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DIGITÁLNÍ PŘÍTOMNOST 
V roce 2020 obrátila pandemie 
v mnoha oblastech zaběhlý stav vzhůru 
nohama. Trelleborg však byl na digitální 
výzvu připraven.
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Názory uvedené v této publikaci 
patří jednotlivým autorům nebo 
dotazovaným osobám a nemusí 
nutně vyjadřovat pozici společ-
nosti Trelleborg. Pokud máte 
nějaké otázky na společnost 
Trelleborg nebo nám chcete 
poslat komentář k magazínu 
T-Time, zašlete nám e-mail 
na adresu:  
karin.larsson@trelleborg.com

linkedin.com/company/ 
trelleborggroup
twitter.com/trelleborggroup
facebook.com/trelleborggroup
youtube.com/trelleborg 
trelleborg.com 

Trelleborg je přední světová 
společnost v oboru průmyslo-
vých polymerových řešení, která 
těsní, tlumí a chrání kritické apli-
kace v náročných provozních 
podmínkách. Její inovativní 
řešení umožňují zákazníkům 
akcelerovat výkon udržitelným 
způsobem. Skupina Trelleborg 
dosáhla ročního obratu takřka 
33 miliard SEK (3,13 mld. 
EUR, 3,57 mld. USD) a působí 
v 50 zemích. 

Skupina zahrnuje tři obchodní 
oblasti – Trelleborg Industrial 
Solutions, Trelleborg Sealing 
Solutions a Trelleborg Wheel 
Systems. 

Akcie společnosti Trelleborg 
jsou obchodovány na burze 
od roku 1964 a jsou zapsány 
na burze Nasdaq Stockholm, 
Large Cap. 

www.trelleborg.com
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FRICTION CONTROL 
Nové těsnicí řešení Friction Control, 
jehož vývoj se podobal snaze o vyřešení 
kvadratury kruhu, je výsledkem práce 
Bernharda Haasse a jeho týmu.

OCHRANA PŮDY 
Zjistěte, proč zemědělec působící 
na úchvatném italském venkově zvolil 
pneumatiky Trelleborg, které jsou 
ohleduplné k půdě.

VÝZVĚ ČELEM 
Nový vysoce výkonný formovací pás pro 
výrobu sádrokartonových desek splňuje 
přísné požadavky tohoto oboru. 

Ve společnosti Trelleborg se velmi sna-
žíme o to, aby se s námi snadno obchodo-
valo. Chceme využívat technologie na zefek-
tivnění a zjednodušení našich obchodních 
nabídek, přičemž hlavním cílem je zákaz-
níkům dodávat jednodušší a lepší řešení. 
To zahrnuje chytré produkty, komunikaci 
s našimi zákazníky a nové obchodní modely 
či prodejní postupy. 

Jsem rád, že vám v tomto vydání časopisu 
T-Time mohu představit některé naše aktivity. 
Na poptávku po prevenci přenosu aromatu 
z jednoho nápoje na druhý jsme odpověděli 
novým softwarem pro firmy, jež se zabývají 

stáčením nápojů do lahví, který je schopný 
vyhodnotit, jaký materiál na výrobu těsnění 
je pro dané nápoje nejvhodnější. A protože 
se naše životy stále více odehrávají v on-line 
světě, staly se webináře jedním z nejvyhle-
dávanějších způsobů setkávání a sdílení 
nápadů se zákazníky. 

INOVACE JSOU KLÍČEM K NAŠEMU RŮSTU

CZ02-07 Content_Edge.indd   2CZ02-07 Content_Edge.indd   2 2021-06-14   14:222021-06-14   14:22



T·TIME 2.2021 | 3WWW.TRELLEBORG.COM

EDGE XXXV POPŘEDÍ PŘENOS AROMA

Úspěšná  
chuťová zkouška

Rostoucí obliba ochucených nápojů představuje výzvu pro firmy zajišťující 
plnění lahví. Pro řešení problému s přenosem aroma z jednoho nápoje na 
druhý se Trelleborg spojil s firmou Krones, která je specialistou v oblasti 

plnění. Výsledkem této úspěšné spolupráce je zcela nový těsnicí materiál, 
na kterém aroma neulpívá.   

 
TEXT SUSANNA LINDGREN  FOTO SHUTTERSTOCK & KRONES
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Vkaždém  supermarketu 
nebo malém obchůdku 
najdete obrovskou 
nabídku nápojů. Regály 

jsou plné energetických nápojů, 
limonád či džusů. Ani voda už není 
jen přírodní, ale dostalo se jí pří-
chutí, které uspokojí každou chuť či 
preferenci. 

Tento široký výběr je pro  žíznivé 
zákazníky jistě příjemný. Naše 
touha zkoušet nové chutě však před-
stavuje výzvu pro výrobce nápojů 
a firmy zabývající se plněním lahví. 
Móda ochucených nápojů vynesla 
do popředí problém s přenosem 
aroma z jednoho nápoje do druhého 
při změně v plnicím procesu. Kromě 

rizika plýtvání několika stovkami 
litrů nápoje může přenos aroma 
způsobit nežádoucí odstávku, nut-
nost důkladnějšího sledování či stíž-
nosti od zákazníků. V nejhorším 
případě může vést až k pokutám či 
zákazu prodeje. 

„Přenos chuti je riziko, které 
nesmíme podceňovat, hlavně když 
používáme složky s intenzivním 
aromatem,“ vysvětluje Eva Beierle, 
vývojová inženýrka pro sterilní 
a procesní technologie u němec-
kého výrobce balicích a lahvova-
cích strojů Krones. V nově vyvinu-
tém těsnicím materiálu odolném 
vůči přenosu aroma od Trelleborgu 
vidí Eva Beierle úžasné výhody jako 

Nahoře:  
Plnicí stroj 
od německého 
výrobce Krones.
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V POPŘEDÍ PŘENOS AROMA

například zvýšenou flexibilitu při 
výrobě.   

Každý den lahvovacími linkami 
Krones po celém světě projdou mili-
ony skleněných lahví, plechovek 
a plastových nádob. V řadě závodů 
se vyrábí velké množství různých 
nápojů, přičemž širší nabídka zna-
mená kratší výrobní dobu a častější 
výměny, které navzdory důklad-
nému čištění zvyšují riziko přenosu 
chuti. Krones proto navázal spolu-
práci s Trelleborg Sealing Solutions, 
aby se obě společnosti s tímto 
problémem vypořádaly a určily, 
kde a kdy k přenosu chuti přesně 
dochází. 

„Díky kombinaci znalostí spo-

lečnosti Krones o nápojích a jejich 
vývoji a zkušeností Trelleborgu 
s elastomerovými těsnicími mate-
riály jsme zjistili, že důležitou roli 
v přenosu chutí hraje typ elastome-
rového materiálu, který je součástí 
těsnicích dílů stroje,“ říká Tim von 
der Bey, projektový manažer tohoto 
projektu společnosti Trelleborg. 

Velký plnicí stroj může obsahovat 
až 3 000 různých těsnění. Potrubí, 
tepelné výměníky, ventily — zde 
všude je potřeba těsnění na spojo-
vání dílů, regulaci tlaku a napouš-
tění správného množství nápoje do 
každé jednotky. Časté výměny těs-
nění jsou nákladné, časově náročné 
a omezují flexibilitu daného závodu. 
Proto bylo v prvním kroku třeba 
zjistit, jaký typ těsnění by byl 
nejudržitelnější a zároveň nejvhod-
nější pro různé typy nápojů. 

Po téměř dva roky prováděla 
laboratoř společnosti Trelleborg 
v německém Stuttgartu důkladné 
testování elastomerů, které se 
v lahvovacím průmyslu používají 
nejčastěji. 
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„ Našli jsme nový způsob, jak předávat 
informace o těsnících materiálech.“ 
Tim von der Bey, Trelleborg
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Rozmanité typy těsnicích materi-
álů byly po dlouhé týdny a v někte-
rých případech i měsíce vystaveny 
působení aromatických ovocných 
šťáv a kolových nápojů, vodky, čisti-
cích prostředků či kari kečupů. 

Cílem bylo určit náchylnost těs-
nicího materiálu k přenosu chuti 
i jeho odolnost při vystavení teplu 
a čisticím prostředkům běžně 
používaným v daném oboru. 
 Současně pořádala výzkumná 
a  vývojová laboratoř společnosti 
Krones v německém Neutraublingu 
zkoušky přenosu chuti prostřednic-
tvím plynové chromatografie a sku-
piny ochutnávačů. 

„Na změření přeneseného množ-
ství chuti jsme těsnicí materiál vklá-
dali do vody a nechávali jej v ní po 

různě dlouhé časové úseky,“ říká 
Eva Beierle. „Poté jsme tuto vodu 
dali ochutnat skupině 20 až 30 lidí 
a ohodnotit ji.“ 

Výsledkem byly dobré i špatné 
zprávy. Dobrou zprávou bylo, že 
toto testování přineslo podrobné 
informace o chování různých 
typů elastomerů vystavených sil-
ným chutím, teplu a čisticím che-
mikáliím. Zjištěné informace nyní 

„ Materiály Isolast® aroma 
nepohlcovaly a vykazovaly téměř 
nulový detekovatelný vliv na chuť 
následujících nápojů.“ 
Martin Krüger, Trelleborg
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V POPŘEDÍ PŘENOS AROMA

zákazníkům pomáhají s výběrem 
nejvhodnějšího těsnění. 

Špatnou zprávou ale je, že 
v potravinovém a nápojovém prů-
myslu nejčastěji používaný těsnicí 
materiál epdm (ethylen-propylen-
dienový kaučuk) se ukázal být nej-
více náchylným k přenosu aromatu 
a že tedy zvyšuje riziko přenosu 
chuti z jednoho nápoje na druhý. 
Na druhé straně ale epdm vykazoval 
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nejlepší chemickou stálost a odol-
nost vůči čisticím prostředkům.

fkm (fluorocarbon) v otázce 
chemické stálosti rovněž excelo-
val, ale přenos aromatu se měnil 
v závislosti na konkrétním nápo-
ji. Například voda s jablečnou pří-
chutí měla tendenci těsnění z fkm 
poškozovat.  

„Jako nejlepší ve své  třídě se 
projevilo těsnění z ffkm (per-
fluoroelastomer), například 
směs Isolast® FoodPro® firmy 
Trelleborg,“ vysvětluje Martin 
Krüger, oblastní obchodní 
manažer pro potraviny a nápo-
je u Trelleborg Sealing Solutions. 
„Materiály Isolast aroma nepohl-
covaly a vykazovaly téměř nulový 
detekovatelný vliv na chuť násle-
dujících nápojů.“

Výzkum ukázal, že na trhu 
aktuálně nenajdeme žádný doko-
nalý těsnicí materiál vhodný pro 
každodenní použití. Pro mnoho 

mírně ochucených nápojů je vhod-
ným materiálem epdm, zejména 
kvůli své odolnosti vysokým tep-
lotám, které jsou ve výrobním pro-
cesu zkrátka nezbytné. Isolast je 
bezkonkurenčně nejlepší těsnicí 
materiál pro potravinový a nápo-
jový průmysl, avšak jeho cena 
je vyšší a pro některé aplikace 
je až příliš vyspělý. Společnost 
Trelleborg pro své zákazníky vytvo-
řila nový nástroj, který jim pomůže 
při hledání toho nejvhodnějšího 
těsnicího materiálu. 

„Našli jsme nový způsob, jak pře-
dávat informace o těsnících materiá-
lech, a vytvořili jsme pro zákazníky 
na míru připravené řešení softwaru 
jako služby,“ říká von der Bey.

V závislosti na zadaném typu 
nápoje a čisticích prostředcích 
nový software doporučí těsnicí 
materiál, který se nejlépe hodí pro 
konkrétní nápoje.
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Martin Krüger, 
oblastní ob-
chodní manažer, 
Trelleborg Sealing 
Solutions.

„Výběr optimálního těsnicího 
materiálu je pro prevenci  přenosu 
aromatu klíčový. Má  prokazatelně 
pozitivní ohlas u zákazníků jak 
našich, tak i společnosti Krones,“ 
říká von der Bey. „Ale tím jsme 
neskončili. Výsledky našeho bádání 
vedly k vývoji zcela nového těsni-
cího materiálu, který vykazuje špič-
kovou odolnost vůči aromatům.“ 

„V nové směsi přinášíme těsnicí 
materiál, který je dostupný, dlou-
hotrvající a vykazuje nízký  přenos 
aroma,“ říká Eva Beierle. „Je skvě-
lou výhodou, že jsme dokázali 
odstranit nedostatky jiných směsí 
a zároveň dosáhli optimalizované 
a pro nápojový průmysl dokonalé 
směsi.“ 

Nová směs bude dostupná nej-
prve exkluzivně pro zákazníky  
společnosti Krones. 

Pro více informací:   
martin.krueger@trelleborg.com 

Nahoře:  
Podoba typického 
plnicího zařízení.
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EXPERTISE BERNHARD HAASS 

Bernhard Haass je 
Design Manager 

pracující na vývoji 
řešení Friction 

Control.
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EXPERTISE BERNHARD HAASS 

Účinné utěsnění dvou povrchů nám dokáže zajistit celá řada 
materiálů, avšak většina z nich neumožňuje, aby po sobě tyto 

povrchy hladce klouzaly. Vývoj řešení, které by zajišťovalo obojí, 
se zdál být prakticky nemožný. Právě to se ovšem podařilo 

Bernhardu Haasovi a jeho týmu, když přišli s konceptem pod 
názvem Friction Control.

TEXT MICHAEL LAWTON  FOTO HILARIUS RIESE

Hladké 
otevírání
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KNOW-HOW BERNHARD HAASS 

Bernhard Haass
Bernhard Haass pracuje 
v oblasti těsnění již od roku 
1993. Je ženatý a má dva 
dospělé syny. Žije ve vesnici asi 
50 kilometrů vzdálené od jeho 
pracoviště v malém městě 
Miltenberg v Německu, mezi 
městy Würzburg a Frankfurt, 
kde působí jako Design 
Manager pro těsnění a profily 
pro oblast EMEA u Trelleborg 
Industrial Solutions. Z této 
oblasti rovněž pochází. „Jsem 
ryzí vesničan,“ říká, „zcela určitě 
bych nechtěl bydlet ve velkém 
městě.“ 

Bernhard Haass vystu-
doval strojní inženýr-
ství, ale celý život pracu-
je v oblasti zabývající se 

těsněním. V současné době půso-
bí jako Design Manger pro  těsnění 
a profily v rámci regionu emea 
u Trelleborg Industrial Solutions, 
řídí tým šesti lidí a má na  starosti 
přípravu návrhů ve čtyřech závo-
dech. Jeho tým stojí za vývojem 
nového konceptu Friction  Control, 
který řeší dlouhodobý problém 
s opotřebením těsnění v důsledku 
tření. 

Jak říká Haass: „Obecně platí, že 
čím lepší jsou kluzné vlastnosti, 
tím horší jsou jeho těsnicí vlastnos-
ti. A naopak, čím lepší jsou těsnicí 
vlastnosti, tím náchylnější je posuv-
ný systém k oděru v důsledku velké-
ho tření.“

Otevírání posuvných dveří utěs-
něných klasickým těsněním se 
podobá tření mazací gumy po papí-

ru. Po celém archu zůstávají kousky 
gumy, což u těsnění posuvných dve-
ří opravdu nechceme.

„Vývoj řešení Friction Control byl 
důsledkem interní poptávky v rám-
ci skupiny Trelleborg,“ vysvětluje 
Haass. „Každoročně dostáváme asi 
2 000 poptávek, z nichž část je od 
zákazníků a část interní. V odpově-
di na ně vytváříme simulace, vyví-
jíme řešení a stavíme prototypy. 
V rané fázi se naše práce podobá 
spíše rukodělné činnosti,  následně 
ale musíme připravit kalkulaci 
nákladů a přistoupit k průmyslové 
výrobě.“

Na základě takových poptávek 
zde ročně vyvinou až 500 nových 
produktů. 

Haasse potěší, když na ulici 
zahlédne špičkový osobní vůz a ví, 
že část inovativních těsnění na tom-
to vozidle vyvinul jeho tým. Nebo 
když se podívá na londýnský mra-
kodrap Shard, při jehož výstavbě 

bylo použito těsnění, které vyvinul 
jeho tým spolu s výrobcem ocelo-
vých konstrukcí. 

Interní poptávka, která  vedla 
k vývoji řešení Friction Control, 
vzešla z problému s rostoucí velikos-
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EXPERTISE BERNHARD HAASS 

Nahoře: Nové řešení Friction 
Control se vyznačuje velmi nízkým 

koeficientem tření a mimořádně 
vysokou odolností vůči oděru.

tí skleněných ploch na moderních 
fasádách. Hliníkové rámy, do kte-
rých jsou skla usazena, se v návaz-
nosti na počasí a měnícím se zatí-
žení stropů rozpínají a smršťují. 
Tyto síly jsou tak velké, že se rámy 
mohou posouvat až o několik cen-
timetrů. Jelikož sklo není  elastické, 
jsou těsnění připevněna přímo 
k rámu, aby po něm sklo mohlo 
klouzat. 

Když těsnění klouže po dané čás-
ti fasády, dochází přirozeně k jeho 
odírání. Proto se zkoušejí různé 
způsoby, jak tomu předejít. Jed-
ním z nich je redukce styčné plochy 
mezi těsněním a prvkem, který má 
tendenci se pohybovat. Tím se však 
snižuje celková funkčnost těsnění. 
Dalším způsobem je využití méně 
účinného těsnění, například kartá-
čového nebo profilového, které sice 
dobře klouže, ale příliš netěsní. Pří-
padně je možné na těsnění připojit 
jiný materiál, který má dobré kluz-
né vlastnosti, avšak existuje riziko, 
že dojde k jejich oddělení.

Haass při vývoji nového řešení 

Friction Control použil standardní 
těsnicí elastomer epdm (etylen-pro-
pylen-dienový kaučuk) a potáhl jej 
vrstvou z jiného plastu — vysokomo-
lekulárního polyethylenu (uhmw-
pe). Ten se vyznačuje velmi nízkým 
koeficientem tření a mimořádně 
vysokou odolností vůči oděru.  

„Nejedná se ale o nový materiál,“ 
říká Haass. „Společnost Trelleborg 
jej využívá již v jiných svých pro-
duktech, například do  automobilů 
na ochranu před vrzáním plasto-
vých dílů, které se o sebe třou, či 
v průmyslu, například u nárazní-
ků v docích či vrat plavební komo-
ry, kde tradiční řešení vyžadují čas-
tý servis a výměnu.“  

Vysokomolekulární  polyethylen 
není možné vytlačovat ani odlé-
vat do formy. Lze z něj  vytvořit 
 pouze fólii. Trelleborg používá 
folie o tloušťce 0,1 až 0,2 milimetru 
a během extruze je pomocí vulkani-
zace připojuje k těsnění z epdm.

Řešení Friction Control je ulože-
no mezi sklo a rám tvořící fasádu 
a umožňuje jejich vzájemný posuv 

bez poškozování těsnění. Tenký 
proužek nového těsnění na dveřích 
zabraňuje průvanu a eliminuje nut-
nost prahu, díky čemuž umožňuje 
například hladký přístup pro vozíč-
káře.  

Řešení Friction Control se zce-
la jistě využije ještě v mnoha dal-
ších aplikacích v jiných odvětvích. 
„Uvažujeme jej využít na těsnění 
mezi betonovými trubkami, které 
jsou velmi hrubé,“ nastiňuje Haass. 
Může se ale rovněž využít na posuv-
né dveře či brány, u okenních rolet 
nebo k vykládání hadic.

Haass si práci ve svém obo-
ru užívá. „Lidé, co pracují s pry-
ží, jsou trošku jiní. Je to relativ-
ně malá skupina, ale setkáte se s 
nimi všude,“ říká. „Pracujeme ve 
všech možných odvětvích — u vel-
kých staveb, v automobilovém prů-
myslu, při výrobě oken — a díky 
tomu je tato práce speciální. Svět 
těsnění je velmi rozmanitý.“ 

Pro více informací:  
www.trelleborg.com/en/career

„ Svět těsnění je velmi rozmanitý.“ 
Bernhard Haass, Trelleborg
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VŠUDE KOLEM NÁS ČERSTVÝ VZDUCH

2

3
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ČERSTVÝ 
VZDUCH

Na čem záleží nejvíce? 
Pro život je zcela určitě 
nepostradatelný vzduch, 
který dýcháme. Proto je 

zásadní udržet jej co nejčerstvější. 
Trelleborg se zaměřuje na způsoby, 
jak toho dosáhnout. Od udržitel-
ných opatření ve svých výrobních 
závodech po podporu zemědělství 
v otázkách efektivního okysličování 
ovzduší, přes dodávky dílů do solár-
ních panelů až po vývoj široké škály 
řešení pro větrné elektrárny. 

TEXT DONNA GUINIVAN
ILUSTRACE NILS-PETTER EKWALL

1. Větrná energie
Pro snížení znečištění při výrobě energie 
nabízí Trelleborg svá inovativní řešení pro 
vyšší výkon větrných elektráren, a to jak 
na souši, tak stále častěji i na moři. 

2. Pneumatiky pro traktory  
Tvar dezénu pneumatik Trelleborg chrání 
půdu. Díky tomu se lépe daří rostlinám, 
které pomocí fotosyntézy okysličují 
vzduch.

3. Solární panely
Využívání slunce pro výrobu energie 
v současné době představuje možnou 
alternativu k fosilním palivům, a to jak  
ve velkém měřítku na solárních farmách, 
tak i na jednotlivých domech.

1

Trelleborg se zaměřuje na neustálé snižo-
vání ekologického dopadu svých závodů 
na celém světě. Mezi zavedená opatření 
patří například ta ve Spojeném království, 
kde je všechna energie vyrobena z obnovi-
telných zdrojů, či iniciativa ve Španělsku, 
která zajistila pokrytí tamního parkoviště 
solárními panely.
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Trelleborg uvádí na trh jedinečný a revoluční 
těsnící produkt Turcon® VL Seal® II pro utěsnění 
hydraulických prvků systému řízení a přistáva-
cího podvozku nebo utěsnění podvozkových 
tlumičů.

Tato nová generace těsnění nabízí účinnější 
těsnící schopnosti, snazší instalaci, a ještě vyšší 
spolehlivost. Rozsáhlé testování potvrdilo jeho 
„nulovou“ propustnost, čímž dochází k prodlou-

V oblacích

Nová řada pneumatik  
pro nakladače a dampry  
Trelleborg svými novými pneumatikami z řady EMR rozšiřuje 
svůj sortiment radiálních pneumatik pro čelní nakladače a dampry.  
Pneumatiky EMR jsou vhodné pro náročné stavební práce.

Nové rozměry pneumatik pro řady EMR 1042 a EMR 1051 nabízí 
vynikající trakci, lepší ochranu proti poškození a vyšší odolnost. 
Pyšnit se rovněž mohou zesílenou kostrou a ochranou bočnice, 
které prodlužují životnost pneumatiky a zvyšují pohodlí řidiče.

Mitas, který je součástí skupiny 
Trelleborg, navázal spolupráci s fir-
mou KTM Sportmotorcycle GmbH, 
a pro motocykl KTM 1290 SUPER 
ADVENTURE S, modelový rok 2021, 
dodá pneumatiky Mitas TERRA 
FORCE-R. Jedná se o vysoce výkonný 
cestovní motocykl, který vyžaduje 
stejně výkonné pneumatiky. 

Mitas TERRA FORCE-R jsou navrženy 
k jízdě na silnici (90 %) i nezpevněném 
povrchu (10 %). Jsou ideální pro jezdce, 
kteří hledají pneumatiky schopné bez-
chybně fungovat ve vysokých rychlos-
tech na dálnici a okresních silnicích, ale 
rovněž se i vypořádat s lehkým teré-
nem, pokud se tak jezdec rozhodne.

Mitas obuje KTM

Trelleborg dokončil akvizici nizozemské firmy Gutteling 
Group BV. Ta vyvíjí a prodává kompozitní hadice pro chemický 
průmyslu a představuje špičku na trhu s hadicemi používa-
nými pro přenos zkapalněného zemního plynu (LNG) mezi 
loděmi. 

Sídlo a výrobní centrum společnosti Gutteling se nachází 
v nizozemském Rotterdamu. Další výrobní závod má společ-
nost v České republice a prodejní pobočku ve Spojených stá-
tech. Za rok 2020 měla firma celkové tržby přibližně 115 mili-
ónů švédských korun.

Akvizice dodavatele  
kompozitních hadic

žení životnosti a ke snížení nároků na 
údržbu.

Turcon VL Seal II je dostupné v prove-
dení z různých materiálů Turcon pro širo-
kou škálu extrémních provozních podmí-
nek. Tyto materiály se kombinuji se 
směsmi pro O-kroužky a jsou tak vhodné 
pro použití ve všech hydraulických kapali-
nách a při všech provozních podmínkách.
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Naše životy se odehrávají čím dál více v online prostředí. Proto 
jsme se podívali, jak Trelleborg na tento fenomén narůstající 
digitální komunikace reaguje ve vztahu ke svým zákazníkům. 

TEXT DONNA GUINIVAN  FOTO TRELLEBORG

VIRTUÁLNĚ SPOLU
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LEPŠÍ BYZNYS DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE

Rok 2020 byl zcela výjimečný. Pan-
demie obrátila zaběhlý stav vzhůru 
nohama v mnoha různých oblas-
tech. Obchodní jednání tváří v tvář 
byla výrazně omezena a komuni-
kace, která obvykle probíhala u jed-
noho stolu, se přesunula do  online 
prostoru. Mnoho společností na 
tento trend nestačilo odpovědět. 
Trelleborg však takovýto vývoj  
nezaskočil.  

„Digitální komunikace není žád-
nou novinkou,“ říká Robert Zahiri, 
který vede globální marketingovou 
komunikaci u Trelleborg Sealing 
Solutions. „Když se podíváme na zá-
kazníkovu cestu, nejranější fáze roz-
hodování o nákupu se postupně 
přesouvají do online prostoru. 
Odborníci využívají vyhledávače 
k hledání potenciálních dodavatelů, 
prochází jejich webové stránky nebo 
si na internetu čtou o firmách různé 

články či recenze. Toto se pomalu 
stává normou.“ 

Po takovém průzkumu obvykle 
následuje návštěva daného prodejce. 
Jelikož ta v loňském roce nebyla 
možná, rozšířila se digitální komuni-
kace z raných fází zákazníkovy cesty 
na její celou délku, od prvního kon-
taktu po samotný nákup a dokonce 
ještě dál. 

„Tento trend jsme očekávali,“ říká 
Zahiri. „Události loňského roku to 
jen urychlily. 

V rámci rozvoje naší digitální pre-
zentace se samozřejmě snažíme, 
abychom byli v online prostředí vi-
dět, důležitější je však pro nás touto 
cestou poskytovat služby, které od-
borníkům pro danou oblast usnadní 
jejich práci. 

Během několika uplynulých let 
jsme výrazně investovali do široké 
škály nástrojů. Jmenovat můžeme 

kalkulátory, vyhledávače, převod-
níky, nástroje na ověření kompatibi-
lity materiálů či technické podklady. 
Naše renomované cad nástroje 
a konfigurátory těsnicích řešení po-
skytují prověřené informace a vý-
kresy, které projektanti mohou vložit 
přímo do svých projektů. Nováčkům 
v oblasti těsnění pak nabízíme ši-
roký výběr e-learningových kurzů, 
od těch základních až po ty specia-
lizovanější. Během roku 2020 jsme 
o tuto nabídku zaznamenali výraz-
nější zájem.“ 

Důležitou součástí nové digitální 
reality se stávají též sociální sítě. 

„Náš marketingový tým prezen-
tuje prostřednictvím našich komu-
nikačních kanálů jednak relevantní 
obsah, ale také zajišťuje, aby se pro-
duktoví specialisté efektivně podí-
leli na online komunikaci a cítili se 
u toho komfortně,“ vysvětluje Zahiri. 

Dole:  
Skupina odborníků 
diskutuje o klíčo-
vých tématech na 
virtuální konferenci 
pořádané v prosto-
rách Elevator Test 
Tower  společnosti 
Thyssen Krupp 
v německém 
 městě Rottweil.
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Digitální pomocníci 
Napříč celou Skupinou vznikají nástro-
je, které svým pojetím, nastavením 
a využitím podporují řešení společ-
nosti Trelleborg. Zde se můžeme podí-
vat na několik takových příkladů. 
SafePilot: Profesionální pilotní/navi-
gační software, který pomocí dotyko-
vé obrazovky zajišťuje bezpečné kot-
vení lodí.
SiteGuide: Pomáhá při opravě potru-
bí s výpočtem potřebného množství 
vložky/výztuže a pojiva na opravu 
potrubí či kanálu.  
TLC Plus: Pokročilý senzorový systém, 
který doporučí optimální tlak pro trakto-
rové pneumatiky.
Ukazatel opotřebení (Wear Indi-
cator System): Bezdrátové kontrol-
ky se rozsvítí, když dojde k opotřebe-
ní hadic opatřených elektronickými 
snímači.

„I prodejní týmy jsou nuceny praco
vat z domova a technickým pracov
níkům poskytují podporu virtuálně 
přes sociální sítě.“

Tyto postupy však nevyužívají jen 
mladí lidé, jak by se mohlo na první 
pohled zdát.

„Náš nejúspěšnější člověk v této 
oblasti u společnosti pracuje už 25 
let. Nové technologie si užívá a jako 
odborník ve svém oboru spolupraco
val na vývoji produktů s mnoha ex
perty, se kterými navázal kontakt 
přes LinkedIn.“

Také webináře se nově staly jed
němi z nejvyhledávanějších akcí. 

„Online webináře jsme pořádali 
už před pandemií, ale vždy pouze 
v řádu jednotek za rok,“ říká Zahiri. 
„Během roku 2020 naši odborní pra
covníci usoudili, že webináře před
stavují skvělý způsob, jak se s ostat
ními lidmi z oboru potkat mimo 
běžná setkání u zákazníků. Nakonec 
se jich konalo 32.“ 

„Na webináře se nám v posledním 
roce zaregistrovaly téměř 3 000 lidí 
a  jsou čím dál populárnější. Zrovna 
nedávno jsme pořádali webinář 
a školení o našem potahovém ma
teriálu SealGlide v čínštině. Na kaž
dém z nich jsme měli mezi 400 a 500 
účastníky. To jsou opravdu vysoká 
čísla.“ 

Se zrušenými výstavami a akcemi 
pro zákazníky vyvstala potřeba na
lézt jiné způsoby, jak se ve větším 
měřítku setkávat a sdílet nápady.

„Každoročně jsme v Evropě pro 
své zákazníky pořádali Innovation 
Days, které se těšily hojné návštěv
nosti a oblibě. Představovaly pro nás 
příležitost věnovat se důležitým té
matům a prezentovat své inovace na 
podporu vývoje nových produktů. 
Bez možnosti osobního setkání, jsme 
se uchýlili do virtuálního prostoru.“ 

Uspořádány tak byly dvě dvou
denní živé virtuální konference za
měřené na elektrifikaci, udržitelnost 
a digitalizaci. Jedna se konala v létě 
a druhá na podzim. 

„Podívali jsme se, jak to dělají jiné 
firmy, a chtěli jsme být mnohem 
lepší,“ říká Zahiri. „Proto jsme obě 
akce uspořádali na ikonických mís
tech v Německu. První konference 
se odehrála v prostorech Classic Car 
Lounge v Sindelfingenu poblíž Stutt
gartu a druhá v Elevator Test Tower 
společnosti ThyssenKrupp v Rott

weilu. Najali jsme si profesionál
ního moderátora a tým filmařů a po
zvali renomované hosty a odborníky 
ze společnosti Trelleborg. Aby si 
účastníci streamování připadali té
měř jako na skutečné živé akci, při
dali jsme rovněž zábavné prvky, jako 
byla živá hudba či karikaturista.

Dříve byl počet účastníků vždy 
omezen dostupným prostorem. Živé 
streamování naopak umožnilo, aby 
se jich virtuálně zúčastnilo téměř 
1 000 lidí.“

Na otázku, zda se podle něj věci 
vrátí do starých kolejí, Zahiri odpo
věděl, že je to nepravděpodobné.

„Osobní setkání zde budou mít 
vždy své místo, zároveň však víme, 
že digitalizace tu s námi již zů
stane.“ 

Pro více informací:   
www.trelleborg.com/en/seals/resour-
ces/e-learning 

„ Osobní setkání zde budou mít vždy své 
místo, zároveň však víme, že digitalizace 
tu s námi již zůstane.“ 
Robert Zahiri, Trelleborg

TLC Plus
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TECHNOLOGIE KOTVENÍ A VYVAZOVÁNÍ

Hledání 
rovnováhy
Přístavy po celém světě dnes musí hledat rovnováhu 
mezi spolehlivým a ekonomicky efektivním odbavováním 
plavidel a dodržováním přísných bezpečnostních 
norem. Inovace společnosti Trelleborg pro kotvení cílí 
na bezpečné, efektivní a udržitelné rozšíření provozních 
možností přístavů.

TEXT ANDREW MONTGOMERY  FOTO TRELLEBORG

Celosvětový námořní obchod se 
za posledních 20 let téměř zdvoj-
násobil. Globální datová plat-
forma Statista uvádí, že zatím-

co v roce 2000 lodě přepravily 5,9 miliardy 
tun nákladu, v roce 2019 už to bylo přes 11 
miliard tun. Plavidla jsou navíc čím dál vět-
ší. Větší lodě přepravující kontejnery a sypký 
náklad znamenají pro provozovatele i zákaz-
níky úspory nákládů, zatímco z výletních 
lodí se stávají rozlehlé plovoucí hotely. 

Zájem o udržitelnost ovlivňuje zvětšo-
vání trajektů a stojí i za tím, že se u plavi-
del hledá a přechází na alternativní zdroje 
energie. Velké lodě využívají kapalný zemní 
plyn, zatímco menší se zaměřují na vodíko-
vá, hybridní či plně elektrická řešení. U pla-
videl na elektřinu pak platí, že čím dříve 
zakotví, tím dříve se mohou začít dobíjet.

Infrastruktura v mnoha přístavech však 
nedokáže držet krok s těmito rychlými 
změnami. Kvůli rostoucímu množství plavi-
del v kontejnerových terminálech a náklad-

ních přístavech musí lodě čekat na pobře-
ží celé hodiny, dny nebo dokonce týdny, 
než mohou zakotvit v přístavišti a vyložit 
náklad. Podle dat od Statista má v současné 
době 45 procent všech nákladních plavidel 
zpoždění na příjezdu více než osm hodin.

Takové prodlevy vycházejí lodní společ-
nosti i zákazníky velmi draho, zejména při 
přepravě zboží podléhajícího zkáze. Samot-
né přístavy pak mohou čelit povinnosti 
uhradit tzv. „zdržné“, to je poplatek majiteli 
lodi za to, že plavidlo nebylo schopné vylo-
žit náklad.

Pro zvýšení průchodnosti přístavu je 
proto zásadní urychlit proces  kotvení 
a vykládky, tomu však brání skutečnost, že 
kotvení se stále často provádí ručně. Bez-
pečné zakotvení v rušném přístavu při sil-
ném větru a vysokých vlnách provází celá 
řada úskalí, jako např. riziko  přetížení 
kotevních lan, která se mohou kdykoli bez 
varování přetrhnout a způsobit vážnou 
nehodu. 

Nabízí se řešení v podobě automatizova-
ného kotvení, to se ale snadněji řekne, než 
provede.

„Přiblížení k molu a kotvení je  poslední 
fází, kterou je třeba v rámci celé  přepravní 
operace řádně automatizovat,“ říká Nick 
Labrosse, obchodní a marketingový ředi-
tel pro kotvení a vyvazování ve společnosti 
Trelleborg Industrial Solutions.

„Plavidla lze sledovat pomocí satelitu, 
gps nebo systémy automatické identifika-
ce, případně pomocí laserových systémů, 
které zaznamenají připlouvající lodě,“ říká 
Labrosse. „Samotná přístavní mola dispo-
nují automatizovanými jeřáby a stroji na 
přesun kontejnerů. Přesto stále používáme 
kotevní lana, nevyužíváme chytrá řešení, 
která máme k dispozici, abychom lana lépe 
kontrolovali, nebo je zcela nahradili.“

„Myslím, že někteří lidé z lodního prů-
myslu jsou nedůvěřiví a mají i strach z něče-
ho, co vnímají jako nevyzkoušené tech-
nologie,“ vysvětluje Labrosse. „Mnoho 
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tradičních námořníků je zvyklých věci 
dělat určitým způsobem a své zvyky 
mění velmi pomalu. Výhodou společnos-
ti Trelleborg však je, že má nejširší nabíd-
ku řešení, od klasických úvazných pacho-
lat po automatické vakuové kotvení. Žádná 
jiná firma nenabízí tak široké portfolio pro-
duktů.“

Mezi jednodušší produkty  společnosti 
Trelleborg patří tradiční pachole, na kte-
ré se vyvazují kotevní lana, když loď vpluje 
do kotviště. O stupeň vyspělejší je pak nové 
chytré pachole od Trelleborgu, které však 
neumožňuje rychlé uvolnění. 

Labrosse vysvětluje: „Toto pachole je 
určeno pro zákazníky, kteří by mohli říci: 
Mám kotevní lana, která často  praskají. 
Nepotřebuji, aby se lano samo uvolnilo, ale 
chci mít povědomí o aktuálním zatížení, 
abych mohl případný problém řešit. Chytré 
pachole je proto vybaveno siloměrem, který 
informuje zákazníka, pokud dojde u kotev-
ního lana k překročení ideálního napětí.“

Pachole s rychlým uvolněním lana před-
stavuje další krok k automatizovanějšímu 
přístupu, ačkoliv jsou na trhu již desítky let.

„Jsou naším nejvýnosnějším  produktem 
a důležitou součástí nabídky,“ říká 
Labrosse. „Pachole s rychlým uvolněním je 
vybaveno siloměrem, který sleduje zatíže-
ní kotevních lan a v případě nouze umož-
ňuje rychlé uvolnění lana. O tyto  výrobky je 
zájem v přístavech, které přepravují nebez-
pečné materiály, jako je kapalný zemní 
plyn.“ 

Skutečnou revolucí představuje tech-
nologie automatizovaného kotvení. 
Trelleborg se svými řešeními DynaMoor 
a AutoMoor je lídrem v této oblasti.

„Iniciátorem produktu DynaMoor byl 
zákazník z těžebního průmyslu,“ říká 
Labrosse. „Hledal řešení, jak se v  přístavu 
vypořádat s dlouhými vlnami.  DynaMoor 
proto neustále sleduje napětí kotevního 
lana a reguluje maximální zatížení na kot-
vící zařízení.

Jedná se o poloautomatický systém a pra-
covníci přístavu stále musí nasazovat lano 
na jednotku ručně,“ vysvětluje ředitel. 
„Jakmile je lano nasazeno, systém auto-
maticky upravuje napětí kotevního lana 
a s pomocí hydrauliky kotvící lano přitahu-
je nebo povoluje. Pokud na plavidlo půso-
bí nějaké zatížení, vítr nebo vlny, jednotka 
DynaMoor se automaticky přizpůsobí.“ 

Podobně jako DynaMoor má i AutoMoor 
slovy pana Labrosse schopnosti „naslou-
chat“ a „reagovat“, ale zároveň jde  ještě 
o krok dál. Tato jednotka zcela  eliminuje 
kotevní lana a místo nich používá nové 
vakuové desky a technologii pasivního 
tlumení pro rychlé připevnění k plavidlu 
a jeho zajištění v kotvišti. Celý proces kot-
vení trvá minutu nebo dokonce méně, pro-
ti 30 minutám až několika hodinám při 
tradičním způsobu kotvení.

Vývoj těchto automatizovaných řešení 
trval několik let. Postupně se zvyšuje objem 
zakázek a v roce 2021 se plánuje řada insta-
lací. Trelleborg tak udává směr k bezpeč-
nějším a efektivnějším automatizovaným 
kotvicím řešením. 

„Pevně věřím, že během následujících 
deseti let bude Trelleborg lídrem v oblasti 
automatizovaných kotvicích řešení s řadou 
referenčních projektů po celém světě. A že 
bude standardním dodavatelem nejen 
pacholat s rychlý uvolněním lana a dalších 
tradičních řešení, ale rovněž automatizova-
ných kotvicích řešení,“ říká Labrosse. 

„Máme dostatečnou klientskou základnu 
a sledujeme i zájem zákazníků, aby se naše 
řešení stala běžná po celém světě v různých 
odvětvích lodní přepravy.“   

Pro více informací:  
nick.labrosse@trelleborg.com

Nahoře: Automatizovaná 
kotvicí jednotka AutoMoor T40 
Twin Arm

Vlevo: Jednotky 
AutoMoor T40 sloužící 
v přístavu v estonském 
Tallinnu

„ Výhodou společnosti Trelleborg je,  
že nabízí nejširší nabídku řešení.“
Nick Labrosse, Trelleborg
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aké jsou nezbytné vlast-
nosti pneumatiky určené 
pro zemědělské traktory? 
Mezi nejdůležitější krité-
ria se tradičně řadí ta, kte-

rá mají dopad na celkový výkon, 
tedy trakce, kvalita odvedené prá-
ce, životnost a spotřeba paliva. Sou-
časní zemědělci ale stále častěji při-
pouštějí, že pneumatiky se musí 
věnovat také otázkám ekologie 
a udržitelnosti.

Italský zemědělec a  podnikatel 
Sergio del Gelsomino řídí 80-ti hek-
tarové hospodářství v italské pro-
vincii Viterbo asi 60 kilometrů 
severně od Říma a při své práci bere 
tyto věci v potaz. Při výběru pneu-
matik proto zohledňuje potřebu 

Ochrana 
půdy

Hospodařit na farmě v nádherné italské provincii 
Viterbo může být výzvou. Sergio del Gelsomino 
chce získat ze své půdy to nejlepší, ale zároveň 

chce udělat to nejlepší i pro ni. Zjistili jsme, jak mu 
Trelleborg pomáhá chránit to, na čem mu záleží.

TEXT CLAUDIA B. FLISI  FOTO TRELLEBORG

CHRÁNÍME, NA ČEM ZÁLEŽÍ ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY

J
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svého hlavního podnikání — pěsto-
vání obilí a píce na svých pozemcích 
— ale rovněž své agroturistické akti-
vity, které zahrnují provoz restaura-
ce, sýrárny a zmrzlinárny.   

Pro své traktory vykonávající roz-
manitou práci si del Gelsomino 
vybral pneumatiky tm1000 
ProgressiveTraction® od společnos-
ti Trelleborg, protože nabízejí vyso-
ký výkon a maximální přizpůso-
bení. „Vybrali jsme si pneumatiky 
tm1000, protože nám umožňují pra-
covat při vysokém točivém momen-
tu a zároveň zajišťují vynikající trak-
ci,“ vysvětluje zemědělec. „Máme 
12 strojů včetně dvou kombajnů 
a několika nakladačů. Naši techniku 
využívají také na okolních farmách, 

Naplnění zeměděl-
ských potřeb
Pneumatiky TM1000 
ProgressiveTraction® od společ-
nosti Trelleborg s cenami ověnče-
nou technologií byly uvedeny na 
trh v roce 2013. 

Podle Alessia Bucciho, vedou-
cího produktového marketingu 
v Trelleborg Wheel Systems, tyto 
vyspělé pneumatiky splňují nejna-
léhavější požadavky zemědělské-
ho průmyslu: zvýšit účinnost pře-
nosu síly na zem a zároveň snížit 
zhutňování půdy. 

TM1000  ProgressiveTraction 
Trelleborg se může  pochlubit 
zvlášť širokou stopou,  která 
poskytuje prémiovou  flotaci 
a minimalizuje zhutnění půdy. 
Tato technologie umožňuje půdě 
vracet se do svého původního sta-
vu jako organický reaktor, který je 
schopný absorbovat živiny  vázané 
na vzduch, recyklovat zbytky plo-
din a zadržovat vodu, aby zajistil 
vysokou úrodnost v krátkodobém, 
střednědobém i dlouhodobém 
horizontu.

Vpravo: 
Pneumatika 
Trelleborg 
TM1000 
Progressive- 
Traction®.
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CHRÁNÍME, NA ČEM ZÁLEŽÍ ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY

takže obhospodařujeme až 800 
hektarů půdy.“

Jedinečný tvar dvojitého zubu 
dezénu pneumatiky tm1000 Pro-
gressiveTraction zaručuje  skvělý 
výkon, zdůrazňuje farmář. 
„V porovnání s běžnými pneuma-
tikami se zvyšuje přilnavost a sou-
časně snižuje spotřeba paliva, což 
snižuje náklady na provoz a mini-
malizuje zhutnění půdy.“ Při pěsto-
vání plodin představuje půda zásad-
ní prvek a její ochrana je nutná pro 
maximalizaci úrody a naplnění 
poptávky po potravinách.   

Lepší rozložení váhy na půdu vede 

Potraviny pro svět
OSN předpokládá, že globální 
populace vzroste z 7,7 miliard lidí 
v roce 2019 na 9,7 miliard v roce 
2050 a 11 miliard kolem roku 
2100. I proto je druhým cílem  
udržitelnosti OSN zabránění 
 hladu. Uvádí se v něm, že potřebu-
jeme od základů změnit globální 
potravinový a zemědělský sys-
tém, abychom byli schopni  uživit 
více než 690 milionů hladovějí-
cích již dnes, a k tomu další dvě 
miliardy lidí, kteří na svět přibydou 
do roku 2050. Zvýšení produktivi-
ty zemědělství a udržitelná výroba 
potravin je pro zmírnění nebezpe-
čí hladu zásadní.   

S omezeným množstvím orné 
půdy na planetě je tedy nutné, aby 
bylo zemědělství  produktivnější 
a efektivnější. K dosažení  těchto 
cílů dopomáhá i technologie 
pneu matik. Inovativní konstrukce 
pneumatik Trelleborg se zaměřu-
je na trvalé respektování půdy, její 
ochrany a maximalizace výnosu.

k nižšímu tlaku v pneumatikách, 
díky čemuž jsou zemědělské pláště 
šetrné k zemi a zajišťují tak její vyšší 
výnosnost každou další sezónu. 

Del Gelsomino  poznamenává, 
že tyto pneumatiky ve  srovnání 
s jinými unesou vyšší zátěž při 
stejném tlaku, a to až o 40 pro-
cent. A naopak, při stejném zatí-
žení vyžadují o 40 procent niž-
ší tlak. To je výhodné jak pro 
podnik pana Gelsomina, 
tak pro životní prostředí. 

Pro více informací:  
alessio.bucci@trelleborg.com

Traktor pracující 
na farmě pana 
del Gelsomina 
v italském Viterbo.

„ V porovnání s běžnými pneumatikami 
se zvyšuje přilnavost, ale současně 
snižuje spotřeba paliva.“ 
Sergio del Gelsomino, zemědělec a podnikatel
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Odolná pryž 

Trelleborg SafePilot CAT 
MAX byl použit oficiální lodivod-
skou dánskou službou DanPilot 
k dokončení přesunu zvedací vrt-
né plošiny Maersk Interceptor 
v Severním moři na pobřeží Dán-
ska.

Maersk Interceptor je jednou 
z největších a nejpokročilejších 
zvedacích vrtných plošin na světě. 
Manévrování s takovým kolosem 
vyžaduje špičkový, přesný a pře-
nosný navigační a naváděcí sys-
tém. SafePilot CAT MAX je pro tyto 
potřeby ideálním.

Systém dokáže plavidlo sledo-
vat ve třech směrech. Společně se 
softwarem SafePilot jsou součás-
tí řešení SmartPort, a napomáhají 
zvládat kritická rozhraní mezi lodí 
a přístavem, na souši i na moři.

Bezpečné  
manévrování

Výhodná spolupráce

Trelleborg daroval Německému čer-
venému kříži ve Stuttgartu prostřednic-
tvím organizace Kinderhilfe Diekholzen 
200 plyšových medvídků. Budou 
zpříjemňovat cestu dětem při jízdě 
sanitkou. Plyšové medvídky tak již mají 
na palubě všechny sanitky Německého 
červeného kříže ve Stuttgartu. 

Plyšoví přátelé
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Conker Living navrhuje a vyrábí pod názvem 
The Conker řadu luxusních kancelářských a obyt-
ných kulových kapslí. Spolupráce s Trelleborgem 
probíhala na úrovni poradenství a hledání nej-
vhodnějších materiálů pro nástroje, které zajišťují 
hladký průběh celého výrobní procesu. 

„Máme mimořádný sortiment nástrojů a řadu 
precizních CNC obráběcích strojů, které zajišťu-
jí vysoce kvalitní a přesnou výrobu. Odborné zna-
losti našich techniků nemají konkurenci,“ říká 
Karen Thirlwell, technický a obchodní manažer 
u společnosti Trelleborg.

Společnost Trelleborg 
představuje jedinečné řeše-
ní GoldLine® Premium 38 pro 
těžební průmysl. Tyto přírodní 
kaučukové desky odolné vůči 
oděru chrání zejména inves-
tice majitelů závodů na zpra-
cování minerálů. Gold Line 
Premium 38 se vyznačuje 
vyváženým složením  pryže, 
která odolává opotřebení 
a oděru v rámci celé řady  
vlhkých prací s abrazivním 
uhelným kalem při zpracová-
vání minerálů. Kromě toho 
vykazuje vysokou pevnost 
v tahu, pružnost a dostateč-
nou pevnost a prodloužení při 
přetržení.

NOVINKY
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PEOPLE AND TRENDS MARINA PONTI 
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LIDÉ A TRENDY MARINA PONTI 

Síla 
jednotlivce

V uplynulém roce se nemožné stalo skutečným. 
Covid-19 raketovou rychlostí změnil způsob jakým 
žijeme, pracujeme, cestujeme a spolupracujeme. 
Pandemie ukázala, že změna je možná, a přinesla 
s sebou novou energii k plnění cílů udržitelného 

rozvoje Organizace spojených národů, říká Marina 
Ponti, vedoucí akční kampaně SDG OSN.

TEXT SUSANNA LINDGREN  FOTO HILARIUS RIESE 

Marina Ponti zasvěti-
la celý svůj pracovní 
život snaze o změnu. 
Touha vést  projekty, 

inspirovat a mobilizovat ke  změně 
ji vedla z italského Milána přes síd-
lo osn v New Yorku až do Bonnu 
v Německu, kde sídlí skupina pro 
kampaň sdg (cíle udržitelného roz-
voje) při osn. Jejím cílem je motivo-
vat jednotlivce i organizace z růz-
ných prostředí a koutů světa, aby se 
podíleli na dosažení cílů udržitelné-
ho rozvoje osn. 

Tento úkol dostal  nečekaný 
impuls v podobě hrozeb,  které do 
společnosti přinesla  pandemie. 
Není to tak, že by si díky viru 
Covid-19 lidé byli více vědomi 17 cílů 

udržitelného rozvoje nebo  naléhavé 
nutnosti ke změně, vysvětluje 
Marina Ponti. Covid-19 nám ukázal, 
jak daleko máme k silné, inkluziv-
ní a udržitelné společnosti, která na 
nikoho nezapomíná.

„Začínáme lépe rozumět, jak je 
vše provázané a jak nutná je změna 
napříč celými systémy,“ říká Ponti. 
„To přináší naději, že budeme moci 
přijmout dnes i kdykoliv v budouc-
nu rychlá opatření v řešení znepo-
kojujících výzev, jako je pandemie, 
ale také hluboce zakořeněné nerov-
nosti, či klimatické změny.“ 

Covid-19 nám ukázal, jak jsme 
všichni navzájem propojeni a jak 
taková hrozba, která se dotýká nás 
všech, vyžaduje globální opatření 
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a solidaritu. „Evidentní je i obrov-
ská síla každého jednotlivce,“ zdů-
razňuje. 

„Lidé, kteří se chovají správně, 
nosí roušky či zůstávají doma, spo-
lečně pomáhají omezit šíření viru. 
To dokazuje, jak se jednotlivé činy 
sčítají a pomáhají nám překonat bod 
zlomu a dospět ke změně.“  

Před příchodem viru, říká 
Marina, všichni věděli, že vlády spo-
lečně s lídry ze soukromého sektoru 
nejsou většinou ochotni učinit změ-
ny a ústupky nutné k dosažení sta-
novených cílů udržitelného rozvoje 
do roku 2030. Jako příklad poslouží 
způsob, jakým cestujeme. Každý si 
byl vědom negativního dopadu emi-
sí z leteckého provozu. Všichni sou-
hlasili, že létáme příliš. Naprostá 
většina však tvrdila, že nemohou 

přestat létat, a právě jejich cesta je 
natolik důležitá, že ji prostě nemo-
hou odložit. 

„A pak jsme najednou přesta-
li cestovat všichni,“ říká Ponti. 
„Uvědomili jsme si, že to jde, a že 
je myslitelné změnit společnost a 
přehodnotit způsoby, jakými se 
vzděláváme, pracujeme, investuje-
me a cestujeme. Najednou jsme udě-
lali přesně to, co se před několika 
měsíci zdálo nemyslitelné.“ 

Samozřejmě je zde riziko, že této 
příležitosti nevyužijeme a mnoho 
věcí se vrátí ke starým pořádkům, 
upozorňuje Marina Ponti. Jedno-
značné však je, že se lidé i celá pla-
neta nachází ve zlomovém bodě. 
Transformační změna je možná 
a každý jednotlivý čin může uvolnit 
lavinu pozitivních změn. 

„Strategie kampaně sdg při osn 
je postavena na třech pilířích: mobi-
lizovat, inspirovat a propojovat 
jednotlivce, aby byli sami  nositeli 
změny a aby cíle sdg podporovali 
všichni a všude,“ vysvětluje Ponti.

V soukromém sektoru je třeba 
vyzývat firmy k zapojení do inicia-
tiv, které jim pomohou k přeměně, 
a vyzdvihovat ty, kterým se to sku-
tečně daří. 

„Nemám však na mysli ty společ-
nosti, které pouze investují do stra-
tegie společenské odpovědnosti,“ 
říká Ponti. „Zaměřili jsem se hlav-
ně na firmy, které se zamýšlí napří-

„ Udělali jsme přesně to, co se ještě před 
několika měsíci zdálo nemyslitelné.“ 
Marina Ponti, vedoucí akční kampaně SDG při OSN
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Bydliště: Bonn, Spolková 
republika Německo

 

Vzdělání: Narodila se 
a vyrostla v Miláně, Itálii. 
Má magisterský titul 
z politologie na Milánské 
univerzitě. Dále studovala 
na Kalifornské univerzitě 
v Santa Barbaře ve 
Spojených státech a na 
škole INSEAD ve fran-
couzském městě 
Fontainebleau.  

Práce a kariéra: Italská 
nevládní organizace Mani 
Tese, OSN v New Yorku, 
práce na rozvojových 
cílech tisíciletí, následo-
vala práce pro kancelář 
Evropské kampaně OSN 
v Římě, poté se vrátila do 
OSN v New Yorku v rámci 
práce pro UNICEF. Od 
roku 2018 je vedoucí 
akční kampaně SDG při 
OSN.  

 

Rodina: Dvě děti, 11 
a 13. Manžel, právník 
pracující na koncipování 
politiky OSN. „Střídáme 
se. Jednou se stěhujeme 
kvůli mé práci, jindy zase 
kvůli jeho.“  

Zájmy: „Ráda lyžuji, ces-
tuji za zábavou a čtu 
knihy, které nesouvisí 
s mou prací.“

Skrytý talent: „Jsem 
jedna z mála lidí, kteří 
ještě rádi píší dopisy rukou 
a posílají je v orazítkované 
obálce.“  

Co vás pohání: „Vize 
vedení. Podávám nejlepší 
výkony pouze tehdy, když 
věřím v to, na čem pracuji, 
a vidím potenciál dané 
věci. Pohání mě rovněž 
oddanost a nadšení mého 
týmu.“ 

klad nad tím, kolik žen u nich zastá-
vá vedoucí pozice, nebo si zakládají 
na skutečně transparentním doda-
vatelském řetězci. Chceme také 
inspirovat ostatní tím, že představu-
jeme společnosti, kterým se jejich 
udržitelné rozhodnutí vrátilo pozi-
tivně zpět.“ 

Jako příklad uvádí oděvní spo-
lečnost Patagonia, která ve své 
nedávné kampani zákazníky nabá-
dala, aby místo nákupu nového 
zboží, znovu využili to, co již mají 
doma. 

„Firmám, které jsou si vědomy 

toho, že hodnoty udržitelnosti mění 
společnost, se dostane odměny,“ 
vysvětluje. „Mladší generace je ve 
své vizi budoucnosti mnohem opa-
trnější a citlivější a udržitelnost pro 
ni hraje při nákupu oblečení, potra-
vin nebo výběru způsobu cestování 
velkou roli.“ Poukazuje také na to, 
že se přidávají i méně agilní odvětví.   

Římská společnost eni, jeden 
z největších světových zpracova-
telů ropy, oznámila, že přechází na 
výrobu udržitelné energie. 

„Taková přeměna není  možná 
přes noc, ale eni to myslí vážně 
a dala si lhůtu 15 let, během  kterých 

Marina Ponti 

Nahoře:  
Marina Ponti 
v kanceláři akční 
kampaně SDG při 
OSN v Bonnu. 
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LIDÉ A TRENDY MARINA PONTI 

chce přejít z fosilní na udržitelnou 
energii,“ říká Ponti. Vyhodnotit 
dopad akční kampaně sdg je oprav-
du náročné. 

Kampaň můžeme samozřejmě 
měřit podle počtu účastníků kaž-
dé akce, což může být až půl milio-
nů lidí po celém světě, kteří ji sledu-
jí a komentují.

„Samotná změna se ale měří 
obtížně,“ říká Ponti. „S velkou poko-
rou proto říkáme, že pomáháme 
vytvářet prostředí, ve kterém vůd-
ci, kteří dělají správné kroky, cítí 
a vědí, že mají naši podporu.“

Když se znovu vrátí k zamyšle-
ní nad dopady pandemie, dodává: 
„Nikdo už nemůže říci, že jednotlivé 
činy nic nezmění. Jak se při pande-
mii ukázalo, jediným způsobem, jak 
omezit šíření viru bylo udržovat si 
odstup, nosit roušku a mýt si ruce, 
což jsou právě a pouze jednotlivé 
činy. Svým způsobem to  dokazuje, 
jak tyto jednotlivé kroky mohou 
vést k transformační změně.“ 

Pro více informací:  
https://www.sdgactioncampaign.org

Naštěstí se setkáváme s čím dál více společnostmi, které si uvědo-
mují, že se lidstvo i celá planeta nacházejí ve zlomovém bodě, a na 
základě toho činí rozsáhlé změny ve svých obchodních činnostech. 

Počet předních firem, které se přidaly ke slibu 1,5° a usilují o dosa-
žení nulové uhlíkové stopy do roku 2040, se v předchozím roce zdvoj-
násobil na 1 101 firem. Nově se přidali Facebook a Ford. Dalším pří-
kladem jsou rozsáhlé dobrovolnické programy pro zaměstnance, 

které zavádí různé nadnárodní společnosti včetně firem Unilever, 
PricewaterhouseCoopers a Sony Pictures. Kromě toho, že zavedené 
společnosti mění svou politiku, setkáváme se i s výrazným množ-
stvím nových firem, které již při svém založení staví udržitelnost do 
popředí nejen ve své vizi, ale také v obchodním modelu. Německý 
start-up Tomorrow je například prvním evropským hráčem, který pro-
pojuje mobilní bankovnictví a udržitelné finančnictví.

„ Nikdo už nemůže říct, 
že jednotlivé činy nic 
nezmění.“ 
Marina Ponti, vedoucí akční kampaně SDG při OSN

Proč Marina Ponti tvrdí, že jsme v procesu změn?
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CASE  XXXXXX

NOVÝ  
SPECIALIZOVANÝ 
SEGMENT TRHU

Vývoj vysoce výkonného formovacího pásu pro výrobu 
sádrokartonových desek společnosti Trelleborg trval několik let. 

Vynaložené úsilí se však téměř okamžitě vrátilo.

TEXT CLAUDIA B. FLISI  FOTO TRELLEBORG
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CASE  XXXXXX

Výrobní závod 
Trelleborg ve Slovinsku 
se v roce 2011 ocitl v těž-
ké situaci. Firma byla 

známa svou výrobou dopravníko-
vých pásů pro průmyslové prostře-
dí, avšak na její hlavní odbytiště 
v roce 2008 těžce dopadla celosvě-
tová recese. 

Vedení se proto rozhodlo pro roz-
voj nových specializovaných seg-
mentů na trhu a začalo  nabízet 
produkty v sektorech, kde byla 
poptávka po vysoce kvalitních ino-
vativních řešeních. Jedním z nich 
byl stavební průmysl, kde se logic-
kým cílem stala výroba formova-
cích pásů pro výrobu sádrokar-
tonových desek. „Říkali jsme si, 
že by tato oblast mohla profitovat 
z našich rozsáhlých znalostí pry-
žových dopravníkových pásů,“ 
vysvětluje Rok Jamscek,  obchodní 
manažer pro dopravníkové pásy 
u Trelleborg Industrial Solutions.  

V té době měl tento závod již za 
sebou 91 let zkušeností s gumáren-
skou výrobou a rovněž se již setkal 
s formovacími pásy na sádrokarton. 

Bylo nicméně zřejmé, že náročnost 
výroby formovacích pásů již odradi-
la mnoho konkurenčních firem.  

„Na výrobu sádrokartonu se vzta-
hují přísné požadavky, jejichž cílem 
je zabránit jakýmkoli závadám,“ 
vysvětluje Milan Petkovic, vedoucí 
oddělení výzkumu a vývoje ve Slo-
vinsku. 

„Pásy musí být dokonalé a ustát 
i 24hodinový provoz.“ 

První pás, který společnost insta-
lovala v roce 2014, stále funguje 
a dosahuje stejné kvality sádrokar-
tonu jako na začátku. V roce 2015, 
kdy měl závod za sebou první plno-
hodnotný rok prodeje,  zaznamenal 
nadšenou odezvu z trhu. Od té doby 
dosáhl Trelleborg osminásobného 
prodeje vysoce výkonných formova-
cích pásů ve Spojených státech, kte-
ré jsou hlavním trhem, v Kanadě, 
Evropě, Střední Americe a v Rusku.  

Na základě svých technických 
znalostí a úspěchu na trhu se spo-
lečnost zaměřila na vývoj otěru-
vzdorných formovacích pásů pro 
výrobu sádrokartonových desek 
vyztužených  sklolaminátem. 

Jak se formují 
sádrokartonové 
desky?  
Sádrokartonové desky hrají ve 
stavebním průmyslu významnou 
roli. Směs sádrovce, vody a 
dalších surovin je rozprostřena 
na spodní vrstvu papíru, 
nanesena horní vrstva papíru 
a ihned zarovnána dvojicí válců. 
Tuhnutí sádry probíhá na několik 
set metrů dlouhém dopravníku 
neboli formovacím pásu. Na 
konci jsou desky nařezány 
a usušeny. Výroba vysoce 
kvalitních sádrokartonových 
desek si žádá pásy s vynikající 
kvalitou povrchu, jednotnou 
tloušťku po celé šířce, precizní 
spojování, přímé vedení a nízký 
koeficient tření.  

Výrobní závod společnosti Trelleborg ve Slovinsku je citlivě zasazen do nádherného města Kranj a v roce 2021 slaví 101 let své existence.
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PŘÍBĚH SÁDROKARTON

Čtyři výhody
Existují čtyři přesvědčivé 
důvody k přechodu na řešení 
Trelleborg:

Sádrokartonové desky se sklolami
nátem představují  alternativu 
ke  klasickým deskám. Díky 
 vloženému skelnému vláknu jsou 
silnější a odolnější vůči  vlhkosti 
a ohni než klasické desky, avšak 
sklolaminát je abrazivnější než 
sádra a způsobuje vyšší opotřebení 
formovacích pásů. 

Oddělení výzkumu a vývoje pro
to mezi lety 2015 a 2017  vyvinulo 
jedinečnou pryžovou směs ze spe
ciálních surovin, která  zlepšuje 
účinnost pásu a lépe odolává nad
měrnému odírání. Formovací 
pás na sádrokarton Sava High 
Performance WearResistant (wr) 
byl na trh uveden v roce 2019 
a zákazníci byli nadšeni. Pás wr je 
„dvakrát odolnější vůči oděru než 
náš standardní pás, přičemž už ten 
je špičkou ve své kategorii,“ upo

zorňuje Petkovic. Skutečná život
nost formovacího pásu závisí nejen 
na jeho materiálovém složení, 
ale rovněž na způsobu používání 
a údržbě. Průměrně však pásy wr 
vydrží dvakrát déle než standardní, 
potvrzuje Jamscek.  

Jak roste obliba desek se sklolami
nátem, navyšuje se jejich výroba 
a pásy wr nabývají na důležitosti. 
Specializovaný segment trhu, který 
vznikl z  nutnosti v roce 2011, zažívá 
 každoroční nárůst  prodejů i  spoko 
jenosti  zákazníků. Petkovic vzpomí
ná, že jeden z kanadských zákazní
ků v roce 2018 tento výrobek 
 společnosti Trelleborg označil za 
 „špičkový pás. Žádný jiný výrobce 
 nenabízí produkty v této kvalitě.“ 

Pro více informací:   
rok.jamscek@trelleborg.com

• Kalibrace pásu. „Tento 
krok jsme přidali jako jediní, 
protože víme, že výroba 
sádrokartonu musí splňovat 
přísné požadavky a výrobci 
se soustředí na prevenci 
závad,“ vysvětluje Petkovic. 
„Normy se musí plnit, 
a proto jsou dokonalé pásy 
nutností.“ 

• Přírodní kaučuk bez 
vosku. Tradičně se u pásů 
používá vosk, který pryž 
chrání před negativním 
působením teplot, světla 
a stárnutí. Vosk se 
však usazuje na válcích 
a kladkách, načež je nutné 
výrobní linku pravidelně 
zastavovat a čistit. Kaučuk 
společnosti Trelleborg 
využívá namísto vosku 
speciální chemickou 
sloučeninu a k těmto 
odstávkám tak nedochází.  

• Laserová kontrola. 
V roce 2016 Trelleborg 
představil laserový 
kontrolní systém na měření 
tloušťky sádrokartonové 
desky. Detekce závad tak 
probíhá v reálném čase 
a šetří zákazníkovi náklady 
i starosti.

• Balíček kompletního 
servisu. Trelleborg nabízí 
kompletní balíček, který 
zahrnuje osazení, instalaci 
a sesazení formovacího 
pásu i poprodejní služby. 
Trelleborg je jediný výrobce 
pryžových formovacích 
pásů, který na evropském 
trhu takový kompletní servis 
 nabízí. 

Dole: 
Na výrobu sádrokartonových desek se používá sádrovec, 

papír a další suroviny. Výsledný sendvič se posouvá po 
dlouhém dopravníku neboli formovacím pásu.

„ Otěruvzdorný pás WR je dvakrát odolnější  
vůči abrazi než náš standardní pás.“ 
Rok Jamscek, Trelleborg
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Ochrana toho zásadního spočívá v minimalizaci negativního 
a maximalizaci pozitivního vlivu a ve volbě udržitelných 
změn, jež jsou nezbytné pro naši společnost i celou planetu. 
Zaměřujeme se na oblasti od ekologie až po zdraví a bezpečnost, 
na dodržování předpisů a etických vztahů se všemi našimi 
podílníky i společností jako celkem. Zohledňujeme celkový stav, 
ale zároveň se potřebujeme soustředit na dílčí oblasti, kde 
můžeme dosáhnout skutečných změn.

the essentialProtecting
VÝROBA

SPOLEČENSKÁ 
ANGAŽOVANOST

DODRŽOVÁNÍ 
PŘEDPISŮ

CZ32_ad.indd   32CZ32_ad.indd   32 2021-06-04   10:462021-06-04   10:46


	001_CZ01 Cover
	002_CZ02-07 Content_Edge_V2
	003_CZ02-07 Content_Edge
	004_CZ02-07 Content_Edge
	005_CZ02-07 Content_Edge
	006_CZ02-07 Content_Edge
	007_CZ02-07 Content_Edge
	008_CZ08-11 Expertise
	009_CZ08-11 Expertise
	010_CZ08-11 Expertise
	011_CZ08-11 Expertise
	012_CZ12-13 Everywhere
	013_CZ12-13 Everywhere
	014_CZ14 News1
	015_CZ15-17 Better business
	016_CZ15-17 Better business
	017_CZ15-17 Better business
	018_CZ18-19 Technology
	019_CZ18-19 Technology
	020_CZ20-22 Protect the essential_2019
	021_CZ20-22 Protect the essential_2019
	022_CZ20-22 Protect the essential_2019
	023_CZ23 News
	024_CZ24-28 People and trends
	025_CZ24-28 People and trends
	026_CZ24-28 People and trends
	027_CZ24-28 People and trends
	028_CZ24-28 People and trends
	029_CZ29-31 Case
	030_CZ29-31 Case
	031_CZ29-31 Case
	032_CZ32_ad

