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Čtvrtstoletí v životě značky LIFTEC
Vážení obchodní přátelé,
Značka LIFTEC působí na českém a slovenském trhu již více
než čtvrtstoletí. Za toto období postupně rostla a vyvíjela
se tak, jak se vyvíjel trh průmyslového značení, naši zákazníci i my. V rozhovoru s ředitelem Štefanem Balážem vám
více přiblížíme historii, vývoj i současnost skupiny LIFTEC
a jejího působení na trhu průmyslového značení. V dalších
článcích představíme naše aktuální směřování, zejména
do oblasti automatizace a strojového vidění.
Uvědomujeme si, že pro zákazníka plní značka zejména
identifikační funkci. Je to jakási nálepka, díky které najde
produkt, zhodnotí jeho kvalitu a zformuluje svůj postoj
a očekávání. Nemusí už dále získávat informace, aby se rozhodl pro daný výrobek, čímž dochází ke snížení jeho nákladů
na „hledání“, zkrácení času rozhodování a eliminaci rizika
nákupu. Dobrá značka je signál pro příznivé asociace a poskytuje důvěryhodnost a závazek.
LIFTEC je značka s dlouholetou tradicí. Našim cílem je, aby
zákazníci vnímali značku LIFTEC jako důvěryhodnou a spolehlivou, ale zároveň i dynamickou, flexibilní a inovátorskou.
I z tohoto důvodu jsme loni u příležitosti 25. výročí firmy
prošli rebrandingem a naše nové logo vás nyní doprovází
na všech firemních a marketingových materiálech.
Věříme, že se stalo symbolem nejen kvality námi dodávaných
produktů, ale i souvisejících služeb jako instalace, servis, poradenství a podpora. Protože „Rozdíl je v přístupu“.
S přátelským pozdravem
Anna Škábová
Koordinátorka pro marketing a obchod

Individuální řešení označování a kontroly výrobků
komplexní řešení požadavků zákazníka, identifikace a sledování výrobků
optimalizace značícího procesu v každém průmyslovém odvětví, pro jakoukoliv aplikaci
automatizace všech značících technologií od inkjetů přes mikroúder až po laser
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Průmyslové značení – „Od raznic po laser“
V běžném životě se denně setkáváme s daty výroby a spotřeby, čárovými či QR kódy, ale málokdy se hlouběji
zamýšlíme, co všechno se za tím skrývá. Jaké zařízení a technologie byly na značení použity, jaký je vlastně
smysl značení? Nejde jen o samotné poskytnutí informací, ale zejména o poskytnutí bezpečnosti. Značení
například přináší záruku, že spotřebitel dostane produkt odpovídající kvality a správného typu.

propojené a úzce spolupracující v oblastech vývoje, výroby, prodeje a marketingu s ohledem na specifika konkrétního
trhu. Navzájem se podporujeme a vyměňujeme si dlouholeté zkušenosti s cílem poskytnout zákazníkovi optimální
řešení procesu označování a kontroly
jeho produktů.
Prozradíte nám i něco o sobě?

Otázky, jak se za poslední čtvrtstoletí
vyvíjelo průmyslové značení a s ním
i firma LIFTEC, nám zodpoví Ing. Štefan Baláž, ředitel společností LIFTEC SK
a LIFTEC CZ.
Pane řediteli, prozraďte co znamená
název firmy LIFTEC?
Od počátku 90. let se skupina LIFTEC
primárně na evropském trhu věnovala
prodeji manipulační techniky. Časem
byla činnost v Československu rozšiřována o další komodity. Dnes název více
evokuje souběh anglických slov život
a technika, což potvrzuje i naši podnikatelskou misi propojení člověka a vyspělé automatizované techniky.
Udělejme si jasno – existuje LIFTEC SK
a LIFTEC CZ. Jde o dvě samostatné firmy nebo jsou personálně a kapitálově
propojeny?
LIFTEC SK a LIFTEC CZ jsou dva právní
samostatné subjekty, avšak kapitálově

V první řadě jsem 43letý hrdý otec
dvou princezen ve šťastném manželství. Vystudoval jsem Materiálově technologickou fakultu STU v oboru
management průmyslových podniků
a automatizační techniku na průmyslovce v Martině. Mám to štěstí, že to,
co jsem i vystudoval mě nejen živí, ale
nahrazuje mi i téměř všechny koníčky.
V LIFTEC CZ a SK jsem ředitelem obou
společností, působím ve statutárních
orgánech a jsem spolumajitelem obou
společností.
Co u Vás vyvolalo potřebu jít „do toho“
a právě v odvětví průmyslového značení?
LIFTEC skloubil vizi propojení moderní
technologie a předvídání důležitosti
označování výrobků běžné spotřeby
i průmyslových produktů, již počátkem
90. let minulého století. Tehdy takové
pojmy jako identifikace a sledování výrobků ve výrobě nebo v dalším oběhu
na trhu byly těžko představitelné jako
perspektivní technologické odvětví
i vzhledem k tehdejší úrovni automatizace výroby a nákladovosti lidské práce.
LIFTEC byl v té době průkopníkem v dodávkách takové techniky a technologie
pro výrobní podniky v Československu.
Od té doby až dodnes se našim kolegům naskýtá možnost poskytovat řešení sledovatelnosti a značení v různých
odvětvích průmyslu.

Není už hustě na trhu - v nabídce služeb a způsobů značení?
Tak jako v každém jiném odvětví, konkurence existuje i na trhu průmyslového
značení. Obstát v ní vyžaduje co nejlépe uspokojit potřeby zákazníka. LIFTEC
přináší v rámci svého portfolia celou
řadu technologicky vyspělých produktů a řešení pro optimalizaci efektivnosti
značícího procesu a jelikož technologií
značení je na trhu mnoho, pomáháme
zákazníkovi orientovat se v nich a vybrat si tu nejvhodnější pro jeho aplikaci.
Důležitý je však nejen samotný značící
stroj, ale i přidaná hodnota ve formě
instalace a poprodejního servisu, jako
dodávka originálních náhradních dílů
a spotřebního materiálu, profylaktika
a pravidelná obchodně technická podpora a péče.
Čím se LIFTEC odlišuje?
Za poslední čtvrtstoletí se skupina LIFTEC etablovala na českém i slovenském
trhu jako přední dodavatel technologií
průmyslového značení. Zatímco v začátcích jsme se věnovali zejména dovozu, prodeji a servisu zařízení, dnes již
nabízíme především komplexní řešení
označování a kontroly výrobků. Takovým způsobem jsme schopni připravit
řešení šité na míru pro každou aplikaci,
podle požadavků zákazníků z každého
průmyslového odvětví. Důkazem toho
je i dlouhodobá spolupráce s velkými
tuzemskými i nadnárodními společnostmi v potravinářském, farmaceutickém,
elektrotechnickém, stavebním, strojírenském či automobilovém průmyslu.
Náš postoj, kvalitu, nadšení a dlouhodobou důvěru zákazníků plně vystihuje
náš slogan pro zákazníky, dodavatele
i našich spolupracovníků „ROZDÍL JE
V PŘÍSTUPU“.
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Ozřejmíte nám, čím byl charakteristický vývoj v oblasti značení od dob, když
jste začínali byznys a kde je dnes? Čili
co „frčelo“ tehdy a dnes v strojařině
a automotivu?
Mechanické značení, horká ražba
na obaly v potravinářství, různé způsoby „poškozování“ povrchů výrobků
rozrývacími nástroji i za pomocí vodivé
teploty, raznicemi, gravírky nebo používáním fyzikálně-chemických procesů
zatěžujících životní prostředí ... To byly
v minulosti po technické stránce technologie, které splňovaly základní funkci
identifikovatelnosti výrobku. Takové
technologie se daly vhodně uplatňovat
v kusové, případně malosériové výrobě.
Ne však při neustále se zvyšujícím tlaku
na automatizovanou a hromadnou výrobu a na snižování chyb způsobených
lidským faktorem.
Dnes neustálý tlak na snižování nákladů
nutí firmy dbát na kvalitu produkce v každém kroku výroby - ať už jde o vyřazení vadných součástek, a tím následné
snížení ztrát způsobených výrobou vadného výrobku, nebo optimalizaci času
jednotlivých operací ve výrobě, skladování a logistice. Kamerové systémy strojového vidění umožňují automatickou
identifikaci, kontrolu přítomnosti, pozice a kvality výrobků, měření a počítání
komponentů.
Neméně důležité z hlediska garance
kvality je i zajištění zpětné dohledatelnosti výrobků nebo součástek. Námi
dodávané lasery umožňují různé formy
trvalého značení, ať už čárových a 2D
kódů, log, obrázků, data, šarže nebo
výrobního čísla na téměř všechny druhy
materiálů. Pokrytím různých technologií
je potom možné vybrat optimální řešení.

kém a automobilovém průmyslu, avšak
jednoúčelová zařízení najdou uplatnění
i v jiných odvětvích, kde je třeba značící
proces automatizovat. To následně přináší zefektivnění výroby a tím i úsporu
nákladů.
LIFTEC je dodavatelem technologií
a služeb v celém průmyslovém spektru.
Zkusme sestavit pomyslný žebříček,
kde všude, nebo první trojici odvětví,
kde je LITFEC nejlepší?
Naše portfolio pokrývá komplexně
všechny dostupné technologie značení - od jednoduchého ražení přes mikroúderové a termotransferové značení
až po ink-jety, lasery a strojové vidění.
Právě poslední tři zmíněné oblasti tvoří
gró našeho byznysu. S tím pak souvisí
i odvětví, kde máme největší podíl, a to
strojírenský, automobilový a elektrotechnický průmysl. Jsou to prosperující
odvětví s rostoucími požadavky nejen
na samotné značení, ale i na kontrolu
kvality, sledovatelnost a zpětnou dohledatelnost výrobků.
S ohlédnutím k minulému roku, jaký
to byl rok z ekonomického hlediska ale
i v životě firmy? A co očekáváte v tomto roce?

S potěšením mohu konstatovat, že pro
naše společnosti LIFTEC CZ a LIFTEC
SK je úspěšný každý rok. Tak jak rostou a rozvíjejí se naši zákazníci, rosteme a rozvíjíme se i my. Rok 2018
přinesl nové výzvy na trhu technologií
průmyslového značení, zákazníci více
než kdykoliv předtím dbají na kvalitu zboží a poskytovaných služeb, což
my vnímáme pozitivně, protože právě
na takové projekty se specializujeme.
S rostoucími nároky na kvalitu a inovativnost jsou úzce spjaty také požadavky
v oblasti kvalifikovaných lidí, ochotných
se neustále učit a rozvíjet. I v tomto
směru naše společnost uplynulý rok
rostla a rozšířila své řady o další spolupracovníky, protože předpokládáme, že
následující rok poběžíme ještě ve větších obrátkách. My se však na to těšíme, protože nás to posouvá dopředu
s cílem plnohodnotně uspokojit potřeby našich obchodních partnerů. Našim
zákazníkům i touto cestou děkujeme
za projevenou důvěru.
Děkuji za rozhovor.
Ing. Alena Šebeňová
koordinátorka pro prodej a marketing

V případě náročnějších aplikací navrhují
naši konstruktéři jednoúčelové stroje,
které řeší speciální požadavky výroby
na manipulaci, označování, identifikaci a kontrolu. Zákazník dostane kompletní technické řešení od analýzy jeho
potřeb přes projektovou a konstrukční
dokumentaci, výrobu, montáž, instalaci
a uvedení do provozu, jakož i následný
servis a údržbu. Jedná se buď o samostatné pracoviště nebo součást výrobní linky v různých automatizovaných
provozech zejména v elektrotechnic-
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Automatizované systémy označování
a kontroly výrobků
V souladu s požadavky Industry 4.0 pojímá LIFTEC problematiku průmyslového značení komplexně.
Zákazník totiž nepotřebuje „jen“ laser nebo jinou technologii značení, ale požaduje ucelené automatizované
řešení tak, že na začátku založí díl a na konci získá označený, strojovým viděním zkontrolovaný a v systému
zaznamenaný výrobek.
Celkové řešení tak spočívá ve vývoji a následné výrobě vlastních pracovních stanic šitých na míru
požadavkům konkrétního zákazníka. Jedná se buď o samostatné pracoviště, nebo o součástí výrobní
linky v různých automatizovaných a robotizovaných provozech hlavně v elektrotechnickém, strojírenském
a automobilovém průmyslu, avšak tyto zařízení najdou uplatnění i v jiných odvětvích, kde je potřebné
značící proces zautomatizovat, zrychlit anebo zefektivnit.
Jelikož je tento způsob značení trvalý, po celou dobu životnosti dílu
je tak zajištěná jeho zpětná dohledatelnost napříč veškerým výrobním
operacím. Navíc, 2D kód je ideálním
řešením pro zabezpečení sledování
původu výrobků a uchování potřebných informací, které je možné následně číst systémy strojového vidění.
Po úspěšném testovacím provozu byla pracovní stanice nasazená
do výroby a následně si společnost
objednala výrobu několika dalších
takovýchto pracovišť.

Projekt na značení
silentbloků

Projekt na značení
částí převodovek
Jedním z takovýchto řešení je i komplexní pracoviště na označovaní
částí převodovek 2D kódem pro významnou společnost, vyrábějící díly
pro automobilový průmysl, kde jsou
kladené vysoké nároky na kvalitu
výrobků.
Při obstarávání nové technologie
byla jednou ze základních požadavků
nízká hlučnost značení, nakolik na-

příklad mikroúderové zařízení může
vydávat hluk až do 70db. Volba padla na laser TYKMA ELECTROX, který
je nejen tišší, ale i preciznější.
Jelikož se jedná o velké a těžké díly,
které obsluha ručně zakládá a odebírá, jedním z požadavků bylo i ulehčení manipulace. To se zabezpečilo
výsuvným mechanizmem, na který se díl položí a následně zasune
do pracovní stanice na označení.
Úlohou značení je v tomto případě
sledování celého procesu výroby
s cílem minimalizovat chybovost.

Dalším projektem je robotizovaná
pracovní stanice na označování silentbloků pro významnou gumárenskou společnost. Na začátku celého
procesu se vyhodnocuje teplota výrobků a také složení pryžové směsi
na základě barevné značky rozpoznávání kamerou DATALOGIC. Vyhovující kusy se následně značí 2D
kódem a výrobním číslem za pomocí
laseru Macsa. Poté následuje test
čitelnosti značení strojovým viděním
a uložení dat do firemní databáze.
Celý proces značení je automatizovaný, s použitím robota KUKA.

Projekt na značení
hliníkových dílů
Také ve strojírenském průmyslu
mnoho výrobců požaduje automa-

tizované značení. Další zákazník
nás oslovil s poptávkou na značení hliníkových dílů. Bylo třeba nesmazatelným způsobem vyznačit
na obrobené hliníkové odlitky 2D
kód a ten následně ověřit a odeslat do nadřazeného systému zákazníka. Dále pak rozlišovat několik
typů dílů a na každý z nich vyznačit správný kód. Pro zákazníka jsme
tak vytvořili pracoviště se čtyřpozičním karuselovým stolem, do kterého obsluha ručně zakládá a odebírá díly. Obsluha založí díl a bez
jakékoliv nutnosti volby programu
nebo složitého nastavování pouze
stiskne tlačítko start. Stanice ho
posune do prostoru kamery, tady
je díl identifikován a automaticky
zvolen příslušný 2D kód. Po založení dalšího dílu dojde k posunu
na pozici, která je osazena laserem.
Laser zajistí samotné označení 2D
kódem na základě informace z kamery ví, o který díl a kód se jedná.
Po dalším založení je díl posunut
do prostoru osazeného čtečkou,
2D kód je zkontrolován a zaveden
do systému. Další posunutý díl do-

stane do prostoru operátora a ten
ho vybere. Díky karuselové koncepci
probíhá značení a kontrola v době,
kdy obsluha díly zakládá či odebí-

rá, a tak jsou minimalizovány prostoje. To následně přináší zejména
zefektivnění výroby a velkou úsporu
nákladů.

Rozdíl je v přístupu
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Nové lasery TYKMA ELECTROX
pro trvalé označování.
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Nové způsoby financování značící techniky
V rámci našeho portfolia nabízíme mimo jiné i nové způsoby financování strojů tzv. Full servis.
Jde o výhodný způsob, jak používat značící technologii včetně servisních služeb.
předností je také fakt, že neplatíte
jednorázovou platbu předem jako
v případě finančního leasingu, ale dostanete do užívání všechny potřebné
zařízení zároveň s první měsíční splátkou.

Při dlouhodobém pronájmu nebudete
muset čerpat investiční prostředky.
Sami si určíte dobu pronájmu na 3, 4
nebo 5 let, během které budete mít
zajištěnu pravidelnou údržbu a servis
pronajatých strojů. Tato služba zahrnuje jednak provozní údržbu, jakož
i všechny opravy. Pravidelná odborná
péče o zařízení je zárukou jejich plné
provozuschopnosti, úspory času a snížení provozních nákladů.
Po uplynutí doby pronájmu budete mít
možnost zařízení odkoupit za zůstatkovou hodnotu do svého vlastnictví
nebo je můžete modernizovat uzavře-

LaserGear BOQX

Vereo

je laserová pracovní stanice bezpečnostní třídy I s vestavěným 20W
Mopa vláknovým popisovacím laserem třídy IV. Laser je vhodný i pro samostatné použití nebo pro integraci
do výrobních linek. Jeho výkon a rychlost poskytuje využití v mnoha aplikacích. Má kompaktní design, přední
vertikální posuvné dveře a umožňuje
úpravu výšky ohniskové vzdálenosti.
Zároveň je vhodný ke značení textů,
obrázků, čárových i 2D kódů, proměnlivých zpráv na široký rozsah materiálů, zejména na kovy a plasty. To vše
za pomocí uživatelsky příjemného
softwaru Minilase Pro SE pracující
pod Windows ™

je Mopa vláknový laser nabízející nejnovější a nejpokročilejší funkce pro
výrobce a integrátory. Poskytuje vysoký výkon 20W nebo 50W, rychlé
časy zpracování a maximální flexibilitu použití. Tento systém je vzduchem
chlazený, téměř bezúdržbový a nabízí roky bezporuchového provozu
a nízké spotřeby energie. Vereo má
kompaktní řídicí jednotku s dotykovým displejem na přední straně. Malá
značící hlava umožňuje snadnou integraci do malých prostor. Programování a připojení je umožněno pomocí
rozhraní USB na přenosný nebo stolní počítač. Dodatečné funkce, jako je
řízení externí osy, značení za pohybu

ním další nájemní smlouvy na nová
zařízení. Vaše stroje tak budou neustále ve výborném stavu, připravené
podávat vysoké výkony a přispívat
k produktivitě a konkurenceschopnosti vaší firmy.
Výhody dlouhodobého pronájmu
Jaké výhody Vám dlouhodobý pronájem přinese? Vaše měsíční splátky
budou rovnoměrně rozloženy po celou
dobu trvání pronájmu. Jako nájemce budete hradit splátky pronájmu
z provozních prostředků bez nutnosti
čerpání financí na investice. Velkou

Úspora nákladů
Vaše výdaje tak lze naplánovat ať už
ve spojitosti s bezplatnou ekologickou
likvidací odpadů vzniklých při údržbě
a opravách, nebo náklady na materiál
spojený s předepsanou údržbou. Další
výhody, které je třeba zmínit, jsou například absence problémů spojených
s vyřizováním úvěru nebo leasingu,
či možnost komplexně a dlouhodobě
finančně plánovat. Dále redukci administrativních nákladů, protože všechny náklady spojené s údržbou zařízení
jsou zahrnuty v měsíční splátce a také
úsporu prostředků na nákup náhradních dílů a s tím souvisejících nákladů
na jejich skladování a evidenci. Pokud
tedy chcete zajistit trvalou kvalitu své
výroby při plánovatelných nákladech
je tento způsob financování určený
právě pro vás.

Sofistikované řízení ink-jetů značení
a značení pomocí kamery, dělají Vereo
výkonným nástrojem pro jakýkoliv výrobní proces.

Scorpeo
Spojení laseru Scorpion s kompaktní
řídící jednotkou VSE a novým uživatelským prostředím přináší vysoký
špičkový výkon, rychlé časy zpracování
a maximální flexibilitu aplikací. Provedení: 20W / 50W.

KBA-Metronic přináší modulární softwarový balík code-M pro efektivnější označování,
čímž pomáhá snižovat výrobní nálady.
Tlak na snižování nákladů ve výrobních společnostech se neustále
zvyšuje. Zároveň také roste rozmanitost výrobků a s tím související
různorodost značení.
Ink-jetové tiskárny KBA-Metronic
alphaJET označují produkty daty,
texty, čárovými či datamatrix kódy,
přičemž každá tiskárna je ovladatelná přímo z jejího ovládacího panelu.
Jakmile jsou však výrobní linky
propojeny do sítě, operace spojené s ruční manipulací s tiskárnami
narážejí na omezení. Často se měnící produkty mohou při manuálním
ovládání způsobit nesprávnou kon-

figuraci a chyby, které pak vzniknou
a vedou k nepříjemným následkům
a ztrátám.
V kontextu Industry 4.0 KBA-Metronic zjednodušuje optimalizaci výrobních procesů softwarovým balíkem
code-M. Díky integraci do firemní
sítě je příprava a plánování výroby
přímo spojená s tiskárnami na linkách. Ať už požadujete monitorování linky, sledovatelnost výrobků,
propojení na databázi nebo centrální správu tiskových zařízení pomocí
počítače, softwarem code-M řídíte
svou výrobu bezpečně a efektivně.
Integrace code-M je bezproblémová

pro novou generaci alphaJET bez
ohledu na to, zda jde o nové nebo
již existující systémy.

Rozdíl je v přístupu
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O nás

Zajímavosti ze světa laserů
Jak lasery pomohly odhalit starou civilizaci Mayů
tato starověká civilizace dosáhnout až
k 10 milionům.
Jak byly objevy provedeny?

V džunglích severní Guatemaly vědci
odhalili dosud neznámé pozůstatky
osady Mayské civilizace. Tyto osady
se skládaly z desítek tisíc konstrukcí
a byly objeveny v blízkosti starobylého města Tikal. Mezi objevy patří
domovy, hroby, paláce a jiné stavby

postavené Mayi, jejichž klasické období trvalo od 250 př. n. l. až do roku
900 n. l. Před zjištěním se předpokládalo, že Mayové měli během jejich
klasického období celkovou populaci
několika milionů, ale vědci uvádějí, že
podle nově získaných dat by mohla

Výzkumníci byli schopni odhalit pozůstatky z helikoptéry pomocí tzv. LIDARU. Jednalo se o dálkovou metodu,
měřící vzdálenost na základě výpočtu
doby šíření pulsu laserové paprsku odraženého od snímaného objektu. Díky
této metodě se vytvoří 3D topografický obraz a země je tak důkladně prozkoumána. Lidar byl používán v archeologických lokalitách po celém světě,
jeho počátky využití pocházejí již ze
šedesátých let, ale tento lidarský projekt guatemalské neziskové organizace Pacunam je zatím největší v historii. Více než 800 čtverečních kilometrů
biosférické rezervace Mayů v regionu
Petén v Guatemale bylo zmapovaných, což vedlo k tomuto úžasnému
objevu. Univerzálnost a využití laserů
je opravdu úžasná!

v tomto odvětví je uplatnění při výrobě kabelek. Ať už toužíte vykreslit
si iniciály, případně byste chtěli mít
jedinečný vzor vyrytý na kabelce. Kreativitě se meze nekladou.
Dalším populárním materiálem vyskytující se hojně v módním průmyslu je
džínovina. Využití laserů v souvislosti
s tímto materiálem rok od roku roste. Například světoznámá společnost

Jsme skvělý tým!
Pracovně i nepracovně. Spolupracujeme na projektech,
abychom zákazníkům přinesli nejlepší řešení. A relaxujeme
na teambuildingu, abychom pak ještě lépe spolupracovali.
Jako všichni, v pracovním životě se setkáváme i s překážkami. My se jim však nevyhýbáme, ale rádi je prekonáváme
a posouváme své hranice. Ve snaze dokázat nejen jiným, ale
zejména sami sobě, že nic není nemožné. Protože pouze tak
se dá růst a jít dopředu. Nejen jako firma, ale i jako lidé.
Názorným příkladem je postup našich dvou kolegů v rámci
managementu firmy, jsou jimi Jiří Uhlík, který se stal ředitelem divize průmyslového značení a Jiří Huml na pozici obchodního ředitele. Věříme, že jejich kariérní posun přinese do naší
společnosti čerstvý vítr, nový pohled a bohaté zkušenosti.

Jiří Uhlík
ředitel divize

Jiří Huml
obchodní ředitel

Pro Vás

Využití laserů v módním průmyslu
Lasery používají designéři a módní
firmy s cílem poskytnout svým zákazníkům oblečení a doplňky, které jsou
trendy a esteticky příjemné. A protože je móda i nadále prioritou pro
širokou populaci v mnoha částech
světa, je to především technika, bez
které se v blízké budoucnosti neobejdeme. Úspora času, vyšší produktivita
a přesnost jsou hlavní atributy, díky
kterým mají návrháři možnost udržet
krok s požadavky na masovou výrobu.
Existuje mnoho uplatnění pro lasery
v módním světě, od luxusních kusů až
po personalizované šperky.
Každodenní a vysoce módní záležitostí
jsou boty. Jedním ze způsobů, jak se
mohou návrháři odlišit od konkurence je gravírování. Pro ty nejnáročnější
zákazníky lze vyrobit buď personalizovanou obuv, nebo si mohou zákazníci
sami navrhnout grafiku a vytvořit si
vlastní umělecké dílo. Jednou z mnoha dalších možností jak využít laser
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zabývající se výrobou džínů několik
desítek let používala k vytvoření moderního „ ošuntělého “ vzhledu lidskou
sílu, kdy za pomoci brusek a chemikálií
bylo dosaženo požadovaného výsledku. Díky využití laserů se tak celkový
proces zrychlil a minimalizoval se i dopad na životní prostředí.

V rámci ulehčení orientace v naší komplexní nabídce
technologií průmyslového značení připravujeme neustále
nové aktivity.

Veletrhy

Na MSV Brno patříme již k tradičním vystavovatelům. Těší
nás, že i přes pracovní vytížení si naši zákazníci najdou čas
a přijdou se podívat na novinky našich dodavatelů. Rádi
zodpovíme všechny otázky, ukážeme jednotlivá zařízení
a navrhneme vhodné řešení pro konkrétní aplikace.

Microsites

Minulý rok jsme spustili specializované webové
stránky: www.kba-mondo.cz – kde naleznete komplexní charakteristiku ink-jetového zařízení KBA-Metronic AlphaJET mondo, příklady použití jako
i interaktivní výpočet nákladů na vámi požadované
značení. I tento rok pro vás chystáme novinky v podobě dalších mikro-webů, www.lasergear.cz a zakazkove-znaceni.cz a zároveň připravujeme anglickou i německou mutaci našich současných stránek.

Rozdíl je v přístupu

TECHNOLOGIE

Průmyslové značení, identifikace,
sledování a kontrola produktů

LASEROVÉ ZNAČENÍ
bezkontaktní značení - rychlé, přesné, trvanlivé
na sklo, dřevo, kovy, kůži, papír, plasty
bez spotřebního materiálu
tisk alfanumerických znaků, čárových a 2D kódů, log a grafiky

INK - JETOVÉ ZNAČENÍ
bezkontaktní značení inkoustem
na rovné i strukturované povrchy, porézní i neporézní materiály
široká škála barev a druhů inkoustů
tisk alfanumerických znaků, čárových a 2D kódů, automatických počítadel, log a jednoduché grafiky

MIKROÚDEROVÉ STROJE
trvanlivé kontaktní bodové nebo rycí značení
označování kovů do tvrdosti až 62 HRC
tiskové zprávy: alfanumerické znaky, datamatrix kódy

APLIKÁTORY ETIKET
přesný tisk a aplikace etiket v jediném kroku bez ohledu na pohyb
splňují všechny požadavky na integraci do manuálních pracovních stanic nebo automatizovaných linek

STROJOVÉ VIDĚNÍ
inteligentní sledování, identifikace a kontrola kvality produkce kamery, čtečky
kódů, skenery, bezpečnostní brány, integrovatelné systémy

JEDNOÚČELOVÉ STROJE
individuální řešení značení a kontroly výrobků
pracovní stanice na míru, softwarová řešení

OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY

HR tiskárny / Termotransferové tiskárny / Pneumatická razítka / Podavače a dopravníky
záruční a pozáruční servis / pronájem technologií / zakázkové značení / originální spotřební materiál
a náhradní díly / náhradní zařízení v případě havarijní situace / konzultace a poradenství
při výběru optimální technologie

LIFTEC CZ a.s., Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
Tel.: +420 296 411 823, E-mail: obchod@liftec.cz
www.liftec.cz

LIFTEC SK, s.r.o., Námestie SNP č. 7, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 7430 850, E-mail: liftec@liftec.sk
www.liftec.sk

LIFTEC CZ®, KBA-Metronic®, Macsa®, TYKMA Electrox®, Datalogic®, CAB®, Couth®, TIFLEX®, Bofa®, Purex®, Carl Valentin®, KUKA®, jsou registrované ochranné
známky a jsou majetkem registrovaných vlastníků. Veškeré ostatní názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu mohou být ochranné anebo registrované ochranné
známky příslušných společností. Technické specifikace produktů uvedených v tomto dokumentu podléhají změnám. Za tiskové chyby nezodpovídáme.

