
 

 

Tisková zpráva 

Tuchoměřice, 14. října 2021 

Společnost GYS představuje novou bodovou svářečku TRAFO Genius  

Významným obchodním partnerem francouzské společnosti GYS na tuzemském trhu je společnost Servind, 
která v České a Slovenské republice patří k největším dodavatelům technologií, produktů, školení a služeb 
do autolakoven a karosáren. Díky produktovému portfoliu francouzské rodinné firmy, založené již v roce 
1964, jsou tak v Servindu schopni svým zákazníkům poskytnout to nejlepší v oblasti svařování, bodového 
sváření, spotovacích zařízení, nabíječek a dalších technologií a zařízení pro karosářské opravy. V rámci úzké 
spolupráce se společností GYS tak mohl Servind zařadit do její privátní značky Cromatec Technology 
špičkovou a zcela novou bodovou svářečku TRAFO Genius. 

Společnost GYS uvedla na trh novou bodovou svářečku TRAFO Genius. Jedná se již o druhou sérii 
produktové řady Genius. Nová svářečka TRAFO Génius je výsledkem nemalých investic, úsilí vloženého      
do výzkumu a vývoje nových technologií.  Přináší mnoho výkonnostních výhod na trh automobilového 
průmyslu a strojírenství.  

Vývoj nové bodové svářečky TRAFO Genius probíhal ve dvou oblastech. Hlavní a důležitou oblastí, na kterou 
se prvotně upřela pozornost, byl vývoj elektronické části. Díky čemuž se zvýšil výkon bodového sváření          
a možnost sledovat data přenášená přes WIFI.  Další oblastí vývoje bylo nové řešení připojení ramene, 
umožňující výměnu ramene, bez nutnosti odpojovat systém chlazení. Nová konstrukce také umožňuje 
okamžité naklonění ramene pro lepší přístup a nabízí optimální připojení bez potřeby pravidelné aplikace 
kontaktní pasty. 

Celkově tato vylepšení poskytují celou řadu výhod oproti běžným bodovým svářečkám. Vylepšený, rychlý 
přístup k elektrodám umožňuje snadné umístění svářečky do požadované polohy s funkcemi ramene C i X.  
Nový TRAFO Genius je rychlejší a nejnovější výkonné procesory umožňují rychlejší provedení svaru.  
Lehčí kabel, motorizované rameno s navijákem a s 360 stupňovým otáčením zajišťují komfortnější 
manipulaci se zařízením pro uživatele.  
 
Kromě již zmíněných funkcí a výhod navíc šetří provozní náklady, díky vysoké účinnosti transformátoru                  
u svařovacích kleští Génius šetří elektrickou energii a čas. Veškeré tyto inovace zvyšují životnost                      
a spolehlivost samotných svářecích kleští.   

S více než 70 inženýry výzkumu a vývoje neustává společnost GYS v růstu a inovacích s přáním přinést na trh 
automobilového průmyslu nejprogresivnější technologické vybavení. Generální ředitel společnosti GYS Neil 
Pulsford řekl: „Technologie v elektronice jde neustále kupředu a společnost GYS má největší oddělení na 
světě, zabývající se výzkumem a vývojem nových produktů. Investujeme do vývoje nových bodových 
svářeček Genius, které přináší nemalé výhody pro karosárny. Obecně platí, že bodové svářečky zůstaly v 
některých letech beze změn, přičemž posledními dvěma hlavními změnami prošly ve vývoji v roce 2008 
s funkcí sledovatelností (např: záznam o provedení bodového svaru, počtu bodových svarů apod.) a 
automatizace v roce 2014. TRAFO Genius je největší změnou bodového svařovaní za poslední roky a jsme si 
jisti, že karosárny jej budou milovat. “  
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Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a produktového managementu 

tel: 724 877 588, e-mail: tcafourek@servind.com 

 

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. 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. 

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 lakařského 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. 

Rok 2020 se v budoucnosti zapíše do dějin společnosti jako rokem vstupu do oblasti robotického broušení a lakování. 

V současné době pracuje ve společnosti přes 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších téměř 40 spolupracovníků působí v 

dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast životního 

prostředí ISO 14001. 


