krátké zprávy
 Sharp se chystá na rok 2012. O plánech
společnosti Sharp pro střední a východní
Evropu hovořil 29. listopadu 2010 v Praze na vánočním setkání s novináři výkonný
ředitel pan Masaharu Suzuura.
Shrnul úspěchy
roku 2010, kdy
Sharp oznámil
dostupnost své
oceňované řady
televizí LCD vybavených technologií Quattron
v České republice a v září téhož
roku představil
na veletrhu IFA
své 3D televize
LCD s technologií Quattron. Připomněl přítomným novinářům mj. také to, že se společnost Sharp chystá na oslavu svého stoletého
jubilea, které padne na rok 2012. Je to symbolická příležitost pro prezentaci společnosti ve světě, neboť se v tomto roce bude konat turnaj UEFA Euro 2012 a Sharp se stane
jeho Eurotop-partnerem. Tímto sponzorstvím
podpoří prestiž značky Sharp a samozřejmě
i zvýší svůj podíl na trhu.

[Tiskové materiály Sharp.]
 Maximální síla v kapesní velikosti. Vrtá
ní a šroubování nad hlavou nebo v omezeném
prostoru jsou každodenní výzvy, pro jejichž
zvládnutí potřebují řemeslníci akumulátorový
vrtací šroubovák, který se i přes malé rozměry vyznačuje velkým výkonem. Nový Bosch
GSR Mx2Drive Professional představuje perfektní řešení pro tyto úkoly, neboť spojuje ma-

 Utěrky a dávkovač. Globální dodavatel hygienických výrobků Kimberly-Clark Professional (KCP) uvedl na trh systém Scott Slimroll,
který představuje nejlepší úsporné řešení pro
umývárny s omezeným místem
na stěně. Každá role je dlouhá
165 m a poskytuje až 700 utěrek.
Dávkovač Slimroll je vybaven
mechanismem
kontrolovaného
dávkování a poskytuje utěrky
dlouhé 25 cm,
což snižuje spotřebu utěrek a zabraňuje v jejich plýtvání. Plýtvání dále snižuje i použití kotoučů s přesně nastavenou délkou vydávaných utěrek. Utěrky jsou vyrobeny
z tkaniny Airflex s vynikající savostí a velkou
pevností. Uživatel se tak dotýká pouze utěrky,
kterou používá zcela sám, a celý systém je tak
maximálně hygienický.

[Tiskové materiály KCP.]

Mars a Jupiter z Koposu mají Českou
kvalitu. Vláda České republiky v roce 2002
zahájila národní program podpory kvality. Cílem programu bylo vytvořit jednotný
systém, pomocí kterého se zviditelní důvěryhodné a nezávislé kvalitní značky, podniky, výrobky. Od roku 2003 je Kopos Kolín,
a. s., jako celek nositelem ocenění Česká
kvalita. Tento titul byl Koposu znovu propůjčen v roce 2005. Letos se ocenění Česká kvalita se dostalo výrobkové řadě kabelového nosného systému z Koposu. Vyrábějí
se ve dvou rozměrových řadách jako kabelové žlaby Mars a kabelové žlaby Jupiter.
Oba systémy se od sebe liší pouze svými
rozměry. Shodně jsou vybaveny děrováním,
embosy a zaoblenými hranami pro zpevnění tuhosti. Integrovaná spojka zaručuje rychlou montáž. O bezpečné
protažení kabelů
se starají prolisované výstupky. Samozřejmostí je několik
druhů povrchové úpravy. Využití nalézají
v lehkém i těžkém průmyslu, v infrastruktuře a občanské vybavenosti.



[Tiskové materiály Kopos.]

Přesné a bezpečné přistávání s využi
tím LED. Společnost Osram se díky modulům Zelion H LED stala prvním značkovým
výrobcem, který nabízí robustní a flexibilní
řešení nové generace pro odolné a úsporné
osvětlení letišť. Efektivní a trvanlivé LED
moduly, jako je i Zelion H, se stále více
prosazují v těchto oblastech jako udržitelná
řešení osvětlení pro budoucnost. Tyto zdroje světla nejen šetří energii, ale jsou také
méně náročné na údržbu. V podobě modulů Zelion H přichází Osram s novým systémem, který je konstruován pro potřeby letištního osvětlení a který nahrazuje 48W
halogenové světelné zdroje. Jednou z největších výzev v rámci vývoje Zelionu H bylo
najít správnou konstrukci reflektoru, který


Nasvícený Týnský chrám. Při příležitosti světového dne diabetu nasvítily kostel
Matky Boží před Týnem na Staroměstském
náměstí v Praze společnosti Eltodo-Cite-



ximální sílu a rychlost s mimořádně kompaktní konstrukcí. Jeho inovační dvoustupňová
převodovka umožňuje přechod mezi jednotlivými stupni bez přerušení práce vypínačem
a dává silný krouticí moment 10 N·m. Navíc
umožňuje nejvyšší rychlost otáčení ve třídě
3,6 V. Až 580 min–1 na druhý stupeň umožňuje rychlé šroubování malých šroubů (až 3,5 ×
× 35 mm). Přesvědčivá je navíc i šikovná konstrukce. S délkou hlavy pouze 158 mm a hmotností 0,5 kg se GSR Mx2Drive Professional vejde do kapsy u kalhot. Zajistitelný 1/4" univerzální držák bitů aretuje všechny běžné vrtací
a šroubovací bity.

by vydržel vysoké teploty a zároveň splňoval
požadavky na parametry prostorového záření. Moduly Zelion H lze používat nepřetržitě až tři roky. Co se týká životnost, předstihují všechny ostatní světelné zdroje, protože průměrná životnost halogenového řešení
je asi 3 000 h, zatímco u systému LED je to
nejméně 25 000 h.

lum a Philips. Pražané a návštěvníci Prahy
měli příležitost spatřit od 12. do 14. listopadu tuto památku zahalenou v modré barvě, která je barvou diabetu. V minulosti se
při této příležitosti zahalily do modré barvy např. Dům opery v Sydney, socha Ježíše v Rio de Janeiro nebo kyvadlo na Letné
v Praze.
K modrému nasvětlení byla použita svítidla
LED zapůjčená společností Philips, a dočasně
tak nahradila stávající osvětlovací soustavu,
která je ve správě společnosti Eltodo-Citelum.

[Tiskové materiály Bosch.]

[Tiskové materiály Osram.]

[Tiskové materiály Philips.]
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