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Zákazníci se vracejí i k jiným 
hodnotám, než je cena,
říká Radim Ušel, ředitel divizí Balicí stroje, Exportní balení a Antikorozní systémy Cortec společnosti TART. 
Po ekonomickém útlumu v roce 2009 byla podle něj cena balicích strojů pro řadu zákazníků důležitější než všechny 
ostatní parametry. To se nyní začíná měnit.

Společnost TART je předním tuzemským 
výrobcem a dodavatelem obalových řešení. 
Jaké produkty v současnosti nabízíte?

V  současné  době  je  činnost  společnosti 
rozdělena do sedmi samostatných produkto‑
vých divizí, jejichž vznik a zaměření byly dány 
požadavky našich obchodních partnerů a pří‑
ležitostmi  na  trhu.  Jádro  podnikání  zůstává 
v ochraně produktů během logistického pro‑
cesu, při kterém jsme schopni vedle dodávek 
širokého  portfolia  obalových  materiálů  vy‑
tvořit obalové  řešení přímo na míru dle po‑
třeb našeho zákazníka.

Vedle toho také nabízíte balicí stroje…
Balicí stroje  jsou součástí nabídky společ‑

nosti  TART  od  roku  1994.  Cílem  této  divize 
je  řešení  konkrétních  požadavků  zákazníků 
na  balení  produktů,  k  čemuž  slouží  nabídka 
komplexního sortimentu ovinovacích, pásko‑
vacích, zalepovacích,  fóliovacích a svářecích 
strojů  a  celých  balicích  linek.  Našimi  doda‑
vateli jsou osvědčení světoví výrobci, s nimiž 
máme  uzavřeny  dlouhodobé  dodavatelské 
smlouvy  a  vztahy.  Zákazníkům  poskytujeme 
také poradenské a konzultační služby při vý‑
běru vhodného balicího zařízení. 

Máte v portfoliu balicích strojů aktuálně i ně-
jaké novinky? 

V  loňském roce  jsme, ve spolupráci s naší 
partnerskou  společností  Brünner  Verpac‑
kungsmachine, uvedli na trh vysokokapacitní 
automatický stroj Comtex 3G, primárně urče‑
ný  na  balení  zboží  v  e‑shopech.  Jedinečnost 

tohoto zařízení spočívá  jednak v  jeho univer‑
zálnosti a dále pak v rychlosti balení. Stroj je 
schopen průběžně číst rozměry a tvar produk‑
tu a podle toho pak operativně přizpůsobit na‑
stavení  tak, aby výsledné zabalení bylo rych‑
lé,  bezpečné  a  i  vzhledově  na  velmi  vysoké 
úrovni. Je tedy možné souběžně balit rozmě‑
rově  různé  produkty  ve  velmi  rychlém  taktu. 
Po uvedení na  trh se  tento stroj stal doslova 
hitem  v  Německu  a  Nizozemsku.  Naše  první 
zkušenosti  a  reakce  zákazníků  napovídají,  že 
by tomu tak mohlo být i na našem trhu.

Do jaké míry jste schopni zajistit i dodání ce-
lých balicích linek?

Pro  automatizované  výrobní  procesy  na‑
bízíme  kompletní  balicí  linky  k  nejrůznějším 
účelům. Nejvíce projektů řešíme v oblastech 
balení  zboží  na  paletách  do  průtažné  neboli 
stretch  fólie,  dále  pak  balení  zboží  do  kar‑
tonových  obalů,  jejich  formování,  zalepení 
a případně přepáskování. Velmi často se naši 
konstruktéři  zabývají  i  projektováním  linek 
pro balení zboží do teplem smrštitelných fólií 
a pak pro různé kombinace uvedených přípa‑
dů, například formování trayů, uložení zboží, 
případně následné fixace traye se zbožím tep‑
lem smrštitelnou fólií.

Pro každý konkrétní účel navrhují naši spe‑
cialisté optimální konfiguraci zařízení včetně 
dopravních  tratí  a  manipulačních  systémů, 
řídicích a bezpečnostních prvků. Projekt balicí 
linky je vždy doprovázen potřebnými výkresy 
a schématy. Balicí stroje jsou v našich linkách 
často  doplněny  o  paletizační  nebo  depaleti‑
zační  roboty,  ukládací,  stohovací,  překlápěcí 
automaty,  formovače  skupin,  případně  také 
o označovací technologie – aplikátory štítků, 
technologie ink‑jet apod.

Zajišťujete i servis balicích zařízení? 
Provádíme autorizovaný záruční a pozáruč‑

ní  servis  veškerých  námi  dodaných  balicích 
strojů, zařízení a balicích linek. Servisní záze‑
mí  společnosti  TART  splňuje  nejmodernější 
současné  požadavky  v  rámci  vybavení,  dia‑
gnostiky  a  kvality  týmu  servisních  techniků 
s  maximálním  důrazem  na  potřeby  zákazní‑
ka. Bohatě zásobený a průběžně doplňovaný 
sklad náhradních dílů umožňuje poskytování 
servisních  služeb  ve  velmi  krátkých  termí‑
nech. 

Jaké trendy v oblasti balicích strojů aktuálně 
pozorujete?

Obecně je samozřejmě velký tlak na cenu. 
Tento  parametr  byl  pochopitelně  vždy  dů‑
ležitý,  nicméně  po  finanční  a  ekonomické 
krizi  v  roce  2009  došlo  v  této  oblasti  k  do‑
sti  zásadní  změně.  Mnohdy  byla  otázka 
ceny  důležitější  než  výkon  stroje,  rychlost 
balení,  případně  i  spolehlivost.  V  současné 
době lze pozorovat náznaky pozitivní změny 
v  podobě  návratu  zákazníků  i  k  jiným  hod‑
notám a parametrům balicí techniky. Dalším 
pozitivním trendem je výrazné oživení trhu, 
ke kterému došlo v průběhu loňského roku, 
přičemž  první  měsíce  roku  letošního  tento 
trend jen potvrzují. 6
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K oživení trhu dochází i v obalařině, potvrzuje 
Radim Ušel.

Balicí linka od firmy BVM


