
 

Tisková zpráva 

Tuchoměřice, 14. září 2020 

Mirka uvádí první globální Automatizovaný průmyslový program umožňující 

pokročilé řešení robotických povrchových úprav pro průmyslové zákazníky 

Nová Mirka® AIROS je prvním celosvětově podaným patentem v oblasti Automated 

Industrial Programme (Automatizovaného průmyslového programu), který finská společnost 

Mirka uvádí na trh právě v těchto dnech.  AIROS je první smart elektrická bruska, určená pro 

robotické broušení. Je plně integrovatelná s OEM robotickými systémy nebo kolaborativními 

roboty. Může provádět intenzivní broušení s vysokým pracovním zatížením, kdy je 

vyžadována přesnost a minimální údržba. 

Automatizovaný průmyslový program Mirka se skládá z hardware a spotřebního materiálu, který je 

potřebný k zajištění robotického řešení pro zákazníky, včetně brusné hlavy AIROS určené pro 

speciální účely a široké škály brusiv, vylepšených o 75 let technických znalostí, výzkumu a zkušeností 

společnosti Mirka v oblasti průmyslového broušení. 

Mats Bystedt, manažer produktového portfolia společnosti Mirka, říká: „Vidíme rostoucí potenciál 

v nasazení robotů za účelem zefektivnění výrobních nákladů. Náš pokročilý Automatizovaný 

průmyslový program může být integrován do dvou různých kategorií robotů - od jednoduchých až po 

programovatelné, dnes čím dál více nasazované, kolaborativní roboty v oblasti průmyslu – a 

instalován velmi snadno, aniž by bylo zapotřebí speciálního nářadí a nástrojů. To vše se zajištěním 

plné kontroly otáček a ovládání. Toho nelze dosáhnout s často používaným pneumatickým nářadím, 

kde v citlivých oblastech obvykle dochází k „probroušení“. Naše řešení zajišťuje, že měření a přesnost 

jsou prvořadé a poskytují konzistentní kvalitu a optimalizaci procesů.“ 

Bysteds dále dodává: „AIROS je jedinou speciálně navrženou, nejkompaktnější a nejlehčí brusnou 

hlavou, která je dostupná na trhu a která dokáže uspokojit prakticky všechny robotické systémy. 

Pilotní zákazníci, se kterými jsme tento program vyvinuli, rovněž uvedli, že vyžaduje mnohem méně 

údržby a náhradních dílů než produkty, které používali dříve. Imponuje jim také, jakým se Mirka tým 

integruje do celého procesu v továrně, od velmi raných fází projektu při nastavování parametrů, až 

po řešení problémů a konečné doladění procesu broušení. “ 

K dispozici jsou tyto brusné hlavy: 

o AIROS 650NV 150mm  
o AIROS 650CV 150mm  
o AIROS 550CV 125mm  
o AIROS 550NV 125mm  
o AIROS 350CV 77mm 



 

o AIROS 350NV 77mm 
o Vysvětlivky: 

▪ AIROS =Automated Industrial Random Orbital Sander 
▪ NV Non Vacuum – bez odsávání 
▪ CV Central Vacuum – s centrálním odsáváním 

Více informaci na brusivomirka.cz 
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Mirka 

Finská rodinná společnost Mirka Ltd je světovým lídrem v technologii přípravy a úpravy povrchu a 

nabízí širokou škálu průkopnických řešení broušení. Díky vysoce kvalitním brusným a lešticím 

výrobkům a inovativním elektrickým nástrojům s digitálními službami a propojitelností přináší řešení 

Mirka zákazníkům skutečné výhody, pokud jde o rychlost, účinnost, kvalitu povrchové úpravy a 

nákladovou efektivitu. V roce 2018 činil obrat společnosti 286,7 mil. EUR s přibližně 1 400 

zaměstnanci. 

O společnosti SERVIND s.r.o. 

Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských laků, 

příslušenství a vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA 

s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i na slovenském trhu. 

Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost Servind 

spolupracuje převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí nejnovější technologie. 

Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku tak má pro prémiové laky německé společnosti Standox, finského 

výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, spotřebního materiálu a vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a 

sušicích kabin Lutro, Blowtherm a Termomeccanica GL či sušicích robotů Symach, které pracují na revolučním 

principu katalytické reakce. Od roku 2015 SERVIND rozšířil své portfolio o oblast karosářských oprav, kde se 

opírá o zastoupení švédské firmy CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací stolice, unikátní měřicí 

systémy a obsáhlá data většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po havárii 

a jejich následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k 

největším distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Drester, profesionální 

chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších. 

Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo také do oblasti prvovýroby automobilů a subdodavatelského 

odvětví. V souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků jsou nedílnou součástí 

struktury klientů i významné průmyslové podniky v oboru kolejových vozidel, strojírenství a nábytkářského 

průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří polovinu obratu společnosti. 
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Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb na vysoké 

profesionální úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a poskytování služeb 

uzpůsobených na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ve vlastním lakařském a karosářském tréninkovém centru 

jsou organizovány pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových technologických postupech a 

nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků. Poskytovaný poradenský 

servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, technického vybavení a 

hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek, 

bezpečnosti práce a jiné. Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. Nedílnou součástí 

služeb je odborný záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti. 

V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této příležitosti 

otevřena nová centrála v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla v Praze, a to včetně nejmodernějšího 

tréninkového centra ve střední a východní Evropě. 

V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu 

autorizovaných servisů v České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol. 

V současné době pracuje ve společnosti 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 30 spolupracovníků 

působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a 

certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001. 


