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Oslava výročí 75 let: 
Tonhalle ve Villingen-Schwenningen nabídla úžasnou 
atmosféru pro naši oslavu výročí se všemi zaměstnanci, 
jejich partnery a…

Automatická laserová popisovací buňka: 
V rámci naší strategie 4.0 optimalizace všech procesů 
jsme také investovali do automatizované jednotky pro 
značení našich nástrojů …

PŘEDMLUVA:

tímto novým vydáním našich novin 
bychom vám rádi ještě jednou moc 
poděkovali za vaši návštěvu a účast při 
hodnocení 6. technologických dnů 
Schwanog a naší oslavy 75. výročí 
společnosti na straně 3 a 4.

Obě akce opět ukázaly, jak důležitý je osobní 
kontakt a mezilidská rovina pro úspěšnou 
spolupráci.

Dnešní zpráva o projektu na straně 2 vás 
zavede do spolkové země Hesensko k našemu 
zákazníkovi Hydrokomp, který úspěšně používá 
nástrojová řešení Schwanog pro vnější 
drážkování, tvarové vrtání a tvarové frézování. 
Kompletní obrábění v jednom kroku nyní 
namísto dvou až tří standardních nástrojů 
dříve používaných zajišťuje podstatné snížení 
jednotkových nákladů.

V rámci naší Strategie 4.0 jsme také zautoma-
tizovali laserové značení –více informací na 
straně 3 našich novin.

A v neposlední řadě jsme velmi rádi, že Vám na 
straně 4 můžeme představit Franze Hummela, 
který letos slaví 40. výročí v naší společnosti. 
Jako nikdo jiný již 40 let stojí za neustálou 
modernizací a zlepšováním výroby firmy 
Schwanog. Franz Hummel byl za své úspěchy 
oceněn celým týmem Schwanog.

Na závěr vám přeji úspěšné podnikání a 
těším se na vaše výzvy s naším týmem.

Clemens Güntert 
Vedoucí podniku

Vážení obchodní partneři,
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ČASOPIS SCHWANOGU PRO ZÁKAZNÍKY, 
ZAMĚSTNANCE A PŘÁTELE NAŠÍ FIRMY
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Hydrokomp preferuje nástrojová řešení Schwanog:

VNĚJŠÍ DRÁŽKOVÁNÍ, 
TVAROVÉ VRTÁNÍ A  
FRÉZOVÁNÍ!

FRANZ HUMMEL SLAVÍ 40. VÝROČÍ!
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HYDROKOMP PREFERUJE NÁSTROJOVÁ ŘEŠENÍ SCHWANOG!

Vnější drážkování, tvarové vrtání a frézování:

Hydrokomp vede generální ředitel Dipl.Ing. (FH) 
Karl-Heinz Freund a specializuje se na návrh a 
výrobu hydraulických komponentů, spojovacích 
systémů a upínací techniky. Na řízení a chodu 
společnosti se taky podílejí i dva synové pana 
Freunda. Zákaznická podpora, zkušení vývojový 
inženýři, design a vlastní výroba s velmi  
moderním strojovým parkem jsou zvláštní silné 
stránky společnosti. Výsledkem konstruktivních 
nápadů jsou také speciální zákaznická řešení pro 
maximální produktivitu, když jsou potřeba  
produkty, které nejsou v katalogu.

Od jednotlivých komponentů až po kompletní 
systém je každý z produktů vyvinut a vyroben  
podle nejvyšších standardů kvality. S přibližně 40 
zaměstnanci je společnost na cestě k úspěchu a v 
posledních dvou letech se velmi dobře vypořádala 
s obtížnými ekonomickými podmínkami.

Firma Schwanog od roku 2021 jako partner 
pro speciální nástroje

Jasná filozofie kvality a požadavek na maximální 
produktivitu spojily obě společnosti v květnu 
2021. Pro obrábění složitých soustružených dílů 
na dlouhotočných a krátkotočných soustruzích s 
přibližně 3 miliony dílů ročně hledal Hydrokomp 
dodavatele, který by splňoval požadavky na nižší 
jednotkové náklady, zvýšenou produktivitu a 
snížení výrobních kroků. Kromě toho byla 
vyžadována maximální flexibilita, aby bylo možné 
nabídnout efektivní řešení pro typické malé série 
velikostí dávek 500 - 5 000 kusů.

Aplikační a prodejní technik firmy Schwanogu 
Jörg Hönle dokázal hned od začátku přesvědčit 
tým Hydrokomp s vedoucím výroby Michaelem 
Hohlem o výhodách použití nástrojů Schwanog. 

Dnes jsou dodávány tvarové nástroje s 
výměnnými břitovými destičkami pro aplikace 
jako je vnější zapichování, tvarové vrtání a tvaro-
vé frézování. Zde zobrazené použití s tvarovou 
frézou Schwanog je nejlepším příkladem odbor-
ného řešení.

Hydrokomp neskrývá nadšení z řešení 
nástrojů Schwanog

Michael Hohl je ohromen přístupem společnosti 
Schwanog. Přestože spolupracujeme teprve 
zhruba rok, obráběcí procesy jsou nyní velmi 
efektivní a rychlé.

Pro Hydrokomp jsou hlavními výhodami 
jednodušší výroba složitých tvarů a větší flexibili-
ta ve výrobě. Zpracování kompletních tvarů v jed-
nom průchodu vede k výraznému snížení jednot-
kových nákladů a nahrazuje do té doby používané 
2 až 3 standardní nástroje. Tým Hydrokomp byl 
také mile překvapen spolehlivostí výrobního pro-
cesu výroby kompletního dílu z tyče bez nutnosti 
následného zpracování.

Vedoucí výroby Michael Hohl je 
přesvědčen:

„Firma Schwanog vždy dodává ucelenou 
celkovou koncepci. Ať už jde o servis na 
místě nebo o návrh a výrobu nástrojů. Do-
dávané nástroje se také vyznačují vysokou 
rozměrovou přesností a životností. Schwa-
nog je pro nás hlavním partnerem, pokud 
jde o speciální nástroje a řešení.“

Obě společnosti se dohodly, že budou v 
budoucnu spolupracovat ještě těsněji a 
budou využívat potenciál a zkušenosti 

pro snižování jednotkových nákladů 
a optimalizaci procesů.

Společnost Hydrokomp se sídlem v Mücke v Hesensku byla založena v roce 1998 a již 
více než 20 let se úspěšně etabluje jako partner pro zařízení pro mezinárodní konst-
rukci strojů a zařízení.

KOMUNIKACE A DIALOG S MEZINÁRODNÍMI NÁVŠTĚVNÍKY A ODBORNÍKY!

Ohlédnutí a vyhlídky na veletržní vystoupení:

U příležitosti zákaznických dnů na TAJMAC-ZPS ve Zlíně ve dnech 28. - 29.4.2022 a  
INDEX „Dny otevřených dveří“ v Reichenbachu od 26.4. – 29.4.2022 jsme využili 
příležitosti představit naše vysoce produktivní řešení vybranému odbornému publiku. Z 
prvotřídního ohlasu a zájmu ve všech dnech akce měli radost jak naši zákazníci jako 
organizátoři, tak i návštěvníci a vystavovatelé.

AMB a IMTS preview Náš veletržní tým je již uprostřed příprav na dva veletrhy AMB ve Stuttgartu  
a IMTS v Chicagu, na které vás dnes srdečně zveme.

Aplikace Hydrokomp s tvarovou frézou Schwanog

13. – 17. září 2022 ve Stuttgartu 
Hala 1, stánek 1A69

12.–17. září 2022 v Chicagu, 
McCormick Place, stánek 432061

International Manufacturing Technology Show

Obrábění vnitřních tvarů pomocí tvarových fréz 
Schwanog

Hydrokomp
Hydraulische Komponenten GmbH
Siemensstraße 16
35325 Mücke
Tel. 06401 2259 99-0
Email info@hydrokomp.de
www.hydrokomp.de 
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75 LET VÝROČÍ SCHWANOG!

Oslava v Tonhalle ve Villingen-Schwenningen:

Tonhalle ve Villingen-Schwenningen poskytla příjemné prostředí 
a atmosféru pro naši oslavu 75. výročí společnosti 24. června 
2022. Velmi nás potěšilo, že mezi našimi hosty byli nejen naši 
zaměstnanci, jejich partneři a přátelé naší firmy, ale také řada 
kolegů z mezinárodních poboček společnosti Schwanog.

Na mnoha hostech byla vidět radost z toho, že opět vidí dlouholeté  
spolupracovníky - a tak vládla skutečně velmi příjemná atmosféra.

Komik a kabaretiér Heinrich Del Core, známý z televize i německých 
jevišť, inspiroval svým vtipným programem vyznačujícím se italskou  
lehkostí a vyvolal srdečný smích a vytrvalý potlesk.

Noblesní jubilejní menu hudebně doprovodila kapela The Soulmachine z 
Rottweilu. Po slavnostní večeři 10členná kapela přiváděla sál do varu 
úžasným zvukem až do pozdních nočních hodin. Soul , funk, pop a 
rhythm'n'blues dokázal roztančit a fantasticky bavit včechny hosty v 
sále.

Rádi bychom poděkovali všem hostům, kteří svou účastí a  
pozitivní energií přispěli k opravdu nezapomenutelnému večeru v 
historii naší společnosti.

NOVÁ AUTOMATIZOVANÁ BUŇKA PRO LASEROVÉ ZNAČENÍ NÁSTROJŮ!

Popis nástrojů rychleji a precizněji

V rámci naší strategie 4.0 optimalizace 
výrobních procesů jsme investovali do 
automatizované buňky pro značení 
našich nástrojů.

Naše nové zařízení provede vaše specifické 
značení nástrojů ještě rychleji a přesněji. 
Další výhodou pro naše zákazníky je, že 
požadovaný nápis je již zobrazen v razítku 
jako součást zákaznického výkresu k uvolnění 
do výroby. Délka a velikost textu může být 
upravena podle velikosti a tvaru nástroje. 
Nová automatizovaná buňka laserového 
značení nástrojů již byla uvedena do provo-
zu.

Věříme, že značení nástrojů pomocí nové 
technologie bude pro Vás naše zákazníky 
přínosem. 

Výhody: 

  Kratší čas zpracování

  Lepší viditelnost popisu

  Stabilita procesu vyšší bezpečnost procesů
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Schwanog · Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Str. 36 · D-78052 Villingen-Schwenningen 
Tel. +49 (0) 77 21 / 94 89-0 · Fax +49 (0) 77 21 / 94 89-99
info@schwanog.com · www.schwanog.com
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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

OHLÉDNUTÍ ZA 6. TECHNOLOGICKÝMI DNY SCHWANOG 2022

Vynikající návštěvnost, technická řešení, nápady a osobní dialog

Na 6. technologických dnech firmy Schwanog ve dnech 22. - 23. června 2022 jsme 
konečně mohli přivítat naše zákazníky, partnery a zájemce v našem výrobním závodě v 
Obereschachu jako obvykle.

Velmi nás potěšilo, že tolik návštěvníků přijalo naše pozvání a vyjádřilo tak uznání našim techno-
logickým partnerům. Opět bylo doslova cítit vzrušení z výměny nápadů a řešení v osobním  
dialogu.

A nechyběl opět pestrý program. Firemní exkurze s návštěvami výrobních prostor pro broušení, 
erodování a frézování, informačních ostrůvků zúčastněných technologických partnerů i přednášky 
a ukázky obrábění učinily z 6. technologických dnů Schwanog všestranně úspěšnou akci.

A důvodů k oslavě bylo samozřejmě mnoho - kromě toho, že jsme se opět viděli s obchodními 
partnery, zákazníky a přáteli společnosti, jsme s velkou radostí přijali gratulaci k 75. výročí 
společnosti.

FRANZ HUMMEL SLAVÍ 40. VÝROČÍ!

Skutečný veterán ve společnosti Schwanog:

Franz Hummel se právem může s hrdostí ohlížet na své 40. výročí 
ve společnosti, protože v posledních čtyřech desetiletích neúnavně 
podporoval technologický pokrok. Úspěch firmy a dnešní stan-
dard s plně automatizovanými výrobními buňkami jsou také velmi 
důležitým přínosem Franze Hummela, skutečného veterána z  
rodiny Schwanog.

V roce 1982 zahájil svou kariéru ve firmě Schwanog jako brusič nástrojů. 
V roce 1989 a 1990 absolvováním mistrovské školy si položil Franz  
Hummel základ pro vyšší pozice ve společnosti Schwanog. V následu-
jících 10 letech byl Franz Hummel vedoucím směny, než ho Clemens 
Güntert v roce 2000 jmenoval vedoucím výroby.

Franz Hummel je hnacím motorem modernizace výroby společnosti 
Schwanog za použití nejnovějších technologií a zde vždy našel horlivého 
zastánce této strategie v osobě šéfa naší společnosti pana Clemense 
Günterta.

Clemens Güntert ocenil jeho úspěchy, přínos naší společnosti a předal 
hodnotný dar na setkání zaměstnanců před všemi zaměstnanci.

Franz Hummel (vlevo) a ředitel firmy Clemens Güntert (vpravo)


