
Prvním z nich je bruska vodících ploch Rosa Linea Platinum 
20.15-U CNC od italské společnosti Rosa Ermando S.p.A. Tento 
stroj rozšíří kapacitní a technologické možnosti stávající brusky 
Favretto MC/U 250 CNC, která je v provozu již od roku 1993 
a je určena primárně k broušení vodících ploch suportů a saní více 
vřetenových automatů.

Nový stroj disponuje zásobníkem čtyř různě tvarovaných kotoučů 
o průměru 610 mm osazených na přírubách s  automatickou 
výměnou v průběhu brousícího cyklu včetně obtahování a plynulým 
natáčením úhlu broušení. Stůl je osazen upínací magnetkou o 
rozměru 1000 mm x 2000 mm, která tak umožňuje rozšíření 
sortimentu současně broušených součástí. Konstrukce stroje 
na dvou sloupech zaručuje vyšší tuhost a tím dosažení lepších 
geometrických úchylek kolmosti a drsnosti broušených ploch než 
je tomu na stávajícím stroji Favretto, kde je pouze jeden sloup 
a rameno. Stroj je řízen systém SIEMENS 840 DE-SL s ovládáním 
prostřednictvím dialogových oken včetně simulace zadaného 
obtažení kotouče na diamantu, což nevyžaduje tvorbu NC programu 
programátorem a celý proces tak připravuje a řídí přímo operátor.        

Druhým strojem, který byl nasazen v provozu lehké mechaniky 
je bruska ELB BG2000HT od německého výrobce ELB-Schliff 
Werkzeugmaschinen GmbH. V tomto případě jde o vysoce přesnou 
brusku pro broušení vnějších drážkových profilů s opcí pro broušení 
profilů vnitřních a vnějších závitových profilů.

Stroj nahrazuje stávající dva zastaralé a vysoce poruchové 
stroje pro broušení vnějších drážkových profilů a přidaná opce 
pro vnitřní broušení nahradí také další technologii. Hlavní náplní 
výrobní kapacity nového stroje budou více drážkové hřídele 
a součásti s přesnými vnitřními profily dále bude stroj využit také 
k broušení vnějších závitových profilů. Maximální délka broušené 
součásti činí 2000mm s průměr od 10mm do 200mm pro vnější 
broušení. Mezi významné přednosti stroje patří plynule otočná osa 
brousícího vřetene „C“ v rozsahu +/- 91°, profilovací diamantová 
kladka, umožňující tvarovat široké spektrum tvarů brusných 
kotoučů jak pro vnější, tak i pro vnitřní broušení a dotyková 
sonda, která slouží nejen k najíždění počátků a k vyrovnávání 
obrobku, ale také umožňuje eliminovat úhlové rozdíly polohy dvou 
různých profilů na jedné součásti. Samozřejmostí je řídící systém 
SIEMENS 840D sl s ovládáním prostřednictvím dialogových oken 
a dodanou nástavbou. 

U obou strojů v současné době probíhá dovybavení příslušenstvím 
a kompletace pracoviště. Všichni operátoři prošli školením 
obsluhy stroje a postupně se seznamují se všemi možnostmi 
a funkcionalitami. Postupně bude probíhat změna pracovišť 
v  technologických postupech a stroje budou plně začleněny do 
výrobního procesu divize.

Miroslav Sovadina, Antonín Žůrek, divize Výroba
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V měsíci říjnu 2019 byly realizovány nové investice v divizi výroba a do 
provozu nasazeny dva nové vysoce přesné dokončovací stroje.

INVESTICE V DIVIZI VÝROBA



ZPS – SLÉVÁRNA MODERNIZUJE VÝROBU
Stávající provoz  výroby tekutého kovu byl 
zajišťován na nízkofrekvenčním tavícím 
zařízení, které už pomalu dosloužilo a bylo 
potřeba zaměřit investice na progresívní 
technologii středofrekvenčního tavení. 
Instalace dvou  nových středofrekvenčních 
indukčních pecí, každá o objemu 6t 

dostatečně naplní potřebnou kapacitu 
výroby tekutého kovu ve slévárně. Čas 
tavení při stejném objemu taveniny bude 
přitom  několikanásobně kratší, což 
významně sníží vývin fugitivních emisí 
tuhých znečišťujících látek do pracovního 
prostředí. Nová tavící zařízení včetně 

druhování vsázky budou vybavena 
účinným odsáváním a filtrací. Výrobní 
kapacita je až 12 tun tekutého kovu za 
hodinu.

Termín spuštění zkušebního provozu je 
plánován na konec února 2020.

Jana Navláčilová, ZPS-SLÉVÁRNA

GENERÁLKA STROJŮ POKRAČUJE

Na setkání byli přítomni za TAJMAC–
ZPS a. s. Ing. Marek Hala – vedoucí 
prodeje divize OBRÁBĚCÍ CENTRA, pan 
Radek Pristach – mistr montáže divize 
OBRÁBĚCÍ CENTRA a pan Stacke – vedoucí 
elektromontáže. Střední průmyslovou školu 
polytechnickou zastupovali ředitel školy 
Ing. Bc. Jiří Charvát, zástupkyně ředitele 

pro praktické vyučování Mgr. Petra Entová 
a vedoucí učitel Odborného výcviku 
Bc. Petr Málek.

Účelem setkání bylo převzetí vertikální 
frézky FA 3V, na které nám firma provedla 
na vlastní náklady generální opravu. 
Je to dárek hlavně pro žáky školy, jenž 
budou v  hojné míře využívat ve výuce 

odborného výcviku. Hodnota této opravy je 
426.033,- Kč. Celá oprava ležela na bedrech 
divize OBRÁBĚCÍ CENTRA a hlavní zásluhu 
na provedení opravy měl mistr montáže 
divize CNC pan Pristach. Poděkování 
samozřejmě patří všem pracovníkům 
divizí, jenž se na této opravě podíleli. 

Na setkání se hovořilo o další vzájemné 
spolupráci. Ze strany firmy TAJMAC-ZPS 
se jedná o  Modernizaci řídícího systému 
SINUMERIK 810 D u obráběcího centra MCFV 
1050 BASIC v letošním roce, nákup montérek 
žákům prvních ročníků a nemalá prospěchová 
stipendia. Předání těchto stipendií v  únoru 
2020 bude spojeno i s výběrem žáků prvních 
ročníků do dalšího stipendijního programu 
a následné praxi ve firmě.

Doufáme, že tato spolupráce se bude nadále 
úspěšně rozvíjet a povede k získání nových 
žáků školy a nových pracovníků firmy.

Zároveň děkujeme zaměstnancům firmy 
za vstřícný přístup k našim žákům v rámci 
odborného výcviku, což se odráží na spo - 
kojenosti žáků s prací ve firmě.

  Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy
Bc. Petr Málek, vedoucí učitel OV 

Říjnová návštěva vedoucích pracovníků firmy 
TAJMAC–ZPS, a. s. v prostorách úseku praktického 
vyučování podtrhla význam spolupráce naší školy 
s touto firmou.



V  sobotu 9. 11. 2019 se TAJMAC‑ZPS, a.s. 
zúčastnil fotbalového turnaje mezi firmami 
zlínského kraje. Vše se odehrávalo v Městské 
sportovní hale Otrokovice. 

A o co vlastně šlo? 
Celá akce podpořila již 5. ročník NEO CUPu, 
jehož posláním je pomáhat předčasně 
narozeným miminkům, která by měla, 
bez náležité péče, jen pramalé šance na 
přežití. Všechny příspěvky putovaly na 

oddělení Neonatologie Krajské nemocnice 
Tomáše Bati ve Zlíně. K  tomuto dni bylo 
vybráno přes půl milionu korun českých. 

Ceníme si toho, že jsme se mohli stát 
partnery této akce a přispět tak na dobrou 
věc.

                                                                                   
Personální oddělení

STROJÍRENSKÁ OLYMPIÁDA JIŽ 6. ROČNÍK
Dne 20. listopadu. 2019 se na Střední 
průmyslové škole Zlín konal již 6. ročník 
STROJÍRENSKÉ OLYMPIÁDY pro studenty 
3. až 4. ročníků středních průmyslových 
škol zlínského kraje.

Součástí této akce byla prezentace 
ve které představil Technický ředitel 
Ing. Martin Machálka historii a současnost 
strojírenské výroby v  naší společnosti. 
Všichni studenti také absolvovali prohlídku 
výrobních a montážních oddělení naší 
společnosti při které je s  komentářem 
doprovázel Auditor systému kvality Petr 
Goiš. Na závěr návštěvy ve společnosti 
TAJMAC-ZPS, a.s. byly studentům předány 
upomínkové a propagační materiály. 

Na SPŠ Zlín byly poté vyhlášeny výsledky 
a Technickým ředitelem Ing. Martinem 
Machálkou  předány hodnotné ceny. Ceny 
ve výši 25 000 Kč do soutěže věnovala  
společnost TAJMAC-ZPS, a.s.   

Studenti soutěžili ve vytvoření modelu 
a výkresu součásti v konstrukčním 
programu INVENTOR a také v testu 
strojírenských znalostí. Soutěž vyhrál 
Tomáš Vefl z SPŠ Zlín, na druhém místě 
se umístil Erik Bartoň z SPŠ Vsetín, 
a na třetím místě Jiří Janečka z SPŠ Zlín.

Všem oceněným blahopřejeme.

Petr Goiš, auditor systému kvality

2013
V říjnu zahájena rekonstrukce III. haly.

2 etapy
REKONSTRUKCE III. HALY s cílem rozšíření 
montážních ploch (ukončení červenec 2014)

ROZŠÍŘENÍ PLOCH ZKUŠEBNY umožnilo 
další rozvoj výzkumně vývojové základny 
produktové řady vícevřetenových 
automatů. (ukončení červenec 2014)

Vzhledem k havarijnímu stavu střechy 
sociálního přístavku III. haly, bylo nutné 
přistoupit k její celkové rekonstrukci.

Prvním krokem bylo přemístění konstrukcí 

vícevřetenových automatů, konstrukce 
MANURHIN KM'X, kanceláře technického 
ředitele a podpory technických činností 
do náhradních prostor.

2018
Stěhování proběhlo v září.

Společně s rekonstrukcí střechy probíhaly 
stavební práce uvnitř budovy, kde 
se adaptovaly bývalé šatny na prostory 
konstrukcí.

2019
Od 7. 12. se nové prostory začaly využívat.

V jedné části je společně umístěná strojní 

vývojová konstrukce a správa sériových 
strojů, vývojová konstrukce aplikací, 
technická kancelář a celá konstrukce 
MANURHIN KM'X.

Ve druhé části je potom vývojová 
konstrukce elektro a skupina software. Zde 
je také vytvořený prostor pro simulátory.

Součástí je i rekonstruované sociální 
zázemí.

Při výběru vybavení se přihlíželo 
na variabilitu jednotlivých pracovišť, jak 
s ohledem na ergonomii, tak možnost 
neformálních technických jednání přímo 
u stolu.

Ing. Antonín Mlčoch, technický manager

NOVÉ PROSTORY DIVIZÍ MORI-SAY A MANURHIN KM'X
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Vánoční bruslení
Srdečně zveme všechny zaměstnance, rodinné příslušníky a partnery na vánoční bruslení s TAJMAC‐ ZPS.

Vzhledem k bezpečnosti účastníků je hra s hokejkami 
povolena pouze dětem s dozorem rodiče, a to ve vyhrazené 
části. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. Doporučujeme 
vybavit děti na bruslení helmou a dalšími ochrannými prvky.

Vstupné je hrazeno společností TAJMAC‐ZPS, a.s.

29. 12. 2019 od 13:45 do 15:15hod
Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně

4. ročník 
TAJMAC HOLD´EM TOURNAMENT

V sobotu 30. listopadu 2019
se v Casinu KAJOT v Hotelu Moskva 
konal již čtvrtý ročník turnaje v pokeru 
„TAJMAC HOLD´EM TOURNAMENT“.

Gratulujeme výhercům: 

Vladimíru Jurčíkovi
Janu Pisklákovi
Janu Soukupovi.


