplní
oceněna
řádné
požadavky
svých
vlastní pracovní náplň zastoupit taviče operátoraza svůj dlouhodobě
spolehlivý,
poctivý
a nadřízeiniciativpřistupuje
da-metalurga jak na zařízení primární metalurgie (tavní přístup k plněníných,
zadaných
úkolůiniciativně
a zejménak pak
ným
splnění
by EOP), tak i na zařízeních sekundární metalurgie
za rozhodující podíl
naúkolům,
přípravěpředevším
nabídky, ke
jednáních
požado(LF+VD/VOD). Třetí místo obsadil vedoucí oddělení
a získání kontraktuanapřípadnému
dodávku lisuzkrácení
CKW 3300/4000
vaných
termínů
Využívá
technologie František Kostelenec, který převzal vepro japonskou firmu
Nakamura
Iron výroby.
Works. Podílela
Vyhodnocení pracovníci přijali osobní gratulaci
možností
přesčasové
práce
dení technologie za velmi složité situace, přesto si
se také na získánívšech
strategické
zakázky
na dodávku
od místopředsedy představenstva a generálního řeV noci naplní
středu
června byl
v provozu ametalurgie
ditele Ing. Pavla Cesneka.
sobotních
směn.
příkladně
své13.pracovní
povinnosti
ve vazbě
kovací a uzavírací včetně
linky pro
Alžírsko,
jejížNejlepším
realizaci,
odlitek horní traverzy o surové hmotnosti
zaměstnanec
za(zleva)
měsícbyliúnor
Jan Zleva:
Smolík,Nejlepší
Ivo Němec
a Yuriy Fedko
vyhodnocenivčetně
jako nejlepší
vyhodnoceným
navyroben
zajištění
technologické dokumentace potřebné
předávání zákazníkovi,
velmi zaměstnancům
úspěšně koordi77
350
kg
pro
projekt
Bonatrans.
Výrobě
předcházela
Ing. Jan Kotrch;
zaosobní
měsíc poděkování
květen
zaměstnaci
měsícevítězka
květnasoutěže
a převzali
od místopředsedy
za odvedenou
prosimulace
výrobupomocí
je vždy
ochoten
pracovat nad rámec své
novala a pro kterouděkujeme
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montáže a práci
zprosoftwaru
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Anna Zikmundová;
Ondřej Rousek
místo
zaCesneka.
kvěpředstavenstva
a generálního
ředitele(2.Ing.
Pavla
gratulujeme
k ocenění.
běžné pracovní doby tak, aby byly požadavky výroby
voznění. Na druhéapozici
se umístil
směnový mistr
ten) a František Kostelenec (3. místo za květen).
vždy plně zajištěny.
Ondřej Rousek, který byl oceněn především za zod-

žďaS Se prezentoval v ruSku

Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu

Nejlepší zamìstnanci mìsíce kvìtna

Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce
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ŽĎAS nA Světových veletrzích
Metalloobrabotka Moskva
Mezinárodní veletrh Metalloobrabotka v Moskvě patří
již tradičně několik let mezi nejvýznamnější strojírenské
akce v celém Rusku i v okolních státech SNS. Letošní
19. ročník proběhl pod patronátem Obchodní průmyslové komory Ruské federace a byl podporován Radou
federace Federálního shromáždění RF, Ministerstvem
průmyslu a obchodu RF a několika oborovými svazy
a asociacemi. V termínu od 14. do 18. května 2018 se
akciová společnost ŽĎAS již poněkolikáté představila
na této výstavě v rámci společné expozice českých
firem pod záštitou zahraniční kanceláře agentury
CzechTrade. Veletrh Metalloobrabotka je v Rusku prá-

vem považován za největší akci ve svém oboru a pravidelně se jí účastní velké množství jak tuzemských,
tak i zahraničních vystavovatelů z cele Evropy i Asie.
Na letošním ročníku se sešlo celkem 1097 vystavovatelů z 33 zemí. ŽĎAS se zde již tradičně prezentoval
výrobním programem z oblasti tvářecích strojů, zařízení pro zpracování válcovaných výrobků a výrobků
z oboru metalurgie. Na našem stánku v průběhu týdne
proběhlo mnoho obchodně-technických jednání, ať už
se stávajícími zákazníky, tak i se zákazníky novými,
kteří projevili zájem o naše zařízení. Třetí den navštívil
českou expozici pan Martin Bašta, vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Moskvě.
Letošní výstavu navštívilo bezmála 33 000 návštěvníků, kteří si našli cestu k vystavovatelům se zajímavým
sortimentem.
Účastí na tomto veletrhu učinila firma ŽĎAS další
významný krok ke zviditelnění již tak známé značky
v oblasti ruského teritoria, posílení vazeb se stávajícími
zákazníky a budování nové sítě potenciálních zákazníků nových.
Jan Zdražil, Strojírny

CastForge Stuttgart
Během květnového veletrhu Metalloobrabotka v Moskvě
se firmě ŽĎAS otevřela celá řada velmi zajímavých
obchodních projektů, které jsou předmětem právě
probíhajících intenzivních jednání.

OHLÉDNUTÍ
ZA LOÒSKÝMI PROJEKTY
I v roce 2017 pokračoval trend postupného snižování podílu výroby podle cizí
dokumentace, který jsme zaznamenali
již v roce 2016. Tržby v této oblasti poklesly meziročně přibližně o 40 procent.
Začíná se vyrovnávat podíl zakázek pro
tuzemský trh a pro export. V roce 2016
směřovalo na export přes 70 % výroby
podle cizí dokumentace, v roce 2017
to bylo již pouze 51 %. Bez ohledu na
fakt, že každoročně vyhledáváme nové
zákazníky, největší část podílu na výrobě podle cizí dokumentace patří dodávkám pro dlouhodobé odběratele jak
ve strojírenských oborech, tak i v oblastech metalurgie, zařízení pro výrobu
obalových materiálů, oprav železničních
strojů, energetiky a dalších. Hlavními
odběrateli našich výrobků kromě České
republiky zůstávají země Evropské unie,
zejména Francie, Německo, Nizozemí,
Rakousko, Slovensko, Švédsko a Velká
Británie, ale podařilo se nám získat zákazníky i ve Švýcarsku a Turecku. Mezi
nejvýznamnější zahraniční zákazníky
v roce 2017 patřily firmy Balance Rope
z Nizozemí, Bilfinger Maschinenbau
GmbH & Co. KG z Rakouska, Bobst
Manchester Ltd. ve Velké Británii, Kanca v Turecku, MefroWheels ve Francii,
Uddeholm-Svenska AB ve Švédsku
a Železiarne Podbrezová na Slovensku.
Z tuzemských zákazníků lze jmenovat
například firmy Brück Zámrsk, HowdenCompressors, Inteco PTI, MKV Ozubená kola, Primetals Technologies Czech
Republic, Šroubárna Kyjov, T Machinery
nebo TOS Varnsdorf.
Externí montáže provádí a zajišťují
demontáže, montáže, seřízení a uvedení zařízení do provozu. Zařízení jsou
montována technikou firmy ŽĎAS, práce
je odváděna v dobré kvalitě a v požadovaných termínech. Odborné a jazykové
znalosti pracovníků jsou zárukou dobrého výsledku práce i v zahraničí. Externí
montéři zajišťují i opravy strojů, či stěhování strojírenských zařízení velkých

Zástupci obchodního oddělení Divize Metalurgie se
v týdnu od 5. do 7. června zúčastnili prvního ročníku
veletrhu CastForge v německém Stuttgartu. Stánek
akciové společnosti ŽĎAS byl součástí společné expozice společností z České republiky, pod záštitou Svazu

SERIÁL

hmotností i ve stísněných podmínkách.
Loni se podíleli na opravách lisů, zařízení a zajištění údržby ve firmě Škoda
VW Mladá Boleslav, v P-D Refraktories
Svitavy a v závodech na zpracování kovového odpadu v České republice. Dlouhodobě také spolupracují s firmami Hydac Planá nad Lužnicí a Bosch Rexroth
Brno v oblasti montáže hydraulických
prvků a hydraulických pohonů. Významnou akcí roku 2017 byla montáž tří lisů
CYAB 1200 pro firmu Benteler v Klášterci nad Ohří a rekonstrukce chladníku na
středojemné válcovně pro firmu ArcelorMittal Ostrava.
Externí montéři ŽĎAS také opravili děrovací lis MannesmanMeer 18 MN ve firmě válcovny trub Chomutov, lis TP 400
pro firmu Mora Hlubočky, lis GFU pro firmu Cylinders – Vítkovice, lis LEN 160 pro
Brawe Kaplice, paketovací lis CPS 320 ve
firmě VW v Hannoveru nebo lis HDP 2000
v Jaslovských Bohunicích. Opravili také
hydrauliku u lisu LVH 2500 ve firmě
Strojmetal Kamenice, provedli demontáž a montáž Stendů pro Mittal Ostrava a šéfmontáž lisu HDP 2000 v Číně.
K dalším významným akcím pak patřila
montáž pil pro Železiarne Podbrezová,
demontáž lisu Kojima 1500 ve firmě
Essa Czech Praha, montáž rozválcovačky 3200 MN pro firmu Prestrade v Číně,
oprava lisu Dieffenbacher 1800 a demontáž lisu Hoesch 1000 ve firmě Polytec Group Sládkovičovo, montáž mechanizace k lisu Aida 1000 v OtsukaBrano,
přetěsnění válce lisu CTUA 2500 u firmy
GediaPosko a stěhování linek pro firmu
Cooper do Bystřice nad Pernštejnem.
Během letních a zimních odstávek pak
byla provedena oprava lisu CKW 4000
a Pahnke 2000 pro firmu BGH Siegen
a opravy hydraulických rozvodů u lisu
CKZW 6500 ve společnosti Bonatrans
Bohumín, oprava lisu Pahnke 11300
ve firmě Areva Francie pro TS Plzeň
a oprava CXP 30 MN ve firmě Constelium Děčín.

sléváren České republiky. Odborný veletrh CastForge
se zaměřuje na odlitky a výkovky a jejich obrábění. Mezinárodní vystavovatelé zde mohli předvést produkty
širokému odbornému publiku z oblasti strojírenství, automobilové techniky a techniky pohonů, výroby stavebních strojů, čerpadel a hydrauliky i z dodavatelského
průmyslu. Nabídku informací poskytovaných návštěvníkům veletrhu CastForge doplnily další souběžně probíhající oborové veletrhy: Global Automotive Components and Suppliers Expo, Engine Expo, Automotive
Interiors Expo, Automotive Testing Expo, Surface Technology Germany a LASYS – mezinárodní odborný veletrh pro laserové zpracování materiálu.
Účast na veletrhu CastForge lze hodnotit velmi pozitivně. Veletrh konkrétně cílil na obory a výrobní možnosti sléváren a kováren a tento typ úzce zaměřeného
veletrhu na evropské výrobce metalurgických výrobků
na trhu doposud chyběl. První ročník z našeho pohledu
prokázal potenciál pro další růst jak z pohledu vystavovatelů, tak dle zpětné vazby i od zákazníků. Vystavovatelé ocenili přínosné jednání přímo s nákupčími,
kteří přicházeli s konkrétními obchodně-technickými
požadavky, zákazníci zase efektivitu možnosti setkání s oborovými dodavateli na jednom místě. Během
konání veletrhu navštívilo stánek společnosti ŽĎAS
přibližně čtyřicet zástupců výrobců různých strojních
zařízení z mnoha průmyslových odvětví. Získané kontakty a nové vazby budeme dále rozvíjet k vytvoření
konkrétní obchodní spolupráce.
Miloslav Černý, Metalurgie

OBRAZEM

Na montáži haly pět právě v těchto dnech probíhá montáž hydraulické části kovacího lisu
CKW 3300/4000 pro japonského zákazníka Nakamura Iron Works. Montáž mechanické
části bude následovat v letních měsících. Prestižní zakázku v hodnotě téměř 200 milionů
korun získal ŽĎAS loni v březnu.

V provozu čistírny divize Metalurgie probíhá vybrušování vnitřního povrchu odlitku ocelové
pánve pro přepravu tekuté strusky o objemu až 16,5 m3 a hmotnosti odlitku 30 tun,
určeného pro německého zákazníka CCE. Těchto pánví bude vyrobeno celkem dvacet,
přičemž poslední pánev bude odlita v polovině června a bude dodána zákazníkovi koncem
září 2018. Z uvedeného celkového množství jsou čtyři pánve již dodány a další dvě jsou
připraveny k expedici.

Diplomaté navštívili ŽĎAS
Ve čtvrtek 14. června navštívila firmu
ŽĎAS skupina ekonomických diplomatů ze zahraničních zastupitelských
úřadů. Akci uspořádalo Ministerstvo
zahraničních věcí v souvislosti s přípravami výroční konference ekonomických diplomatů, která se každoročně
koná v průběhu června na Ministerstvu
zahraničních věcí v Černínském paláci.
Diplomaté tak měli v rámci roadshow
příležitost osobně navštívit vybrané
společnosti, s nimiž Ministerstvo zahraničních věcí spolupracuje na zahraničních trzích, a seznámit se blíže s jejich
výrobním programem i s vlastním provozem. Místopředseda představenstva
a generální ředitel akciové společnosti
ŽĎAS Ing. Pavel Cesnek využil této
příležitosti ke konkrétním konzultacím
obchodních záměrů firmy a projednání
možností poskytnutí potřebné asistence, kterou může naší firmě Ministerstvo
zahraničních věcí na zahraničních trzích poskytnout.

Ekonomičtí diplomaté se minulý čtvrtek seznámili s výrobním programem firmy ŽĎAS a prohlédli si provozy jednotlivých divizí.

Unikátní výroba odlitku pro Bonatrans
pokračování z úvodní strany

V této fázi odvedlo profesionální práci zhruba patnáct až dvacet lidí, přičemž
proběhla celá řada složitých technických jednání. Ani personální zajištění vlastní výroby nebylo snadné, musela se zapojit řada lidí i z jiných pracovišť v rámci
přesčasové práce. Taviči odvedli skutečně profesionální práci jak na obloukových
pecích primární metalurgie, tak na zařízeních sekundární metalurgie. Nesmíme
zapomenout ani na ostatní zaměstnance elektroocelárny a ingotárny, pracovníky
formovny, údržby, jeřábové techniky i firemní hasiče, kteří byli celé akci přítomni
z preventivních bezpečnostních důvodů. Za všechny bych chtěl poděkovat zejména našemu směnovému mistrovi, panu Ondřeji Rouskovi, který měl celou koordinaci tohoto složitého výrobního procesu na starosti a jeho organizaci zvládl opravdu bravurně. Dále bych rád jmenoval druhého směnového mistra ocelárny, pana
Jaromíra Sobotku a našeho vrchního mistra, pana Zbyňka Skořepu, kteří se na
zdárné realizaci akce velkou měrou také podíleli. Děkuji všem, kteří se na tomto
projektu podílí a jejichž cílem je odevzdat kvalitní práci ve stanovených termínech
a zachovat tak vysoký kredit značky ŽĎAS.

ŽĎAS se prezentoval na Dni Žďáru
Akciová společnost ŽĎAS se v letošním roce stala partnerem Dne Žďáru, který se
konal na žďárském náměstí v sobotu 9. června 2018. Na společném stánku akciové společnosti ŽĎAS a SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou mohli návštěvníci například
zhlédnout video prezentaci společnosti ŽĎAS se zaměřením na elektrické systémy
a jejich zapracování do vyšších úrovní řízení. Velkému zájmu se také těšily dílničky,
kde si děti mohly z plechu vyrobit malou krabičku, z drátu vytvořit hlavolam nebo
dokončit dřevěné zvířátko zahlazením smirkovým papírem.

Šťastné oči zdravotně postižených
rozzářily rekreační středisko v zubří
Od pondělí 4. do pátku 8. června 2018
se v areálu rekreačního střediska ZO
OS KOVO ŽĎAS, a.s. v Zubří u Nového Města na Moravě uskutečnil v pořadí již 43. ročník sportovních her pro
zdravotně postižené. Zúčastnilo se celkem 136 sportovců se středním mentálním postižením ze třinácti domovů,
převážně z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Po slavnostním zahájení her v pondělí 4. června za účasti
náměstka hejtmana Kraje Vysočina
Mgr. Pavla Fraňka, předsedy odborové organizace KOVO ŽĎAS Rostislava Dvořáka, personálního ředitele
společnosti ŽĎAS Mgr. Petra Havelky
a ředitelů zařízení pro lidi s mentálním postižením, se začalo soutěžit.

Sportovci celý týden bojovali v patnácti
atletických a dalších sportovních disciplínách. Od začátku bylo patrné, že
se mnozí účastníci znají z minulých
ročníků, a tak na začátku proběhlo velké vítání a na konci zase těžké
loučení s mnoha slzami a sliby, že se
přátelé vzájemně během roku navštíví. Potvrdilo se, že lidé s mentálním
handicapem mají stejné touhy závodit,
něco sami sobě dokázat a zároveň být
součástí party kamarádů, jako lidé bez
handicapu. Tímto děkujeme za podporu ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. a těšíme
se na další ročník.
Za všechny pořadatele Vít Janků,
ředitel Zámku Břežany

Prázdninový tábor v zubří se blíží
V těchto dnech vrcholí příprava celého areálu a vybavení letního dětského tábora
firemní odborové organizace v Zubří. Letos přivítá tábor první dětské rekreanty už
v sobotu 30. června a v rámci celotáborové hry nabídne opakovaně pestrou škálu
sportovního kulturního a zájmového vyžití. V letošním roce také pořadatelé naváží
na úspěšný projekt, který vznikl ve spolupráci s firmou ŽĎAS a VOŠ a SPŠ ve Žďáře
nad Sázavou s názvem Mámo, táto, pojď si se mnou hrát a v každém táborovém
běhu budou mít děti všech věkových kategorií možnost vyzkoušet si svoji zručnost
a dovednost při výrobě vlastní hračky nebo jednoduchého výrobku, který si samozřejmě na památku odvezou domů k rodičům. Jak našim letošním rekreantům, tak
i všem ostatním dětem přejeme, aby prožily krásné prázdniny a načerpaly mnoho sil
do nadcházejícího školního roku.
Rostislav Dvořák – předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.
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modrou, středně těžkou trať dlouhou 9 kiloPálavy:
Děkujeme VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za možnost
moderoval zkušený moderátor Tomáš Lametrů s převýšením 200 metrů a vylepšenou
Týdenní pobyt – Pálava 2018
prezentovat společné partnerství v technickém vzděchman, kterého známe z moderování biatlopřetrvávajícím deštěm, 32 závodníků. NěkteTermín: 9. až 14. září 2018
lávání a také Kraji Vysočina za propagaci technických
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i přes Vysočina
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dojeli do cíle všichni.
Důležité
že se všichni
Minifestivalu
řemesel
2017 je,
převzala
záštitu radní
pro oblast
školství, mládeže a sportu
Jana Fialová.
Program: Exkurze v bylinkovém ráji v Čejkovicích, putování
po vinných sklípcích v Kraví hoře, výlet do Lednicko-Valtického
Mezi vystavovateli nechyběla ani VOŠ a SPŠ ve Žďá- řemesel 2017 prezentovala společně s VOŠ A SPŠ
areálu, zámek Lednice, návštěva Novomlýnské vodní nádrže, muře nad Sázavou, se kterou jsme se prezentovali i my vzájemné partnerství.
zeum Dolní Věstonice, Mikulovský zámek a okolí, návštěva Znojma.
Pro návštěvníky, zejména žáky základních škol rejako její významný partner. Téměř polovina studijních
učebních oborů v nabídce této školy učí žáky řemesl- gionu, jsme si jako součást naší prezentace připravili
Cena: člen: 4 450 Kč,
malý test vědomostí o akciové společnosti ŽĎAS. Vyným dovednostem. Patří sem zejména obor obráběč
ostatní (vč. rodinných příslušníků): 5 350 Kč
plněné anketní lístky byly slosovány a zástupci firmy,
kovů, nástrojář, zámečník, dřevomodelář, elektrikář
Doprava: Autobusem, odjezd v neděli 9. září 2018 v 10:15 hod.
a jiné. Žáci školy vykonávají ve firmě ŽĎAS, a. s. Kraje Vysočina a partnerské školy vylosovali 4 šťastné
z autobusového nádraží, nástupiště číslo 4.
praxi, využívají výhod stipendijního programu, úzce výherce. Ti byli odměněni hodnotnou cenou.
Všechny návštěvníky festivalu tradičně upoutaly
spolupracují s odborníky ve strojírenských a metalurPodrobnější informace získáte a případně přihlásit se můžete
modré balónky s logem firmy ŽĎAS, které dělaly ragických oborech. Všichni absolventi školy mají možna ZV OO u paní
Netolické
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které prokázaly při zodpovídání soutěžních otázek.
z důvodů, proč naše firma na letošním Minifestivalu

HLEDÁME ODBORNÍKY DO FIRMY
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Ještě než začne dovolená

OKÉNKO DÙCHODCÙ

nad žďárem opět lÉtaly modrÉ balÓnky žďaS
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