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Inovace extrudérů HSK !
Představujeme Vám inovovanou nabídku kvalitních
německých extrudérů značky HSK. S ohledem na
neustálý kvalitativní vývoj výrobků HSK jsou
stávající extrudéry střední třídy HSK 23RSX a
HSK 30RSX aktuálně ve výrobním programu
nahrazeny
inovovanými typy
HSK 22RSX a HSK
28RSX. Výkonově
jsou oba nové typy
srovnatelné
s předchozími typy.
Vedle
výkonných
dmychadel novinku
představuje
především
použití
kvalitních
německých
pohonů
značky
EIBENSTOCK, které od předešlého provedení
okamžitě poznáte podle černé barvy tělesa.
Absolutní novinkou a špičkou mezi extrudéry jsou
však extrudéry HSK s typovým označením
DATA. Jejich poznávacím znamením je třetí
displej na ovládací jednotce. Tyto extrudéry jsou

AKCE – lapače listí !
S blížícím se podzimem přichází každoroční starost
v podobě padajícího listí ze stromů.
Problém se zanesenými a ucpanými
okapy lze snadno a levně řešit
pomocí plastových lapačů listí
z našeho sortimentu. Lapače v oblém
i
plochém
provedení, jakož i lapače listí do
kotlíků nyní nabízíme v rámci
podzimní akce za akční cenu se
slevou -8%! Tyto užitečné
pomocníky, které využijete jak
na podnikatelských tak i
soukromých objektech můžete
za tuto zvýhodněnou cenu
nakupovat pouze do 31.10.2015
na našem e-shopu www.azplasty.cz

vybaveny novou funkcí záznamu důležitých
svářecích dat na SD kartu. Jedná se především o
záznam svářecí teploty, teploty okolí, otáček
motoru a svářecího času. Dále je možno
prostřednictvím SD karty
předprogramovat svářecí
data pro různé materiály
nebo
používat
personifikované SD karty
pro jednotlivé svářeče.
Svářecí
protokoly a
diagramy ze SD karty je
možno
snadno
zobrazovat
v PC
prostřednictvím
programu
Excel.
Extrudéry typu DATA
jsou dodávány ve čtyřech výkonových řadách od
2,3 do 6,0 kg drátu/hod. Tyto novinky jsou již
v prodeji a podrobně se s nimi můžete seznámit na
našem e-shopu www.pristrojenaplasty.cz

Tyče POM-C d 600 mm
V české premiéře nabízíme od počátku září
v sortimentu plné tyče z oblíbeného konstrukčního
materiálu POM-C o průměru d=600 mm! Jedná se o
naprostý unikát, který dokazuje mistrné zvládnutí
výrobní technologie extruzí. Použítí takto velkých
průměrů spočívá
především
ve
výrobě
velkorozměrový
ch obráběných
dílů a součástí
pro průmyslové
a
konstrukční
aplikace. Tyče
jsou vyráběny
v barvě natur a standardní délce 1 m. Na vyžádání je
možno dodat i přířezy na míru dle Vašeho požadavku.
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Mezinárodní TOP RATING 1 pro AK Plast !
„Spolupráce s firmou AK
Plast s.r.o. je bezpečná!
Hodnocení
rizikového
faktoru
D₰B
ratingu
dlouhodobě na nejvyšším
stupni 1!“ Tak zní závěr
auditu, který u nás provedla
uznávaná
mezinárodní
ratingová
agentura
BISNODE.
Úroveň
hodnocení
vyjadřuje
stabilitu, solventnost a
důvěryhodnost sledované
společnosti a vydává doporučení ohledně stupně rizika

obchodování s touto společností Hodnocení je
prováděno sofistikovanou metodikou Dun₰Brandstreet
na základě podrobné analýzy dlouhodobých
ekonomických výsledků dané společnosti. V celé
České republice a na Slovensku dosáhlo tohoto
nejvyššího stupně ohodnocení pouze 2% ze všech
sledovaných firem! Naše firma je mezi nimi!
Obchodování s námi je na minimální úrovni rizika!
Jsme Vašim spolehlivým partnerem!

Nové strojní vybavení !
více odběratelů
upřednostňuje
dodávky materiálu
ve
specifických
rozměrech na míru,
obnovili jsme náš
strojní
park
nákupem
nové
okružní formátovací pily na deskové materiály. Volba
padla na profesionální robustní pilu značky Jeřábekstroje v typovém provedení PKV. Tato pila umožňuje
přesné, rychlé a precizní
formátování desek až do
tl. 90 mm (mat. PE). Dále
do
našeho
strojního
vybavení přibyla i CNC
fréza s rozměrem stolu
2,5x1,25 m pro výrobu
kusových
a
malosériových hotových dílů z plastů.
Vzhledem

k tomu,

že

stále

Nový firemní poutač !
Během letních prázdnin dostala nové opláštění ve
firemních barvách další skladovací hala v našem
areálu. Současně byl do štítu haly instalován nový
firemní poutač o rozměrech 14x2 m. Poutač se tak
stává výraznou dominantou pro každého zákazníka,
který k nám přijíždí směrem z centra města a přispívá
tak ke snadné orientaci při hledání našeho areálu.

Významní občané Ledče n.S. – Vojtěch Hlaváč
Významným ledečským rodákem je hudební
skladatel a dirigent Vojtěch Hlaváč, který
se v našem městě narodil v roce 1849. Po
absolvování varhanické školy v Praze
pokračoval ve studiu v Paříži. Z vojenské
služby zběhl do Ruska, kde se také usadil.
Působil zde na různých místech jako varhaník,
skladatel a dirigent a od roku 1900 byl
činný i na carském dvoře. Kromě jiného byl
jmenován carským dvorním sólistou a
kapitánem
všech
orchestrů
ruského
námořnictva. Obdržel hodnost ruského
generála a doprovázel cary při jejich
zahraničních cestách. Složil několik
klavírních, vokálních i orchestrálních skladeb a
navrhl zdokonalené koncertní harmonium.
Zemřel v roce 1911 v Petrohradě. V Ledči n.S. je po něm pojmenována jedna z ulic.
PLASTNOVINY – informační čtvrtletník společnosti AK Plast s.r.o..Vydává AK Plast s.r.o. , Pivovarská 709, 584 01 Ledeč n.Sáz.
NEPRODEJNÉ
–
určeno
pro
obchodní
partnery
společnosti
AK
Plast
s.r.o..
Všechna
práva
vyhrazena.

