
INVESTÍCIA SA 
OSVEDČILA
Výrobná firma s takmer 50 ročnou 
históriou, pôvodne výrobné družstvo, 
ktoré sa pretransformovalo na 
akciovú spoločnosť; neskôr s účasťou 
zahraničného kapitálu a dnes sa úspešne 
pohybuje v medzinárodnom biznise.  
TEXT JÁN MINÁR FOTO MICHAL MÚDRÝ

R eč je o spoločnosti metal design slova-
kia, a.  s., so sídlom v Hrnčiarovciach 
nad Parnou, neďaleko Trnavy. Na za-

čiatku nového milénia, ešte ako výrobné druž-
stvo, odpredala svoje akcie dovtedajšiemu spolu-
vlastníkovi, švédskej spoločnosti AJ Produkter 
AB. Investície do nových výrobných priestorov 
spolu s  logistickým centrom dnes predstavujú 
vyše 14 tisíc štvorcových metrov plochy.

DOMINUJE PLECH
Firma sa orientuje najmä na výrobu šatňových 
skríň, kancelárskeho nábytku a regálových sys-
témov. Vďaka zapojeniu do medzinárodného 
obchodu, viac ako 90 percent jej produkcie pu-
tuje na export, z toho takmer 80 percent pro-
stredníctvom škandinávskej spoločnosti AJ 
Group do severských krajín a Pobaltia. Zvyšok 
smeruje na tradičné trhy ako sú Rakúsko, Ne-
mecko, Holandsko a Francúzsko.
„Za ostatné štyri roky firma zvýšila sortiment-
nú skladbu výroby viac ako štvornásobne,“ in-
formoval nás pri našej návšteve generálny ria-
diteľ spoločnosti Jaroslav Cvíčela. „Dnešný 
sortiment sa skladá z vyše dvoch tisíc položiek. 
Skrátka, zákazník je náročný a my dodávame na 
náročné trhy. Dokážeme pružne reagovať na je-
ho požiadavky z  hľadiska dizajnu, povrchovej 
úpravy a  podobne. Objednávka katalógového 
typu je vybavená za jeden až tri týždne. Pokiaľ 
však pôjde o špecifickú požiadavku, naš osem-
členný vývojový tím v spolupráci s výrobou zre-
alizuje zákazku do troch až šiestich týždňov,“ 
rozoberá situáciu J. Cvíčela.
Plechové zvitky s hrúbkou 0,6 až 1,2 mm sú zá-
kladným polotovarom, z  ktorého vďaka šikov-
nosti a umu strojárov vznikajú finálne produk-
ty, šíriace dobré meno firmy po celom svete. 
Technická príprava výroby, on-line prehľad 
o vstupoch a výstupoch v celom výrobnom cyk-
le však nie sú možné bez vysoko kvalitných 
a flexibilných obrábacích strojov.

SALVAGNINI USPEL V KONKURENCII
Strojový park pre tento typ výroby sa nezao-
bíde bez ohraňovacích lisov, ohýbačiek, die-
rovacích stojov, bodovacích a  na báze lasera 

zváracích agregátov či adekvátnej linky povr-
chových úprav.
Záujem o  produkty spolu s  potrebou zvýšenia 
produkcie postavili pred firmu úlohu investovať 
do nových výrobných strojov. Úloha bola jasná: 
investovať do kvalitného, flexibilného, produk-
tívneho ohýbacieho centra, ktoré by prevzalo 
časť výroby od klasických ohraňovacích lisov.
„O firme a strojoch značky Salvagnini sme, sa-
mozrejme, vedeli dávnejšie. Konkrétne kroky 
sme začali podnikať pred vyše dvoma rokmi, 
keď bolo jasné, že treba zainvestovať,“ približu-
je začiatky spolupráce s  talianskym výrobcom 
strojov generálny riaditeľ. „Vo výberovom ko-
naní uspelo ohýbacie centrum Salvagnini P4Xe 
vďaka tomu, že spĺňalo nami požadované kri-
tériá, ako napríklad množstvo inštalácii vo sve-
te, referencie používateľov, spoľahlivosť, kva-
lita a podpora vo forme komplexného servisu. 
Prvý stroj sme osadili a začali na ňom vyrábať 
pred rokom. Dosahuje nielen vyššiu produktivi-
tu, ale šetrí nám aj náklady na pracovnú silu. Do 
pracovného priestoru je možné vložiť plech so 
šírkou až 2,2 metra. Vďaka inštalácii ohýbačky 

sme mohli zvýšiť ohýbaciu kapacitu výroby 
o 18 percent,“ spokojne konštatuje J. Cvíčela.
Aj ďalšie úvahy o  rozšírení kapacity výroby 
a  s  tým súvisiacej potreby investície do stro-
jového parku v  tomto roku predznamenáva-
li budúce rozhodnutie. „Na základe skúsenos-
tí z prvého roka prevádzky ohýbačky P4Xe sme 
sa opäť rozhodli pre značku Salvagnini a pred-
nedávnom, v júli, sme ju uviedli do prevádzky. 
Pracovný priestor je na šírku plechu do 2,5 met-
ra,“ dodáva.
Naša návšteva firmy metal design, sa nezaobiš-
la bez návštevy výrobných priestorov. Obe ohý-
bačky Salvagnini sú nainštalované tak, aby ich 
mohol súbežne obsluhovať jeden operátor.
Nakladanie plechov sa realizuje vyložením pa-
lety na vozík, ktorý sa prostredníctvom robo-
tického manipulátora posunie do výrobného 
priestoru stroja a ďalší vozík sa zatiaľ nakladá. 
Úlohou operátora je sledovať priebeh ohýbania 
a odkladať hotové dielce.
Ohýbacie centrum P4Xe je navrhnuté tak, aby 
prostredníctvom nástrojov vykonávalo ohyby 
negatívne alebo pozitívne, jednoduché, resp. 

Nasadením ohýbačiek Salvagnini zvýšila firma objem výroby

Operátor pri nastavovaní stroja
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zložité, s  rádiusom alebo rovné, a  to na všet-
kých stranách panela v rýchlom slede a bez zá-
sahu operátora.
Generálny riaditeľ si pochvaľoval výhody stro-
ja, najmä vysokú kvalitu produkcie, ktorá je da-
ná inštaláciou a následným naprogramovaním. 
Vďaka tomu je chybovosť v  dôsledku zlyha-
nia ľudského faktora prakticky nulová. Zo skú-
seností z  prevádzky si výrobári pochvaľujú aj 
fakt, že oproti ohraňovaciemu lisu, kde operá-
cia prestavenia nástrojov trvala 5 až 12 minút, 
sa v tomto prípade znižuje na necelé dve minú-
ty. Oceňujú aj stabilné tempo operácie ohýba-
nia, vďaka automatickému nakladaču, ktorý nie 
je ovplyvňovaný operátorom.
Efektívne stroje sú v tomto prípade viac než žia-
duce. Priebežne sú denne vo výrobe dve desiat-
ky rôznych produktov. Napríklad šatníkov sa 
týždenne vyrobí do dvoch tisíc, kancelárskych 
skríň približne 1  500  kusov, regálových systé-
mov rôznych nosností viac ako tisíc metrov…

BUDÚCNOSŤ SPOČÍVA V INTEGROVANOM SYSTÉME
„Vlaňajší obrat spoločnosti dosiahol úroveň 
11,2 milióna eur. Výsledky prvého polroku 2013 
sú dobré, medziročne sa zvýšili až o 12 percent. 
Keď sa nám potvrdia predpoklady biznis plánu, 
môžeme v blízkej budúcnosti uvažovať o rozší-
rení výroby – prístavbou výrobnej haly. A v tom 
prípade, samozrejme, budeme možno uvažovať 
aj o kúpe integrovaného flexibilného výrobné-
ho systému, akým je napríklad FMS Salvagnini 
S4 + P4, čo je linka na dierovanie, strihanie a zá-
roveň aj na ohýbanie plechu,“ poznamenal na 
záver nášho stretnutia generálny riaditeľ spo-
ločnosti, Jaroslav Cvíčela.

SLOVENSKÉ ZASTÚPENIE ZNAČKY SALVAGNINI
Na Slovensku je dodávateľom strojov značky 
Salvagnini bratislavská spoločnosť MT-MONT, 
s.  r.  o., ktorá zastupuje spoločnosť Salvagnini 
už druhý rok. „Hlavným zameraním našej fir-
my je poskytovanie komplexných riešení zá-
kazníkom, ktorých požiadavky siahajú od jed-
noduchých strojov, až po automatické linky 
spracovania plechu, a  to najmä v sektore ohý-
bania, rezania a  dierovania,“ povedal nám Ing. 
Milan Javorský.

Pán Javorský, ktoré odvetvia spracovania ple-
chu zažívajú momentálne najväčší rozmach?

 © Ide najmä o sektor ohýbania. Práve v tomto 
sektore je v dnešnom období najväčší potenciál, 
pretože Slovensko ako krajina ohraňovacích li-
sov začala objavovať výhody kyvného ohýbania, 
ako aj ohýbania s automatickým ohýbacím cyk-
lom, pričom tento druh ohýbania prináša znač-
né výhody a  zvýšenú flexibilitu v  porovnaní 
s ohraňovacími lismi.
 

Myslíte si, že automatizácia prevádzok 
môže zvýšiť konkurencieschopnosť nášho 
priemyslu?

 © Určite áno. Dnes prichádza doba, keď sa ná-
klady na zamestnanca zvyšujú a efektivita, resp. 
motivácia ľudí klesá. To vyúsťuje do toho, že fir-
my investujú do automatických liniek a  prevá-
dzok, ktoré zvyšujú presnosť, rýchlosť a opakova-
teľnosť výroby, čo následne zvyšuje konkurencie 
schopnosť firmy. Rovnako sa znižuje aj sériovosť 
vo výrobách a prejavuje sa dopyt po flexibilných 
výrobných systémoch, ktoré sú schopné vyrábať 
automaticky, bez zásahu operátora, aj nízke sé-
rie. Vplyv na zamestnanosť nie je veľká, len sa vý-
razne zvyšujú požiadavky na kreativitu a vzdela-
nosť ľudí, čo je úplne v  poriadku, lebo ľudia sa 
musia vzdelávať a posúvať vpred. 

 V čom sa najvýraznejšie prejavuje konkuren-
cieschopnosť spoločnosti Salvagnini?

 © Vo flexibilite a  šetrení nákladov. Systémy 
a stroje Salvagnini sú navrhnuté tak, aby sa do-
kázali prispôsobiť čoraz vyšším požiadavkám 
vo výrobe a v automatických prevádzkach, pri-
čom estetická hodnota výrobkov rastie a  ná-
klady vďaka filozofii KinEtic klesajú. Len firma 
ktorá napreduje v rozvoji, je úspešná a smeru-
je k zisku.
 

Čo pripravujete v najbližšej budúcnosti? 
 © Momentálne je prioritou Seminár ohýba-

cích technológií, ktorý organizujeme koncom 
septembra v  Rakúsku v  sídle firmy Salvagnini 
v ENNS-e. Tento seminár je určený pre všetky 
firmy, ktoré vyrábajú ohýbaním, ale v prvom ra-
de pre dizajnérov ich výrobkov, ktorým na ňom 
budú predstavené bohaté možnosti panelových 
ohýbačiek a ich jednotlivých opcií.
Zoznam účastníkov je stále otvorený a  všet-
ci, ktorí majú o  seminár záujem, môžu získať 
viac informácií na našej internetovej stránke:  
www.mtmont.eu.
Následne v spolupráci s českými kolegami pri-
pravujeme medzinárodnú výstavu v Brne. Me-
dzi priority patrí aj výstava BLECHEXPO 
v Stuttgarte.  •

Ohýbacie centrum P4Xe

FMS Salvagnini S4 + P4 linka
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