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U firmy Schwanog začínají noví učni!
Od září 2019 jsou ve firmě Schwanog vzděláváni 
tři mladí lidé, aby se stali specialisty ve svých 
požadovaných profesích...

Rychlejší výměna, rychlejší dokončení,  
výrazně vyšší produktivita!
Zejména při sériové výrobě ve velkých dávkách je 
zvláštní pozornost často věnována výrobní strategii... 

EDITORIÁL:

Vstoupili jsme do nového roku za mimořádných 
podmínek s odvahou a očekáváním. Masivní 
epidemie koronaviru nás nečekaně postavila 
před novou situaci. S podobnou situací 
nemáme zkušenost a v minulosti jsme se  s ní 
nesetkali, ale musíme ji společně zvládnout. 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace kolem 
koronaviru jsme se s těžkým srdcem rozhodli 
odložit 6. ročník Technologických dnů 
Schwanog na příští rok. Jsme si jisti, že je to 
správné rozhodnutí, chránící zdraví a zájmy 
vás všech. Další informace k tématu naleznete 
na 3. stránce našich zpráv.

Podstatné v tuto chvíli je, abychom nově 
vzniklou situaci společným úsilím úspěšně 
zvládli. Nyní víc než kdy jindy bychom měli 
využít veškerý výrobní potenciál ve prospěch 
našich zákazníků. Jak ze své každodenní práce 
dobře víme, v oboru výroby přesných dílů se v 
tomto ohledu nabízejí ještě velké příležitosti. 
Nejlepším důkazem je příklad našeho 
zákazníka, které jsme zařadili v tomto čísle. 
Zavede nás do podniku A.K. TEK ve městě 
Hagen v Severním Porýní-Vestfálsku.

Dalším typickým příkladem jsou stupňovité 
vrtáky Schwanog s vyměnitelnými destičkami, 
představené na straně 3. Právě zde vidíme 
obrovské výhody rychlé výměny destiček 
Schwanog – bez obvykle nezbytného 
přenastavování nástroje, jak je tomu v případě 
celotvrdokovových vrtáků.

V novém vydání Schwanog si přečtete i několik 
dalších zajímavostí a témat ze světa Schwanog.

Pojďme se společně postavit novým výzvám 
budoucnosti. Náš tým se těší na vaše projekty!

Clemens Güntert 
Vedoucí podniku

Vážení obchodní partneři,
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ČASOPIS SCHWANOGU PRO ZÁKAZNÍKY, 
ZAMĚSTNANCE A PŘÁTELE NAŠÍ FIRMY
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A.K. TEK SPOLÉHÁ NA NÁSTROJE PRO  
OKRUŽNÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU SCHWANOG  
S VYMĚNITELNÝMI DESTIČKAMI

Nejvyšší kvalita a bezpečnost zdravotnických výrobků:
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Nejvyšší kvalita a bezpečnost ve zdravotnické technice:

A.K.TEK IN HAGEN SPOLÉHÁ NA ODBORNÉ ZNALOSTI FIRMY SCHWANOG S 
NÁSTROJI PRO OKRUŽNÍ FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU S VYMĚNITELNÝMI DESTIČKAMI.

Náš sortiment nástrojů pro stroje Escomatic je na trhu od svého uvedení na trh dobře zaveden. Na návrh mnoha 
zákazníků jsme cíleně rozšířili naši nabídku a nabídli vysoce produktivní nástrojové řešení pro všechny stroje Esco-
matic.
 
Kromě nástrojů nabízíme také vhodné držáky pro téměř všechny řady strojů, jako jsou New Mach, EC08 nebo EC12.

Pro stroje Ecomatic D2 a D4 musí být hlava přeměněna pouze na šestihrannou hřídel. I když to vyžaduje trochu úsilí - skok 
v produktivitě v následující aplikaci našich nástrojů na to nechá rychle zapomenout. Řada zákazníků, kteří používají stroje 
D2 a D4 a kteří již přizpůsobili hlavy našemu systému, je naprosto nadšená přesností a produktivitou.

Stručně: Úprava hlavy vždy stojí za to!

ÚPRAVA HLAVY U STROJŮ D2 A D4 SE VYPLATÍ!

Řešení Schwanog pro stroje Escomatic:

Společnost A.K. TEK je kompetentním vývojovým a výrobním partne-
rem pro zdravotnickou techniku, mikrochirurgii a zejména pro zubní 
implantáty. V duchu výzkumu a touze po nových věcech společnost 
úzce spolupracuje s odborníky na implantáty, klinikami, ústavy a také 
se zaměřuje na zahrnutí zpětné vazby od pacientů.

Tým společnosti A.K.TEK je složen z kvalifikovaných odborníků, kterí 
mají bohaté zkušenosti s obráběním kovů a konstrukcí implantačních 
systémů. Ve zdravotnické technice již vyvynuli a realizovali množství 
zajímavých nápadů.

Společnost A.K. TEK navrhuje celý výrobní proces od výkresu po hoto-
vý produkt. Tým techniků je vyškolen v oblasti produktů a procesů a 
přemýšlí o kombinaci procesů v materiálech, technologiích, zpraco-
vání a aplikaci.

Jednatel společnosti A.K. TEK Michael Arndt popisuje filosofii takto:
„Učíme se každý den. Analyzujeme přírodní síly, například síly, které jsou účinné při žvýkání čelisti. Přenášíme je do tech-
nologie a tímto způsobem vyrábíme technicky vysoce přesné výrobky. Jedná se přitom o miniaturní výrobky, které slouží 
jako náhrada za něco, co již v lidském těle nefunguje.“

Společnost nabízí kombinaci vývojových zkušeností se špičkovou výrobní technologií, inteligentní povrchovou technologií  
a neustálým zabezpečováním kvality - od jednorázové po sériovou výrobu. Výrobní procesy zahrnují soustružení a frézo-
vání, erodování, vstřikování plastů, laserové svařování a laserové značení a popisování.

Při výrobě sází společnost A.K. TEK na firmu Schwanog již více než 13 let. Společnost využívá odborné znalosti firmy 
Schwanog s nástroji pro okružní frézování závitu s vyměnitelnými destičkami v různém provedení. Před partner- 
stvím se společností Schwanog byly používány nástroje na okružní frézování od jiných výrobců. Přechod ke společnosti 
Schwanog byl proveden z důvodů snížení jednotkových nákladů a snížení nákladů na nastavení a další vedlejší operace.

Pro společnost Schwanog je dlouhodobá spolupráce se společností A.K. TEK nejlepším příkladem, jak dosáhnout toho 
nejlepšího prostřednictvím úzkých technologických partnerství a otevřeného přístupu k výzvám.

Tři obchodní oblasti A.K. TEK:

  Zubní implantologie 
s komponenty pro úpravu zubů, implantátovými systémy  
a přidržovacími prvky

  Chirurgie páteře  
s umělým pouzdrem meziobratlové ploténky, kostními šrouby  
a jednotlivými chirurgickými řešeními

  Ruční chirurgie 
s ručními chirurgickými systémy

„Přechod na nástrojové systémy Schwanog byl zpočátku proveden především z 

důvodu optimalizace nákladů. A výsledek nás od prvního dne přesvědčil, takže v  

oblasti okružního frézování závitů je využívána pouze společnost Schwanog.

Také nás ohromuje snadno použitelný systém Schwanog s vyměnitelnými destičkami, 

mimořádně důležitá vysoká kvalita opakovaných dodávek, krátká dodací lhůta a 

kompetentní podpora poskytovaná Jörgem Hönlem a týmem Schwanog ve  

VS-Obereschach.“
Pan Böse, Vedoucí výroby ve společnosti A.K. TEK

Přestavěná hlava D2 120 na šestihran
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Zejména při sériové výrobě ve velkých dávkách je zvláštní pozornost často věnována výrobní 
strategii pro optimalizaci procesu, pokud jde o výměnu nástroje.

Při použití tvrdokovových vrtáků musí být při každé výměně související s opotřebením tento 
vrták vždy vyměněn, znovu seřízen a zaměřen celý nástroj.

A to je přesně ten okamžik, kde náš stupňovitý vrták s vyměnitelnými destičkami, který je zde 
uveden, nabízí jako příklad nejlepší praxe obrovské časové a finanční výhody, a tak se rychle 
stává hvězdou výrobní řady v každé produkci.

Využijte výhod našich tvarových vrtáků s vyměnitelnými destičkami, které vám často umožňují 
snížit vaše jednotkové náklady o více než 40 %.

Tvarové vrtáky Schwanog s vyměnitelnými destičkami. Hvězda výrobní řady se zárukou pro-
duktivity!

STUPŇOVITÝ VRTÁK S VYMĚNITELNÝMI DESTIČKAMI JAKO HVĚZDA VÝROBNÍ ŘADY!

Rychlejší výměna, rychlejší dokončení, výrazně vyšší produktivita:

Výhody lze přitom rozpoznat ihned:

   Výměna nástroje je výrazně rychleji než u tvrdokovového nástroje

   Samostatné seřízení po výměně nástroje je pro destičku zcela vynecháno. Pokud je 
nástroj opotřebovaný, celá vrtací ostří se nemusí měnit, pouze konkrétní vrtací destička

 
   Výrazně nižší náklady na pořízení ve srovnání s tvarovým vrtákem z tvrdokovu

   Výrazně nižší náklady na povlakování, protože je povlakována pouze vyměnitelná 
destička 

U firmy Schwanog začínají noví učni:

VZDĚLÁVÁNÍ JAKO ZÁKLADNÍ  
JISTOTA V BUDOUCNOSTI!

Od září 2019 jsou ve firmě Schwanog vzděláváni tři mladí lidé, aby se stali specialisty ve 
svých požadovaných profesích. 

Srdečně vítáme Laru Flaig, která se rozhodla vzdělávat oboru průmyslový obchod s další 
kvalifikací v oblasti mezinárodního obchodního managementu. V rámci svého studia 
věnovaného také cizím jazykům dává tato kombinace vynikající vyhlídky na mezinárodní
budoucnost ve firmě Schwanog.

Alexander Wolf a Malcom Trost jsou ve firmě Schwanog vzděláváni jako obráběči kovů.  
Po úspěšném ukončení výcviku mají oba mladí muži posílit výrobní tým v oblasti broušení 
a erodování.

Pro Schwanog není školení mladých lidí jen sociálně-politickým úkolem, ale také zajišťuje 
potřebu vysoce kvalifikovaných odborníků v budoucnosti.

Přejeme všem učňům vzdělání plné nových zkušeností a hodně úspěchů.

Aktuální vývoj koronaviru:

ODLOŽENÍ 6. ROČNÍKU
TECHNOLOGICKÝCH DNŮ SCHWANOG!

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie COVID-19 jsme se s těžkým srdcem rozhodli odložit 
6. ročník Technologických dnů Schwanog na příští rok.  

Jsme si jisti, že se jedná o správné rozhodnutí, chránící zájmy našich zákazníků, technologických 
partnerů a našich zaměstnanců.

Všechny přípravné práce na akci už proběhly a my všichni jsme byli plni očekávání. Termín jejího 
konání se stal pro mnohé neměnným datem v diáři. Jak se však říká, trpělivost je matka moudros-
ti, a tak se i my s positivním myšlením budeme těšit na to, až vás v Obereschachu, Villingen-
Schwenningenu co nejsrdečněji uvítáme v příštím roce.

Nové konkrétní datum konání stanovíme koncem letošního roku. Prostřednictvím našich médií  
Schwanog News, newsletterů a na našich internetových stránkách vás o něm budeme včas  
informovat.

Přejeme vám všem, abyste současnou a pro všechny mimořádnou situaci zvládli ve zdraví. Těšíme 
se na nová a osobní setkání v průběhu roku při našich obchodních schůzkách.

Váš tým organizátorů Technologických dnů Schwanog
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Schwanog · Siegfried Güntert GmbH
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Vladimír Hřib · technický poradce a prodej
CZ – 76326 Pozlovice
Mobil: 00420 604 577 616
vladimir.hrib@schwanog.com · www.schwanog.com

Skvělý spolupracovník odchází:

Zaměstnanci společnosti Schwanog pomáhají: 

DOMINIQUE ROSSETTO ODCHÁZÍ DO DŮCHODU.

PODPORA ŠKOLY CARLA ORFFA!

Setkání spolupracovníků 11. prosince 
2019 v Obereschachu poskytlo ideální 
příležitost pro rozloučení Dominique Ros-
setta při jeho zaslouženém odchodu do 
důchodu.

Generální ředitel Clemens Güntert měl pro-
jev před všemi zaměstnanci, ve kterém 
zmínil společně strávené roky, velké 
úspěchy a také mnoho prožitých zá-
bavných okamžiků.

Dominique Rossetto, jako vedoucí 
společnosti Schwanog France, hrál 
klíčovou roli v úspěchu na francouzském 
trhu a byl schopen inspirovat zaměstnance 
i zákazníky svou integritou a svými od-
bornými znalostmi. Jménem celého týmu 
Schwanog mu pan Güntert z celého srdce 
popřál štěstí a čas plný skvělých životních 
zážitků. Dárkový koš zpestří příjemné chví-
le v životě, dárkový poukaz na příslušenství 
pro motocykly určitě potěší srdce 
vášnivého motorkáře. 

Na setkání byl samozřejmě i nový manažer 
společnosti Schwanog France, kterého by-
chom dnes rádi stručně představili.

Škola Carla Orffa je speciální vzdělávací ins-
tituce v oblasti Schwarzwald-Baar a byla 
založena v roce 1969 jako speciální škola pro 
špatně vzdělávatelné žáky a dospívající. 

Cílem je vzdělávat studenty tak, aby mohli 
později žít co nejsamostatněji. To zahrnuje 
učení každodenních činností, jako je naku-
pování, a příprava na pozdější profesní život. 
Byla vybrána částka ve výši 1 015,- EUR, 
kterou tentokrát zdvojnásobil šéf firmy Cle-
mens Güntert a opět zaokrouhlil nahoru.

Při návštěvě školy Carla Orffa bylo velkým 
potěšením předat šek ve výši 2 100 EUR. 

Naše fotografie ukazuje pedagoga pana  
Hilsera s některými studenty a také ředitele  
firmy Schwanog Clemense Günterta, Julii 
Mauch a Andrease Kienzlera při předávání 
šeku.

Vánoční dobročinná sbírka zaměstnanců společnosti Schwanog, jejíž výtěžek byl na Váno-
ce 2019 předán škole Carla Orffa ve Villingen-Schwenningen, má již dlouhou tradici.

Franck Manera, nový šéf Schwanog France

Panu Francku Manerovi je 52 let, je ženatý a 
šťastný otec dcery. Po studiu mechaniky a  
výroby na Univerzitě Savoj byl Franck po dobu  
4 let u prodejce CNC strojů zodpovědný za  
instalaci strojů a strojních systémů, údržbu a 
školení.

Následovalo 27 let odborné praxe ve velké 
soustružnické firmě, z toho 10 let jako projek-
tový manažer a 17 let jako  manažer pro 
klíčové zákazníky, kde Franck dokázal spojit 
své technické know-how s prodejním talen-
tem. Jsme velmi rádi, že máme Francka  
Maneru v našem týmu, který má všechny 
předpoklady pro úspěšný rozvoj naší pobočky 
Schwanog France.


