Konkurenceschopnost na trhu s
obráběcími stroji se zaměřením na
export

Libor Kuchař
předseda představenstva

Profil společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s.
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KOVOSVIT MAS, a.s. je společností se 79letou tradicí ve výrobě obráběcích
strojů. Od roku 1939 se vyvinula v korporátní společnost se dvěma prodejními
středisky v České republice a Polsku. Náš tým se skládá z více než 600
zaměstnanců.

KOVOSVIT MAS, a.s. byl v roce 2016 ve stavu blízkému insolvenci. V krizové
situaci náš podnik zachránil vstup investora, společnosti Industrial Innovations
podnikatele Michala Strnada. Od té doby se můžeme spolehnout i na silné partnerství
s podniky skupiny Czechoslovak Group, která navazuje na tradici československého
průmyslu z dob 1. republiky, a to nejen po výrobní stránce, ale hlavně po stránce
obchodní. Obchodní agentury, které v rámci Czechoslovak Group fungují, pro nás
můžou sehnat nové exportní příležitosti. Ve skupině je také několik metalurgických
podniků s různými schopnostmi, s nimiž můžeme spolupracovat.

www.kovosvit.cz

Prodejní síť
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Kromě tradičně velmi silné pozice na domácím trhu, který tvoří
60% tržeb v České republice jsme orientováni na export.

Prodej dle teritoria (2017)
EXPORT
40%
CZE
60%

Kontraktace do vybraných zemích v roce 2018:
Slovensko
90 000 000,SNS
70 000 000,Polsko
65 000 000,Německo
50 000 000,Švédsko
17 000 000,Turecko
10 121 179,Ostatní export
100 000 000,-

Specifika exportu
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Problematika vývozu obráběcích strojů:

- Kreditní riziko na některých teritoriích (SNS, Egypt) a z toho vyplývající nutnost
zajištění plateb (L/C, bankovní garance)
- Legislativní omezení exportu (zboží dvojího užití)

- Byrokratická náročnost (množství dokumentů a časová náročnost)
- Financování obchodních projektů – dlouhá doba mezi vložením nákladů do výroby
a úplným zaplacením (na některých trzích bez záloh)
- Náročnost servisních služeb na vzdálených teritoriích
- Náklady na realizaci obchodu (distributor, doprava, servis, financování)

Konkurenceschopnost produktových
řad
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Aktuální trend
→

→
→
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Životní cyklus výrobku se od minulých dob značně zkracuje, požadavky trhu jdou směrem k inovativnímu přístupu
a rozšíření technologických možností produktů.
Požadavky na zákaznické řešení (řídící systém, technické parametry vřetena atd…)
Předpoklady pro konkurenceschopnost na mezinárodních trzích:
– Silné know how od vývoje, výroby až po prodej produktu
– Silné technické zázemí (konstrukce 45x, technologie 30x)
– Externí spolupráce (ČVUT, VUT, ZČU)
– Vizionářský přístup (aditivní technologie - Weldprint)
– Silný vztah s dodavateli (Siemens, Heidenhein)
2018 – KL285MC

1966 - 1971 - univerzální
soustruhy se širokým ložem a
NC řízením SP 16, SPT 32 NC

1983 - soustružnické
obráběcí centrum se dvěma
vřeteníky a automatickou
výměnou nástrojů MCSY 50 a
MCSY 80

2005 - CNC soustružnická centra
SP 180/280
2009 - SP430

Produktová strategie společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s.
Produktové zaměření - segmenty trhu:
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1) Soustružení
2) Frézování
3) Multifunkční stroje
4) Speciální technologie
5) Automatizace

6) Výroba klíčových komponent s vysokou přidanou hodnotou
7) Servis – záruční a pozáruční opravy
____________________________________________________
___
=> Snaha o obsažení širokého spektra produktů v oblasti
obrábění a s tím spojené komplexní uspokojení potřeb zákazníka

1. Inovace v oblasti soustružení
Projekt nového soustruhu KL285 MC
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Prototyp MSV v Brně 2018
Hala P, stánek 130

- Náhrada soustruhů typu SP 180/280, které jsou na trhu od roku 2005
- Elektrovřeteno A6 (Siemens)
- Nástrojová hlava (Sauter VDI 40)
- Lineární vedení (Schnneberger velikost 35)
- Kuličkové šrouby (NSK) - s možností vychlazování matic
- Hydraulický válec koníka s odměřováním – nastavování tlaku z ovládacího panelu
- Možnost použití kuličkového šroubu u koníka – z důvodu minimální upínací síly
- Komponenty šířící teplo a hluk umístěny v zadní části stroje
- Pohony kul. šroub bez převodu (motor , spojka, kuličkový šroub), použité kuličkové
šrouby s menším stoupáním z důvodu zajištění vyšší přesnosti polohování
- Vřeteník z minerální litiny

2. Inovace v oblasti frézování
MCV 800 QUICK, CLEVER
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- Náhrada strojů typu MCV 754, které jsou na trhu od roku 2008
- Linearní valivá vedení s přímým odměřováním ve všech osách
- Zvětšený rozjezd osy X = 800 mm
- Zmenšený zástavbový prostor stroje, vylepšená ergonomie ⇒ nižší prostorové nároky
- Inovace kinematické konfigurace křížového stolu ⇒ zvýšení statické tuhosti nosné struktury
- Nově připravená varianta stroje se šnekovým dopravníkem třísek ⇒ kompaktnost (délka stroje snížena o 1200 mm
oproti článkovému dopravníku)
- Zvýšení počtu upínacích drážek na stole
- Řídící sytém Heidenhain TNC620, Siemens 828D
- Inovace vřetena ⇒ snížení hlučnosti, zvýšení maximálních otáček na 12 000 min-1

3. Obrábění v pěti souvisle řízených
osách
MCU 450

- Rozšíření řady multifukčních strojů typu MC700, MCU1100
- Multifunkční 5osé obráběcí centrum
- Kontinuální obrábění v 5 osách s možností soustružení
- Široká nabídka vřetenových jednotek a upínání
- Modulární zásobník nástrojů
- Obrobek koná pohyb ve třech osách X, A, C
- Vřeteno koná pohyb ve dvou osách Y, Z
- Řídící systém SIEMENS / HEIDENHAIN
- Litinový základ stroje
- Přizpůsobeno pro robotizaci a paletizaci
- Statická a dynamická tuhost na úrovni strojů s horním gantry

www.kovosvit.cz

4. Nové technologie – WELDPRINT MCV 5X
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- Hybridní technologie – kombinace přidávání materiálu a třískového obrábění
- První vyvinutý stroj této koncepce v ČR
- Nanášení materiálu pomocí modifikovaného elektrického oblouku
- Stroj v pětiosém provedení
- Změna aditivní technologie na substraktivní v řádu sekund snímáním pracovního prostoru kamerou s
visiportem a vizualizací záběru pomocí velkoplošného dotykového monitoru v kapotáži stroje
- Snímání pracovního prostoru termokamerou pro teplotní kontrolu a analýzu kapotáží s dvojitými dveřmi
umožňující buď standardní práci s vizuálním pohledem obsluhy skrze bezpečnostní sklo do pracovního
prostoru při operacích obrábění, nebo při uzavření druhých krycích dveří operaci navařování
- Nástrojová a obrobkovou sondou pro procesní měření
- Možností záznamu procesních parametrů pro analýzu a kontrolu technologických parametrů v reálném
čase

Děkuji za pozornost
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KOVOSVIT MAS, a.s.

Namesti Tomase Bati 419
391 02 Sezimovo Usti
Czech Republic

Tel.: +420 381 632 202
Fax: +420 381 276 372

WEB:

Email: mas@kovosvit.cz
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Prague
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