
Vážené dámy, vážení pánové,

v  tomto čísle zpravodaje společnosti 
DATRON vám chceme připomenout nej-
důležitější události letošního podzimu. 
S klidným svědomím ho můžeme nazvat 
podzimem veletržním. V  září DATRON 
vystavoval nejnovější stroje na  veletrhu 
AMB ve Stuttgartu, na začátku října jsme 
představili novinky pro český a slovenský 
trh na Mezinárodním strojírenském vele-
trhu v Brně.

Děkujeme všem – zákazníkům, přáte-
lům i zájemcům, za návštěvu na našem 
stánku. Jak mnozí víte, na brněnském 
veletrhu jsme předvedli kromě našeho 
nejmenšího stroje DATRON Neo i letošní 
novinku – CNC stroj DATRON M8Cube, 
vybavený moderním řízením next. Jsme 
rádi, že tato frézka vzbudila velkou pozor-
nost mezi mnoha návštěvníky. Pokud jste 
MSV v Brně nestihli, nezoufejte – základ-
ní informace o frézce DATRON M8Cube 
se dočtete právě v tomto zpravodaji. 
Na vlastní oči si ji můžete prohlédnout 
buď při individuální návštěvě naší fi rmy 
nebo na Technologickém semináři, který 
plánujeme na 11. dubna 2019.

Na letošní veletržní události navázalo vý-
znamné historické výročí – oslavili jsme 
100 let od založení Československa. Je to 
událost tak srdeční a významná, že jsme 
ji nemohli přejít bez povšimnutí. Při této 
příležitosti jsme nechali vyrobit slavnost-
ní prapory, které nyní zdobí naše fi remní 
sídla v Česku i na Slovensku. Tímto aktem 
jsme chtěli vyjádřit náš vztah k Českoslo-
vensku, ve kterém jsme se mnozí narodili, 
vyrůstali a pracovali, a současně také vy-
zdvihnout význam 28. října 1918 pro oba 
národy, pro naši současnost i budoucnost. 

Přeji vám, v Česku i na Slovensku, dobrý 
fi niš roku 2018!

Ing. Jiří Malůš 
jednatel DATRON-TECHNOLOGY

Firma DATRON našla svoje zázemí nej-
dříve v  Detvě u  Zvolena, kdy se v  roce 
1995 stala výhradním dodavatelem strojů 
DATRON pro slovenský i český trh. V Čes-
ku si pak otevřela druhou základnu v Tech-
nologickém parku v  Brně v  roce 2014. 
Dlouholetá provázanost českého i sloven-
ského prostředí byla důvodem, proč v síd-
lech společnosti symbolicky zavlály v den 
stého výročí založení Československé re-
publiky slavnostní prapory se stylizovaný-
mi portréty Masaryka a Štefánika. 

Originální výtvarnou podobu jim dal výtvar-
ník Dalibor Krch na podnět jednatele spo-
lečnosti Jiřího Malůše. „O fi remních prapo-
rech jsem snil léta letoucí, ale z časových 
důvodů jsem realizaci dlouho odkládal. 
Letošní stovka však byla výjimečnou příle-
žitostí, jak jasně vyjádřit, že jsme srdcem 
česko-slovenská fi rma. Tak jsem se rozho-
dl, že to konečně stihnu,“ říká s úsměvem 
jednatel společnosti.

Jeho česko-slovenské vazby jsou silné 
a pevné jak z pracovních, tak osobních dů-
vodů. „Moje nejstarší dcera jednou ve slo-
hové práci o rodičích napsala, že „ocino 
študoval v Žiline, po skončení vysokej ško-
ly sa chcel vrátiť na Moravu, ale stretol ma-

minu a to bol škrt cez rozpočet,“ říká rodilý 
Čech, který už jako dítě vyrůstal na Sloven-
sku. „Rozdělení státu přišlo zrovna v době, 
kdy jsem chtěl jít studovat na Moravu, ale 
nikdo nevěděl, jak to nově bude fungovat, 
tak jsem šel na slovenskou univerzitu. Roz-
pad Československa z mé paměti nikdo 
nevymaže. V podstatě jsem přišel o svou 
vlast. Získal jsem dvě jiné vlasti, ale ani 
jejich součet mi nevynahradí tu původní,“ 
říká Jiří Malůš, který zůstal pravým Čecho-
slovákem, má české i slovenské občanství 
a volit jezdí do obou zemí.

„Pro mne je 28. říjen 1918 velké datum, 
nejen z pohledu národního uvědomění, ale 
i rozvoje ekonomiky. Jsem přesvědčený, 
že bychom našli jen málo zemí, které pro-
šly takovou dramatickou hospodářskou 
proměnou jako Slovensko. Před sto lety tu 
byly jen manufaktury a pak lesy, pole a lány, 
zatímco území dnešní České republiky pat-
řilo k nejprůmyslovějším částem Rakouska
-Uherska. Takže vznikem Československa 
získali i Slováci přístup k různorodému 
průmyslu, který se dál rozvíjel a zůstal roz-
manitý,“ dodává Jiří Malůš s tím, že aktu-
álně se stará se svým týmem o zákazníky, 
z nichž přibližně čtvrtina je na Slovensku 
a tři čtvrtiny v Česku.

NEWS
        SLAVILI
  JSME 100 LET
REPUBLIKY



Mezinárodní strojírenský veletrh 2018 proběhl ve znamení význam-
ných jubileí. Slavil se nejen šedesátý ročník nejvýznamnějšího 
průmyslového veletrhu střední a  východní Evropy, ale také 90 let 
od založení brněnského výstaviště. 100 let od vzniku Českosloven-
ska a společné průmyslové historie připomněla i unikátní výstava 
100RIES, která ukázala stovku československých průmyslových 
legend uplynulého století. 

Expozice 1651 vystavujících fi rem z 32 zemí obsadily plochu více 
než 45 tisíc metrů čtverečních. Všechny kryté plochy výstaviště byly 
vyprodány v několikaměsíčním předstihu a stejně vysoký byl zájem 
návštěvníků, kterých přišlo přes 80 tisíc. Více než 800 fi rem a při-
bližně polovina všech vystavovatelů přijela ze zahraničí. Nejvyšší 
zastoupení měly Německo, Slovensko, Čína, Itálie a Rakousko.
 
Společnost DATRON představila na veletrhu kvalitu „Made in Ger-
many“ v podobě svých CNC obráběcích strojů, vybavených nejno-
vějším systémem řízení DATRON next – nejmenší DATRON Neo 
a mezi zákazníky nejoblíbenější frézku M8Cube. Základem moderní 
technologie je velký 24” Multi-Touch displej a s ním spojené dotyko-
vé ovládání, jaké známe z tabletů či smartphonů, zobrazující všech-
ny potřebné funkce v podobě dlaždicového designu. „Jednoduché 
ovládání i nízká energetická spotřeba posunuje CNC frézy DATRON 
do kategorie strojů pro budoucnost. Je potřeba vidět na vlastní oči, 
co dokáží v praxi,“ říká specialista fi rmy Rostislav Pokorný.

DATRON next je právem nazýván řízením pro budoucnost. Kromě již 
zmíněného jednoduchého ovládání podporuje možnost výběru pří-
slušného jazyka podle potřeb uživatele, a to kdykoliv a v jakémkoliv 
místě v programu. DATRON next informuje uživatele v základním 

menu o aktivaci funkcí, kterými defi nuje příkazy, jako zapnutí/vypnu-
tí vakua, otevření/zavření dveří nebo sací hlavice, která se využívá 
při frézování abrazivních materiálů. Operátor je schopný spustit fré-
zovací program v několika krocích pomocí přehledných ikon, realis-
tického 3D zobrazení dílce a jiných nástrojů pro lehkou identifi kaci 
různých funkcí stroje. Na začátku frézovacího procesu je k dispozici 
funkce CAM asistent, která krok za krokem pomáhá operátorovi zvolit 
a nahrát program, kontrolovat nástroje, nastavení obrobku, simulaci 
a frézovat konkrétní dílec. 

Veletržní hosté si mohli tyto a další funkce nejen detailně pro-
hlédnout, ale také o nich diskutovat s odborníky. Z mateřské fi rmy 
DATRON AG přijeli němečtí kolegové Michael Hoffart a Andreas 
 Korff, kteří společně se spolupracovníky ze Zvolena a Brna byli 
hostům po celých pět dnů k dispozici. „Pocitově byl pro nás letošní 
ročník nejlepším veletrhem posledních let. Jsem velmi potěšen zá-
jmem o naše CNC stroje. Přišli stávající klienti i noví návštěvníci, ze-
jména v úterý, ve středu a ve čtvrtek odpoledne byla výborná účast. 
Příští rok opět nebudeme na MSV chybět,“ potvrzuje Jiří Malůš.

DATRON NA MSV
V BRNĚ



Jaký byl pro DATRON  

LETOŠNÍ AMB
VE STUTTGARTU?

V Německu se ve dvouletých cyklech střídají dva významné stro-
jírenské veletrhy – tím prvním je AMB ve Stuttgartu a tím druhým 
EMO v Hannoveru. Letos v září zamířilo více než 91 tisíc návštěvní-
ků do Stuttgartu na veletrh AMB, aby ve veletržním areálu na ploše 
120 tisíc metrů čtverečních vidělo prezentace 1553 vystavovatelů. 
Hlavním tématem veletrhu byla digitalizace ve výrobě. 

„DATRON jako německý vystavovatel na veletrhu samozřejmě ne-
mohl chybět. Osobně jsem byl nejvíc zvědavý na avizovanou novin-
ku pro rok 2019, a tou je nový stroj DATRON MXCube s řízením next. 
Jel jsem si na veletrh do Stuttgartu hlavně udělat představu, nako-

lik bude nový stroj vhodný pro náš trh. Přece jen půjde v portfoliu 
DATRON o největší, nejrychlejší, nejtěžší a nejdražší CNC stroj,“ říká 
Jiří Malůš s tím, že na veletrhu byl úplně poprvé vystaven prototyp. 

Nový tříosý stroj DATRON MXCube bude určen především pro fi rmy, 
které se zaměřují na výrobu dílů z hliníku ve velkém množství. „Stroj 
se mi líbí, je dynamický, rychlý a produktivní, ale je třeba mít na pa-
měti, že bude určen hlavně pro specialisty, kteří vyrábějí ve velkých 
sériích díly z plošných materiálů. Prodej v Německu by měl začít 
v lednu 2019, na českém a slovenském trhu v dubnu 2019,“ shrnuje 
Jiří Malůš.

DATRON připravil českou verzi nového katalogu strojů.
V prosinci bude k dispozici jeho elektronická verze, kterou bude možné si stáhnout
na našich webových stránkách www.datron.sk.
Na konci roku bude vydán v češtině tištěný katalog nástrojů.

VÁNOČNÍ DÁREK:
NOVÉ KATALOGY V ČEŠTINĚ
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Obrázek pochází z připravovaného plakátu, kterým bude 
DATRON oslovovat vysokoškolské studenty ke spolupráci. Ná-
vrh vytvořil Bohuslav Argaláš, vítěz studentské soutěže CS.KO-
MIKS, kterou DATRON již několik let podporuje.

V létě přibyly do brněnského týmu DATRON nové posily. K matado-
rovi Rosťovi Pokornému a servisnímu technikovi Standovi Louko-
tovi, který je ve fi rmě druhým rokem, se přidal nový servisní technik 
Martin Svoboda. Zákazníci se také budou nově potkávat či slýchat 
po telefonu s dvěma dámskými členkami týmu – v tzv. back offi  ce 
s Andreou Čížkovou, která v rámci podpory servisu vyřizuje objed-
návky a pomáhá s tokem náhradních dílů, a také s Markétou Dufko-
vou, která zpracovává nabídky a pomáhá s dalšími organizačními 
záležitostmi. Nový tým se poprvé setkal se zástupci německého 
DATRONU na MSV v Brně. 

NOVÉ TVÁŘE 
V TÝMU DATRON

TECHNOLOGICKÝ
SEMINÁŘ DATRON
Brno, 11. duben 2019
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