
Svařovací robot je stále dokonalou alternativou v ekonomické situaci, 
kdy je stále složitější najít zkušené ruční svářeče, a kdy zaměstnavatelé 
hledají cesty ke snížení nákladů.  Společnosti však mívají často problém 
s financováním.  Společnost Valk Welding na tuto skutečnost reaguje 
nabídnutím operačního leasingu robotů - nové varianty stávajícího 
konceptu, kdy zákazník platí měsíční splátku, která již není závislá 
na finančním schválení a dokonce se může mnohem více vyplatit než 
zaměstnávání ručního svářeče.  

V rámci tohoto pronájmu robotů nabízí společnost Valk Welding tři úspěšné standardní 
robotizované svařovací systémy s roboty Panasonic TA-WG se dvěma pracovními 
stanicemi v provedení s rámem H nebo E.  Podle typu a velikosti bude společnost Valk 
Welding nabízet tyto systémy svařovacích robotů za cenu od € 1 990 měsíčně.
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Valk Welding přichází na trh s nabídkou

"pronajmi si a svařuj" 

*

Valk	mailing	

robotlease 

operační leasing robota od  
E 1990 za měsíc

Systém č. 1: H-2500 G3
Svařovací robot Panasonic TA 1400 WG se  
2 pracovišti v provedení rámu H, 2 mani-
pulátory Pana-Dice 500, svařovací zařízení, 
čistič hořáku a chladící jednotka Valk Wel-
ding.  Měsíční cena pronájmu € 1 990.
 

E1.990/měsíc
Záruka po dobu leasingu, 

bezplatný servis

pokračování na str.  2

© Valk Welding
Veškerá práva vyhrazen
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Remco H. Valk:  „V západoevropských zemích jsou náklady na ručního 
svářeče cca € 30 za hodinu a měsíční náklady se tak budou brzy blížit 
částce € 5 000.  Kvůli těmto cenám mnoho společností investuje do 
pořízení svařovacího robota. Co se týče podnikových vozů, strojního 
zařízení nebo svařovacích robotů, je však 
pro mnoho společností volba leasingu 
zajímavější než nákup.“

Robotizované svařovací systémy se 
pronajímají na pevné období 72 měsíců. 
Remco H. Valk: „Pouze instalační poplatky se účtují jednorázově 
při dodání. Zákazníci mají také nárok na bezplatný servis a záruku 
po celou dobu leasingu za předpokladu provádění údržby 
robotizovaného svařovacího systému v souladu se smlouvou.   

Mimosmluvně je možné si také zakoupit školení a opce, přičemž 
většinu obvyklých opcí lze zahrnout do leasingové smlouvy.“  
Společnost Valk Welding má také dobré zkušenosti s dočasnými 
pronájmy standardních robotizovaných svařovacích systémů jak 

společnostem, které jsou nuceny překonat 
dočasnou kulminaci výroby, tak i těm, 
které chtějí v přechodném období získat 
zkušenosti s objednaným systémem.   „Tento 
systém leasingu odráží vývoj směřující k lepší 
flexibilitě.  Pronájem robotů představuje 

další možnost, kterou můžeme rozšířit nabídku na trhu na finanční 
úrovni.“
Společnost Valk Welding si pro tyto systémy zvolila nejmodernější 
svařovací roboty Panasonic.

•  nezávislé na finančních 
subjektech

• fixní měsíční platba 
• flexibilní řešení Vašich potřeb

robotlease 

robotlease 

Systém č. 1: H-2500 G3
Svařovací robot Panasonic TA 1400 WG se 2 pracovišti 
v provedení rámu H, 2 manipulátory Pana-Dice 500, 
svařovací zařízení, čistič hořáku a chladící jednotka Valk 
Welding.  Měsíční cena pronájmu € 1 990.
Dvě polohovadla pro přípravky maximálně  do 1000 
kg a délky 2 500 mm, s možností plné synchronizace 
s pohybem robotického manipulátoru (externí osy).

 cena pronájmu  

E 1.990 
/měsíc

robotlease 

Systém č. 2: H-3100 G3
Svařovací robot Panasonic TA 1800 WG se 2 
pracovišti v provedení rámu H, 2 manipulátory 
Pana-Dice 500, svařovací zařízení, čistič hořáku 
a chladící jednotka Valk Welding.  Měsíční cena 
pronájmu € 2 290.
Dvě polohovadla pro přípravky maximálně  
do 1 000 kg a délky 3 000 mm, s možností 
plné synchronizace s pohybem robotického 
manipulátoru (externí osy).
 

 cena 
pronájmu 

E 2.290 

/měsíc

robotlease 

Systém č. 3: E-3100 G3
Svařovací robot Panasonic TA 1800 WG se 2 
pracovišti v provedení rámu E, 2 manipulátory 
Pana-Dice 500, svařovací zařízení, čistič hořáku 
a chladící jednotka Valk Welding.  Měsíční cena 
pronájmu € 2 890.
Dvě polohovadla pro přípravky maximálně  
do 1 000 kg a délky 3 000 mm, s možností 
plné synchronizace s pohybem robotického 
manipulátoru (externí osy).

 cena 
pronájmu 

E 2.890 
/měsíc

pokračování ze str. 1

Společnost Valk Welding uvádí na trh 

nový koncept operačního leasingu robotů 
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Svařovací robot Panasonic dodaný na konci letošního roku bude 2000. 
robotem dodaným společností Valk Welding.  Počítat je začala společnost 
před více než 30 lety, kdy dodala první hydraulický svařovací robot Unimation 
společnosti Kemi v Riethovenu.  Prodej svařovacích robotů nabral na 
obrátkách v okamžiku, kdy společnost Valk Welding uvedla na trh zemí 
Beneluxu v roce 1988 svařovací roboty Panasonic.  S 1 500 kusy představuje 
Panasonic lví podíl z celkového počtu instalovaných zařízení dodávek.  
Ostatních 500 robotů zahrnuje značky Fanuc, Nachi, Cloos a IGM.

Ačkoliv byla většina robotů dodána pro účely svařování, díky tomu, že se společnost Valk 
Welding za ty roky osvědčila v oblasti robotického zařízení, začala dodávat robotizované 
systémy také pro účely manipulace, nanášení nátěrových hmot, frézování, broušení a řezání.  
V nedávně době zaznamenala nárůst také oblast dodávek manipulačních systémů, částečně 
v kombinaci se svařovacími roboty.  V současné době používá společnost Valk Welding pro své 
projekty výhradně roboty Panasonic (svařování) a Fanuc (manipulace). 

Jedním z faktorů, které hrály 
důležitou roli v úspěšném a zdravém 
růstu společnosti v posledních letech, 
je skutečnost, že Valk Welding byla 
vždy řízena jako rodinná firma.  
Společnost se nikdy nemusela 
spoléhat na externí majitele nebo 
dozorčí orgány a vždy si uměla vytýčit 
svou vlastní strategii.    
V důsledku náhlého ukončení 
spolupráce s firmou Cloos (v roce 
1989) došlo v roce 1996 k prodeji 
čtvrtiny akcií.  Tyto akcie byly 
nedávno odkoupeny zpět, což 
znamená, že Valk Welding je opět 

firmou výhradně ve vlastnictví rodiny 
Valk.  Organizace Valk Welding se 
nyní může připravit na nástup třetí 
generace (což nemusí být nutně 
rodinní příslušníci).

Jedním ze základních principů p. Remco H. 
Valka je zaměřit se úzce na školení a rozvoj 
pracovníků společnosti Valk Welding.  Remco 
H. Valk uvedl: „Pokud budou naši zaměstnanci 
excelovat v tom, co umějí, vytvoříme si základ 
produktivní a rozhodující organizace.  Osobní 
závazek členů představenstva a vedení 
společnosti tvoří důležitý základ loajality.”

Valk Welding je opět výhradně rodinnou firmou

Od otevření svých vlastních provozoven mimo 
státy Beneluxu v roce 2000 se společnosti 
Valk Welding podařilo získat na trhu pozici 
evropského integrátora robotizace.  To se 
odrazilo v silném a stabilním růstu obratu a 
dodávkách velkého počtu robotizovaných 
svařovacích zařízení.  V tomto ohledu mají 
prvořadý význam dlouhodobé vztahy se 
zákazníky.  Společnost Valk Welding si 
získává loajalitu zákazníků poskytováním 
výjimečného servisu, dodáváním robotizo-
vaných svařovacích systémů, které umožní 
zákazníkům výrazně vylepšit své výnosy 

z výroby a také optimálními 
službami pro zákazníky v oblasti 
zajišťování spotřebního 
materiálu.

Společnost Valk Welding založila svou strategii 
také na zaručení práce pro své zaměstnance.  
A na pozadí této finanční struktury a zdravých 
čísel růstu nabízí společnost Valk Welding 
svým zaměstnancům možnost rozvíjet si své 
silné stránky. 
Vítěz ceny „Nejlepší podnikatel kraje 
Drechtskreek“ bude oznámen v lednu 2013.

Společnost 
Valk Welding 
se uchází o 
cenu Nejlepší 
podnikatel kraje 

Drechtstreek 
Obchodní komora pro kraj 
Drechtstreek vyhlásila soutěž pro 
malé a středně velké podniky, 
které prokázaly svou schopnost 
úspěšně rozšiřovat své obzory.  
Společnost Valk Welding je 
jedním z uchazečů o cenu Nejlepší 
podnikatel kraje Drechtstreek roku 
2012.

2 000 svařovacích robotů za 32 let 

Nejlepší podnikatel kraje Drechtstreek 2012



Úspěšné rozšíření o speciální 

stroje společnosti ADK Techniek 
Na počátku letošního roku posílila společnost Valk 
Welding svou organizaci převzetím společnosti ADK 
Techniek.  Díky specializaci této společnosti na vývoj, 
konstrukci a stavbu speciálních strojů pro sériové 
procesy svařování a řezání bude nyní společnost Valk 
Welding schopna vedle svých výrobků pro robotizaci 
dodávat i speciální stroje.  Společnost ADK Techniek 
vyvíjí zákaznická řešení na míru, která zahrnují použití 
manipulátorů, válečkových podpěr, svařovacích portálů, 

svařovacích lavic, svařovacích soustruhů a jejich 
kombinace.  Jedná se o systémy, ve kterých se budou 
svařovací aplikace mechanizovat nebo automatizovat 
v lineárním směru.  Se svými více než 27 lety zkušeností 
v této oblasti přispějí odborníci ADK Techniek 
k úspěšnému rozšíření toho, co společnost Valk Welding 
může na trhu automatizace robotického svařování 
nabídnout.  

Společnost ADK Techniek nedávno dodala 
mobilní svařovací lavici belgickému servisnímu 
centru pásové oceli.  Tento zákazník dodává 
pásovou ocel na míru v různých tloušťkách 
od 0,4 do 1,5 mm, v jakékoliv délce a šířce.  
Jelikož se musí řezání a balení této oceli z rolí 
provádět při vysoké rychlosti, vzniká zde riziko 
lámání pásu.  Toto belgické servisní centrum 
poptávalo systém pro rychlé a pružné opravy 
těchto pásů.

Oprava zlomu svarovým spojem 
Společnost ADK Techniek dodala svařovací 
lavici, která svaří pásovou ocel dohromady 
na obou stranách bez výraznějšího zesílení.  
Z důvodu omezeného prostoru u výrobní 
linky musí být tato speciální svařovací lavice 
přenosná a kompaktní.  Henry van Schenkhof 
ze společnosti ADK Techniek uvedl: „Na trhu 
jsou k dostání standardní svařovací lavice, 
avšak ne model tohoto typu.  Společnost 
ADK Techniek je schopna dodat tyto lavice 
vyrobené na míru.“  

Kompaktní řešení s množstvím technologie 
Svařovací lavice je vybavena gilotinovými 

nůžkami, oboustranným upínacím systémem, 
lineárním svářecím hořákem, měděným 
podkladním pásem a řídicím systémem 
s provozní dotykovou obrazovkou.  Měděný 
podkladní pás je chlazený a vybavený záložní 
přípojkou plynu.  Tím je optimalizována kvalita 
svařování s minimální deformací produktu.  
Celý systém je společně se svařovacím 
zařízením a příslušenstvím umístěn na vozíku, 
pohybujícím se na pevné dopravní koleji.  
Gilotinovými nůžkami se nejdříve obě strany 
seříznou diagonálně a poté se pod upínacími 
tyčemi obě poloviny ustaví proti sobě oproti 
zarážce. 

Řízené průběžné svařování 
Aby nedocházelo k zesílení, nepřidává se 
žádný materiál: páskový materiál se roztaví a 
spojí svařovací metodou TIG.  Způsob, kterým 
lze zajistit optimální spojení bez výraznějšího 
zesílení povrchu, je průběžné svařování bez 
předotevírání.  Avšak příliš silné průběžné 
svařování může způsobit nadměrné zesílení, 
což je důvod, proč se svařování provádí 
vysokým proudem a při vysoké rychlosti. 
www.adktechniek.nl

ADK vyrábí mobilní svařovací lavici upravenou 
na míru podle požadavků zákazníka 
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Obšírné znalosti manipulace s výrobkem 
Společnost ADK Techniek je jedním 
z mála odborníků na svařování v zemích 
Beneluxu, který je díky svému know-
how a 27 letům zkušeností schopen 
dodávat speciální svařovací technologie 
i řešení manipulace s výrobky.  Stroje na 
svařování podélných svarů tvoří malou 
část odbornosti společnosti ADK Techniek.  
Často vyvstává potřeba řešení automatizace 
pro specifické skupiny výrobků, které 
vyžadují hodně ustavování a svařování.  
Stroje ADK Techniek jsou robustní, vysoce 
kvalitní a samozřejmě splňují veškeré 
technické podmínky a směrnice (CE) pro 
strojní zařízení.  Pokud hledáte (speciální) 
řešení manipulace s výrobky, svařování 
podélných svarů a jiných mechanizovaných 
či automatizovaných procesů, kontaktujte 
prosím p. Henryho van Schenkhofa na 
telefonním čísle +31 (0) 78 750 38 20. 
      



 

Srážení hran pro svařování robotem 
Společnost Valk Welding dodává polské společnosti Fazos dva roboty 
Panasonic na řezání plazmou, které budou využity ke srážení hran 
silnostěnných plechových výpalků komplikovaných tvarů.  Plechové 
profily se simultánně řežou plazmovým nebo autogenním systémem 
s několika řezacími hlavami.  Jakmile opustí pracovní stůl, začnou být 
plechové profily rozměrově nestabilní.  Rozdíly rozměrových odchylek 
mohou být až 2 mm a více.  Aby bylo možno tyto výpalky svařit do 
požadovaných výrobků je robotem prováděno sražení hran pod úhlem od 
30° do 60° s přesností ± 0,5 - 1 mm. 

Robot sráží hrany na  
plechových dílech 

Jedinečnost je v tom, že i v tomto případě používá 
společnost Valk Welding offline programovací 
systém DTPS a CMRS pro rychlé a jednoduché 
vytvoření programů řezání a 3D měření pomocí dat 
3D CAD z Inventoru.  Nejdříve musí hlava pro řezání 
plazmou projet přes hrany, aby zjistila správnou 
polohu.  Technici společnosti Valk Welding budou 
hledat i možnost použití nového laserového čidla 
Arc-Eye ke snímání obrysu. 

www.fazos.com.pl

Nové hořáky 
svařovacích 

robotů 

Speciálně pro použití na svařovacích robotech vyvinula společnost Valk 
Welding řadu VWP-R, která obsahuje několik hořáků pro svařování MIG/
MAG a hořák pro svařování TIG. Hořáky jsou vybaveny integrovaným 
pneumatickým shock senzorem, systémem pro rychloupínaní krku 
hořáku, hořáky MIG/MAG pak patentovaným systémem fixace drátu při 
vyhledávání. Nové hořáky pro svařovací roboty mají velkou schopnost 
chlazení, díky čemuž jsou vhodné pro nepřetržitý provoz. Lze je použít 
také v uzavřených prostorách bez rizika přehřátí.
Systém pneumatického shock senzoru zastaví v případě kolize pohyb robota na základě 

detekce ztráty tlaku v tomto senzoru. Díky vysoké 
nastavitelné citlivosti tak lze minimalizovat de-
formace hořáku a s tím případně spojené korekce 
programu. V průběhu robotizovaného svařovacího 
procesu dochází k minimálním prostojům.
Hořák TIG se vyrábí v jednom provedení pro různé 
průměry wolframových elektrod. Hořáky pro 
svařování MIG/MAG jsou k dostání ve třech vodou 
chlazených provedeních (300, 400 a 500 A, vše se 
zatěžovatelem 100 %).
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Pod vedením odborníka na laserové senzory Erica Leij-
ten trávili softwaroví technici společnosti Valk Welding 
uplynulý rok tvrdou prací na kompletní rekonstrukci 
systému pro sledování svarového spoje laserovým sen-
zorem. Kromě nového softwaru, který byl předělán od 
základů ve 3D, byla vytvořena také prostá komunikace 
s ovládáním svařovacího robota Panasonic. Laserový 
senzor Arc-Eye je nyní ještě přesnější a obsáhlejší než 
dříve. Společnost Valk Welding se připravuje na pro-
dej této technologie všem prodejcům a uživatelům 
svařovacích robotů Panasonic po celém světě. 

Tento systém se od ostatních optických systémů odlišuje tím, že 
Arc-Eye používá kruhové (ne lineární) měření. Velkou výhodou je, že 
obraz ve 3D je možné vytvořit jedním snímáním a bez negativních 
účinků odrazu. Tuto informaci lze použít k seřízení řídicího systému 
robota na požadovaný výkon, rychlost a oscilaci svaru. Pokud dojde 
v průběhu svařovacího procesu k deformaci svaru, senzor pokračuje 
ve sledování svarového spoje a dráha robota je několikrát za vteřinu 
upravena. Firma Panasonic toto umožnila tím, že na základě kon-
zultace s Valk Welding přizpůsobila komunikační protokoly. Svařovací 
robot nejen změní svou polohu, ale také směr, rychlost pohybu a 
parametry svařování.  V porovnání s předchozí generací má tento 
systém vyšší úroveň přesnosti sledování. Eric Leijten uvedl: „U sys-
tému předchozí generace software vypočítal průměrnou odchylku 
na základě počtu změřených bodů na sledované stopě. Tím nebylo 
dosaženo přesné korekce u odchylky pod úhlem natočení. Proto 
je důležité, aby se zabránilo zvětšování odchylek. A s touto novou 
generací softwaru se to firmě Panasonic podařilo.”

Rekonstrukce softwaru ve 3D
Nový software, vyvinutý speciálně pro svařování, řezání, tmelení a 
lepení, byl od základu zrekonstruován ve 3D. Nyní obsahuje kniho-
vnu všech současných tvarů svarových spojů s možnými optimál-
ními konfiguracemi, které zajistí, aby bylo možné při zpracovávání 
nepřesných plechů vypočítat odchylky co nejpřesněji. Eric Leijten: 
„Matematické modely jsou vždy vytvořené na základě rovných ploch, 
ale praxe se od virtuálního modelu téměř vždy liší.  To může být 
způsobeno pnutím při svařování, rozdíly ve směru válcování plechu 
nebo nepřesnostmi oblouku.”
Rozhraní nového softwaru je zcela připraveno k použití dotykové 
obrazovky a obsahuje řadu nových možností konfigurace, např.: 
geometrické sledování svarového spoje a různé algoritmy sledování 
spoje. K odstranění nerovnosti ploch a odstřikujícího kovu byly 
doplněny filtry. Pro technické informace kontaktujte: 
arc-eye@valkwelding.com

sledování	svarové	spáry

prostá komunikace s 

ovládáním svařovacího  

robota Panasonic

Úspěšné uvedení Arc-Eye 
  

Uvedení Arc-Eye na trh již nyní můžeme popsat jako obrovský úspěch.  

Na základě úspěchu předchozích instalovaných systémů laserových 

senzorů nyní pracujeme na spoustě zakázek na dodávku systému sled-

ování svarového spoje laserovým senzorem Arc-Eye, který společnost 

Valk Welding zcela zrekonstruovala.

Jen v tomto roce dodala společnost Valk Welding 10 kamer s lase-

rovým senzorem a díky možnostem, které Arc-Eye představuje a které 

lze použít ke zvýšení kvality svařování, očekává v příštím roce prudký 

nárůst počtu těchto systémů.

Sledování svarového spoje v reálném čase 
a s nejvyšší přesností pomocí laserového 
senzoru Arc-Eye
 



standardní	koncepce	rámů

Koncepce prostorově 

úsporného E-frame 
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Stále větší část robotizovaných svařovacích systémů 
společnosti Valk Welding se dodává v několika prove-
deních založených na samonosné beztorzní rámové 
konstrukci. Výhodou je, že celý robotický systém může 
zákazník použít přímo jako celý systém bez nutnosti další 
montáže. Tuto výhodu lze využít také v případech, kdy 
později vyvstane nutnost systém přemístit. 
 

E-frame je oblíbená alternativa koncepce H-frame, kterou 
společnost Valk Welding uvedla na trh před deseti lety, a 
nyní ji ve výrobě úspěšně používá více než 300 zákazníků 
z celé Evropy.
Obě koncepce rámu lze dodávat v několika provedeních 
na základě specifikace zákazníka. 

E-frame je samonosná, stabilní ocelová konstrukce se dvěma a více 
stanicemi umístěnými vedle sebe, mezi kterými robot přejíždí na po-
délném pojezdu. V porovnání se známým otočným stolem je zapotřebí 
o cca 30 % méně podlahové plochy. Použitím pojezdu se optimalizoval 
přístup ke stanicím. Důležitým hlediskem je skutečnost, že podélný 
pohyb umožňuje vždy naprogramovat svařovacího robota v té nejlepší 
pozici ve vztahu ke svařovanému dílu, čímž lze dosáhnout optimální 
kvality svaru. 

Rostoucí počet zakázek na manipulační systémy 

Díky svým znalostem robotizační technologie 
začala společnost Valk Welding již v deva-
desátých letech minulého století dodávat 
roboty i pro jiné aplikace než svařování. Vedle 
aplikací pro řezání, frézování a sprejování se v 
posledních letech prudce zvýšil i počet řešení 
manipulace s výrobky. Letos již společnost 
Valk Welding vyrobila a dodala 15 projektů 
manipulace. Názorným příkladem je dodávka 
manipulačního robota německo-maďarské 
společnosti BAZ.

Společně se svým maďarským výrobním 
závodem TORUS Stahlprodukte GmbH 
se společnost BAZ GmbH specializuje na 
tvarování hlav (Klöpperböden). Pro maďarský 
výrobní závod vyrobila a dodala společnost 
Valk Welding manipulační systém, který se 
skládá z manipulačního robotu Fanuc, speciál-
ního manipulátoru a centrovací stanice pro 

automatické zakládání do hlubokotažných 
lisů.
Manipulační robot vede kulaté ocelové 
kotouče přes jednotku od společnosti Valk 
Welding, která obě strany hrany plechu 
namaže olejem a vkládá a vytahuje části hlav. 
Pro tyto účely zkonstruovala společnost Valk 
Welding speciální manipulátor na vyzvednutí 
obou kulatých kotoučů a tvarových hlav.
Za účelem optimalizace výkonu vytvořila 
společnost Valk Welding pomocné programy 
tak, že robot si sám vypočítá maximální ry-
chlost na základě hmotnosti kotouče. Progra-
my se generují automaticky čtečkou čárových 
kódů v závislosti na rozměrech a hmotnosti 
výrobku. V případě problémů s lisem se robot 
sám přesune do neutrální pozice a následně 
zcela automaticky dojde k obnovení cyklu.
Na základě své zkušenosti se stanovištěm s 
manipulačním robotem již společnost BAZ 

vystavila objednávku na další systém.
www.baz-heads.de

Výhody koncepce E-frame:
• o 30 % menší podlahová plocha 
• méně programování a kalibrace 
• krátký čas spuštění 
• úspory v logistice 
•  možnost přemístění jako celku včetně svařovacích robotů a přípravků 
•  možnost (opětovného) uvedení do provozu bez nutnosti úpravy  

programu 
• zákaznické úpravy standardního provedení 
• nepřerušení výroby při výměně přípravků na jedné stanici 
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Kromě dodávky kompletního robotizovaného svařovacího systému 
Panasonic vyškolila společnost Valk Welding i čtyři praktické in-
struktory. Úmyslem tohoto projektu je, aby zaměstnanci společností 
spojených s odbornou školou Antona Tijdinka mohli po večerech 
navštěvovat kurz v blízkosti jejich domova. Se 100 přidruženými členy 
má metalurgický průmysl v provincii Gelderland silné zastoupení a 
chce investovat do technických pracovníků s růstovým potenciálem. 
Průmysl je v současné době závislý na omezeném množství kvali-
fikovaných pracovníků a v případě nemoci nebo dovolených hrozí 
výrobní prostoje. Z tohoto důvodu byla odborná škola oslovena, aby 
se tohoto školení ujala. 
Podle ředitele odborné školy Bedrijfstakschool Anton Tijdink Mika 
Broekhuizena byla společnost Valk Welding vybrána díky její pověsti, 

Odborná škola Bedrijfstakschool Anton Tijdink v Terbor-
gu bude za pomocí robotizovaných svařovacích systémů 
Panasonic školit obsluhu svařovacích robotů v severo-
východní provincii Gelderland. Pro tyto účely uzavřela 
odborná škola spolupráci se společností Valk Welding.

Odborná škola bude zaučovat obsluhu 
svařovací robotů v provincii Gelderland  

vzdělání

Japonská delegace navštívila první  
francouzský Klub uživatelů 
Po úspěšném půlročním setkání Klubu uživatelů v 
centrále společnosti Valk Welding v Alblasserdamu v 
Nizozemí uspořádala společnost Valk Welding také 
Klub uživatelů z řad francouzských klientů. 1. října 
letošního roku přivítala společnost Valk Welding France 
SA, která působí na francouzském trhu již devět let, ve 
školících středisku Ensta Paristech v Palaiseau 40 hostů. 
Akira Saito (senior koordinátor z týmu pro plánování 
výroby a prodeje, skupina pro marketing a plánování) 
ze společnosti Panasonic Welding Systems v Japons-
ku, přiletěl speciálně při této příležitosti. Setkání se 
zúčastnil také Kenichiro Dobashi, koordinátor prodeje v 
Evropě pro svařovací systémy Panasonic.

Kromě podrobné prezentace organizace ENSTA, kterou uvedl hostitel, 
měli návštěvníci tohoto prvního francouzského Klubu uživatelů 
možnost dozvědět se něco o tom, co společnost Valk Welding a její 
partneři v současné době v oblasti svařovacích technologií vyvíjejí. 
Jednou z těchto oblastí je svařování pozinkovaného materiálu.  
V průběhu prezentace Akira Saito z oblasti Panasonic Welding 
Systems v Japonsku hovořil o tom, že Panasonic vyvinul v této 
oblasti celou řadu nových aplikací, které mohou výrazným způsobem 
zjednodušit svařování pozinkovaných materiálů. Jelikož společnost 
Valk Welding klade velký důraz na zdraví a bezpečnost pracovního 
prostředí, vysvětlil p. Janssen z Plymovent účastníkům Klubu 
uživatelů potřebu instalace odsávání splodin u robotizovaných 
svařovacích systémů.
Klub uživatelů byl zakončen druhý den návštěvou společnosti MTS v 
Chateauneuf-en-Thymerais, kde prohlídku vedl ředitel společnosti V. 
Arnauld a výrobní ředitel N.Y. Galiu. Společnost Valk Welding dodala 

MTS dva robotizované svařovací systémy Panasonic se svařovacími 
přípravky. Společnost MTS ukázala návštěvníkům, jakým způsobem 
jsou schopni na svařovacích robotech realizovat produktivní výrobu 
naprogramováním obou buněk pomocí offline programovacího 
systému DTPS.

Více o instalaci tohoto svařovacího robota najdete na
www.youtube.com/user/valkwelding

vysoké úrovni znalostí a realizaci velkého počtu robotizovaných 
svařovacích systémů. V rámci této spolupráce přispěje společnost 
Valk Welding nejen svými znalostmi, ale bude systém také pravidelně 
aktualizovat tak, aby se studenti mohli školit vždy na té nejnovější 
technologii. Průmyslová škola Antona Tijdinka vyškolí ročně 250 osob, 
z nichž většina pracuje pro kovozpracující společnosti v regionu.                                  
www.atschool.nl

Klub uživatelů je naplánován také pro Českou republiku a Dánsko na rok 
2013, pro další státy na rok 2014.



Podíl společnosti Valk Welding na dánském trhu se zvýšil na více než 25 % 
díky silnému růstu zakázkové náplně v oblasti dodávek robotizovaných 
svařovacích systémů. Klientské základně společnosti Valk Welding DK A/S 
dominuje spousta velkých společností, včetně Dinex, Sjørring, Kverne-
land a Cimbria. Ve většině případů se jedná o náhradu stávajících robo-
tizovaných svařovacích systémů robotizovanými svařovacími systémy 
Panasonic s offline programováním. 

Byli přijati noví pracovníci do oblasti prodeje, programování, servisu, montáže a admini-
strativy, aby mohl Valk Welding fungovat v Dánsku jako plnohodnotný a nezávislý podnik. 
V technickém středisku byl navíc nain-
stalován svařovací robot Panasonic TA 
1800 na rámu E, doplněný otočným sto-
lem, přídavnou částí a řídicí systém G3. 
Školená obsluha se nyní školí v tomto 
středisku na nejnovější technologie. Pro 
tyto účely byl rozšířen prostor v hale. To 
znamená, že společnost Valk Welding 
DK v Nørre Aaby (oblast Middelfart) tak 
zdvojnásobila svou rozlohu.

Královská návštěva 

společnosti Dinex A/S25% podíl na  
dánském trhu Jeho královská výsost Princ Henrik navštívil během 

své oficiální návštěvy společnosti Dinex A/S v 
Middelfartu její výrobní linku a zkušební středisko. 
Během prohlídky výrobní linky zaujala prince 
buňka se svařovacím robotem dodaná společností 
Valk Welding. Nejvyšší výkonný ředitel a majitel 
společnosti Torben Donesen ho informoval o 
výrobcích a výrobních procesech.
Za posledních 12 měsíců učinila společnost Dinex 
A/S obrovské investice do vysoce vyspělých 
systému robotizovaného svařování a manipulace 
s cílem zvýšit kapacitu výrobní linky a zároveň 
zvýšit produktivitu, a tím zachovat zaměstnanost v 
regionu.

,

Valk Welding CZ  
pokračuje v růstu
Valk Welding CZ ze sídlem v Mošnově (region Ostrava) 
poskytuje své služby nejen firmám v České republice, ale 
také na Slovensku, Polsku a Maďarsku. 
Od zahájení činnosti v roce 2004, množství prodaných 
svařovacích robotů narůstá každým rokem. V roce 
2012 Valk Welding CZ očekává instalaci více než 30 
nových svařovacích robotů a prodej více než 700 tun 
svařovacího drátu.
Tento úspěch je výsledkem kombinace vysoce kvalitní 
technologie robotického svařování společně s dodáv-
kama funkčního offline programování podpořeny 
mnohaletou zkušeností a know how na poli těchto 
průmyslových procesů. Valk Welding je také jedinou 
společností, která umí robotizaci těchto procesů učinit 
ziskovou i pro zpracování malých sérií. Tým Valk Welding CZ během MSV 2012

 Dny otevřených dveří Valk Welding CZ v Mošnově

Rozšíření týmu
Během léta se tým Valk Welding CZ rozrostl o nového kolegu na pozici 
technického poradce pro Slovensko, pana Jozefa Mercela. 
Vzhledem k růstu aktivit v regionu CZ/SK/PL byl také v listopadu 
rozšířen servisní tým o dalšího technika, pana Jana Tomečku.

Dodávky do 24 hodin
Vzhledem k rostoucímu podílu na trhu je Valk Welding CZ častým 
účastníkem výběrových řízení významných společností v uvedeném 
regionu. 
Na začátku tohoto roku byly skladovací prostory v České republice 
zdvojnásobeny. Valk Welding CZ může dodávat nejběžnější druhy 
svařovacího drátu během 24 hodin v rámci regionu. 
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Německo

Firma Grimme, se sídlem v německém Damme a světovou 
jedničkou na trhu zemědělských strojů na zpracování 
brambor, si vybrala pro koncept svařovací jednotky 
svařovacího specialistu – firmu Valk Welding. Valk Wel-
ding dodala dva systémy, z nichž každý je vybaven Pana-

sonic robotem a je vybaven možností DTPS offline pro-
gramováním. To umožňuje Grimme nejen být podstatně 

pružnější, ale také nabídnout kratší časy ke změně 
výroby. Grimme vyrábí více než 90 různých typů strojů v 
několika variantách. Svařovací specialista Erich Schenkel 
říká: ". DTPS offline programovací systém nám umožňuje 
programovat naše výrobky mimo stroj a pak svařovat 
přímo na robotu Valk Welding bez dalšího programování"

Firma Grimme zjistila, že počet verzí se nadále 
zvyšuje, zatímco počet kusů byl čím dál tím 
menší, což omezuje možnosti ručního pro-
gramování (pomocí ruční programovací jed-
notky). Erich Schenkel: "Každý nový výrobek 
a každá technická změna musela být ručně 
naprogramována na robotu. Robot nebyl k 
dispozici pro výrobu během ručního progra-
mování, z tohoto důvodu vedení Grimme 
projevovalo již nějákou dobu zájem o funkční 
offline programování. Výhody jsou nespor-
né: Zvýšená produktivita díky nepřerušené 
výrobě, výpočet doby cyklu, import 3D CAD 
souborů, 3D simulace s detekcí kolizí a záz-
nam svařovacích dat ".

Panasonic DTPS
DTPS (DeskTop Programming and Simulation 
software) byl vyvinut speciálně pro obloukové 
svařování na svařovacích robotech Panaso-
nic. Project Engineer Steffen Kahle: "Výhodou 
off-line programování ve srovnání s Teach-in 
je, že nám umožňuje připravit programo-
vání externě, bez přerušení výroby. To dělá 
svařování malého počtu kusů na robotu  
ziskové a zvyšuje pracovní cyklus robotů. "

Vyrovnávací tolerance
Komponenty pro Grimme Rotary Hiller 
(GF) byly naprogramovány offline v DTPS. 
Tímto způsobem by mohly komponenty být 
svařované roboty přímo, bez dalších úprav. 

Erich Schenkel: "3D modelování nemůže být 
převedeno do praxe. Například mohou  
vzniknout odchylky při zpracování plechu.  
Aby bylo možné sesouhlasit program s  
aktuálním výrobkem, měříme nejdříve 
výrobky pomocí systému Quick Touch firmy 
Valk Welding (systém pro vyhledávání kon-
cem svařovacího drátu). Jakákoliv odchylka 
v poloze je pak automaticky korigována v 
programu před spuštěním robota. Takže s 
roboty dosáhneme vysoce precizního, vysoce 
kvalitního svaru. "

Základ pro budoucnost
S Panasonic a DTPS si firma Grimme 
zvolila Valk Welding systém jako dlouho-
dobé řešení. Erich Schenkel: “Ale také jsme 
měli naše důvody pro volbu Panasonic. 
Panasonic vyrábí pouze roboty svařovací, 
takže všechny komponenty, včetně robotů, 
kontrolorů, podavačů drátu, polohovadel a 
programování systém pocházejí od stejného 
japonského výrobce. Tzn., že všechny kompo-
nenty jsou odladěny tak, aby jejich vzájemná 
spolupráce byla bezproblémová a maximálně 
uživatelsky přívětivá. Základem celého řešení 
je, že svařovací zdroj a řízení robota je integro-
váno v jeden celek. Valk Welding se specia-
lizuje na systémové integrace robotických 
svařovacích řešení a v této oblasti má velké 
množství znalostí.
www.grimme.de

Celková konstrukce systému
Erich Schenkel:. "Na základě našich 
pozitivních zkušeností a jedinečných 
výhod s DTPS-Systemem, jsme pověřili 
Valk Welding dodat robotický systém, 
který je schopen posvařovat kompletní 
konstrukci. Každý rok vyrobíme přibližně 
300 sekaček Grimme různé konstrukce. 
Chtěli jsme využít tento robotický systém 
pro svařování všech délkových verzí bez 
jakýchkoliv přídavných zařízení. Valk 
Welding ve spolupráci s Grimme vyvinul 
řešení, které umožňuje plynulé nastavení 
délky pomocí přesuvného protiložiska. 
Valk Welding vyvinul společně s Grim-
me DTPS program, který automaticky 
zohledňuje různou pozici podpůrného 
protiložiska pro různé varianty výrobků. 
Jediné co musíme udělat je vybrat 
požadovanou pozici a DTPS dopočítá 
zbytek. Kdykoliv provedeme úpravu svaru 
v programu, DTPS aplikuje tuto změnu do 
všech verzí. Tato jedinečná výhoda DTPS 
nám zajistila řešení a toto také pomohlo k 
volbě systému od firmy Valk Welding.“

Grimme
Grimme má desítky let zkušeností v 
budování strojů pro zpracování brambor:  
oddělování, výsadba, pěstování, sklizeň a 
zpracování. 85% produkce je určeno pro 
export. Společnost je zastoupena ve více 
než 100 zemích a zaměstnává více než 
1600 lidí po celém světě.

Společnost Grimme si vybrala  
svařovací roboty od firmy Valk Welding
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Wire Wizard vyvinul řadu nových speciálních návleků z Kevlaru, které zajistí 
dodatečnou ochranu vedení a kabelových svazků používaných v náročných 
svařovacích aplikacích. Tyto nové návleky nabízejí vyšší úroveň tepelné a 
mechanické ochrany než v současné době běžně používané kožené ochrany. 
Použitím těchto nových návleků se výrazně prodlužuje životnost kabelových 
svazků.

Kevlarové návleky se vyrábějí v provedení s povrchem odolným proti rozstřiku nebo se 
silikonovým vodotěsným povrchem. Návleky jsou k dostání také se žáruvzdorným hliníkovým 
povrchem pro dodatečnou ochranu přímo za hořákem. Tyto návleky mají na obou koncích 
suchý zip pro snadné spojení v případě potřeby větší délky. Všechny nové návleky lze snadno 
nasunout na stávající kabelové svazky.

• vnitřní rozměry: 50 mm, 75 mm a 100 mm 
• délka: 30 cm, 60 cm, 90 cm a 120 cm (speciální délky na požádání)

ŽÁRUVZDORNÉ KRYTY 
SUDŮ 
Wire Wizard vyvinul žáruvzdorný kryt na ochranu sudu se svařovacím drátem 
uskladněných v buňkách svařovacích robotů, které se mohou přehřát a dokonce 
i vznítit. 
Kryty se vyrábějí pro kulaté (ø 53 a 60 cm), čtvercové (54 a 62 cm) a  
osmihranné (53 a 60 cm) sudy.

Plynulé podávání svařovacího 
drátu ze sudu do jakéhokoliv 
svařovacího robota 
Nové moduly vedení drátu od Wire Wizard umožňují podávání svařovacího 
drátu do jakéhokoliv svařovacího robota dokonce i přes menší ohyby. Systém 
obsahuje modul vedení drátu 45º, který vede drát minimálním odporem přes 
řadu válečkových ložisek.  

Použitím válečkových ložisek v modulu ve-
dení drátu lze použít stejnou sílu k podávání 
drátu na větší vzdálenosti do svařovacího 
robota nebo do jiných svařovacích zařízení. 
To umožňuje umístit sudy svařovacího 
drátu v místě, které je snadno dostupné pro 
vysokozdvižné vozíky. Moduly 45º lze spojit 
dohromady a vytvořit tak ohyby 90°, 135° a 
180°. 
Odkaz na video:
www.youtube.com/user/valkwelding

Výhody 
•  eliminuje odírání drátu v ohybech v průběhu 

podávání 
•  umožňuje překonání vzdáleností větších než 

30 metrů 
• prodlužuje životnost kabelu 
•  vylepšená / levnější alternativa ke stávajícím 

systémům k dostání na trhu 
• 3letá záruka 
Kontaktní osoba: Jakub Vavrečka,  
info@valkwelding.cz 

Optimální ochrana kabelových 
svazků pomocí speciálních  
návleků

NOVINKA

NOVINKA



Veletrhy	a	akce
Sepem	

Douai, Francie
29 - 31 leden 2013

Metaal	Expo	2013	
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Veldhoven, Nizozemsko

22-23 květen 2013 

Ouest	Industries
Rennes, Francie

4-6 červen 2013
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Essen, Německo

6-21 září 2013

MSV	Brno	2013
Brno, Českárepublika

7 -11 říjen 2013

Kanál společnosti Valk  

Welding na YouTube

Již druhým rokem v řadě zvolila 
společnost Deloitte, poskytovatel 
mezinárodních konzultačních služeb, 
společnost Valk Welding Nejlépe 
řízenou společností („Best Managed 
Company“).  Podle společnosti 
Deloitte se tak Valk Welding řadí 
mezi nejlépe řízené středně velké a 
velké podniky v Nizozemí.  

Remco H. Valk uvádí: „Považujeme 
to za výzvu k tomu, abychom vždy 
vyvíjeli ta nejlepší možná řešení pro 
naše klienty, která jim umožní zvýšit 
výnosy z výroby.  Proto jsme velmi 
hrdí na to, že jsme byli opět zařazeni 
mezi „nejlépe řízené firmy“ v naší 
zemi.

Společnost Valk Welding 

opět zvolena Nejlépe řízenou 

společností  

Na internetových stránkách společnosti Valk 
Welding jsou k dispozici krátká videa a spousta 
projektů. Nyní je můžete shlédnout také na You-
Tube. Návštěvníci vlastního kanálu společnosti 
Valk Welding mají možnost shlédnout více 
než padesát videí, včetně videí o svařovacích 
robotech, manipulačních 
robotech, offline pro-
gramování, svařovacím 
drátu a komponentech 
Wire Wizard. Každý týden 
se na tomto kanálu obje-
vují nová videa.

Společnost Valk Welding bude podporovat 
regionální finále soutěže FIRST® LEGO® 
League Rijnmond 2012.  Týmy mladých 
lidí ve věku od 9 do 14 let budou v tomto 
regionálním finále navrhovat, konstruovat a 
programovat autonomní robot.  Tyto týmy 
se budou na regionální finále připravovat po 
dobu 3 měsíců.  Cílem je zaujmout mladé lidi, 
aby si dokázali představit svou budoucnost 
v oblasti technologií.  Použití značky LEGO® 
přiblíží projekt srdci a myšlení mladých lidí.

Regionální finále bylo sponzorováno za 
finanční účasti regionálních obchodních 
společností včetně přispění společnosti Valk 
Welding.  Valk Welding přispěje také svou 
účastí v porotě, která bude soutěžící týmy 
hodnotit.  Zapojením do tohoto projektu 
zdůrazňuje společnost Valk Welding, jak je 
důležité, aby si lidé již v mládí 
vyzkoušeli, že technologie je 
zábavná a zajímavá.

Mládež navrhuje a staví robota 
v soutěži FIRST® LEGO® League

www.youtube.com/user/valkwelding

Tiráž
Valk Welding CZ s.r.o.

Podnikatelský areál 323/18
CZ-742 51 Mošnov

Česká Republic
tel: +420 556 730 954
fax: +420 556 731 680

info@valkwelding.cz
www.valkwelding.com 

www.robotizace.cz 

 Nizozemsko:
Valk Welding B.V.

P.O. Box 60
2950 AB Alblasserdam

Tel. +31 78 69 170 11
Fax +31 78 69 195 15

Belgie:
Tel : +32 (0)3 685 14 77

Fax : +32 (0)3 685 12 33
 

Francie
Tel. +33 (0)3 20 10 00 39
Fax +33 (0)3 20 10 01 12

 
Dánsko 

Valk Welding DK A/S
Tel +45 64421201

Fax +45 64421202

"Valk Mailing" je občasník vydávaný firmou Valk 
Welding a je zasílán zdarma všem obchodním 

partnerů. Pokud si přejete tento časopis v 
budoucnosti také dostávat napište na  

info@valkwelding.cz
Obsah a výroba:

 
Steenkist Communicatie, www.steencom.nl   

& Valk Welding 

Podle odborné poroty zaujímá společnost Valk 
Welding silnou pozici na trhu, kterou si vybu-
dovala vývojem a instalací inovačních řešení 
robotizace v různých evropských zemích.  
Společnost Valk Welding toho dosáhla také 
využitím svého know-how, tržním přístupem v 
oblasti svařovacích robotů v zemích mimo Be-
nelux a také investicemi do vlastních domácích 
provozoven.  Tím se společnost stala méně 
závislou pouze na holandském a belgickém 
trhu a nyní si dláždí cestu k obrovskému růstu 
v rámci Evropy.

Při svém hodnocení brala porota v úvahu 
ziskovost společnosti a její finanční strukturu, 
vnitřní organizaci, sociální politiku, orientaci 
na servis a marketingovou strategii.


