
 

Tisková zpráva 

Tuchoměřice, 24. září 2020 

Společnosti Servind a Amtech uspořádaly první seminář robotického broušení 

Ve středu 16. září proběhl první „Seminar in the Box“ na téma robotické broušení. 

V lakařském tréninkovém centru Servind v Tuchoměřicích, nedaleko Letiště Václava Havla 

v Praze, se sešli zákazníci z oblasti přípravy povrchu ze segmentů OEM a TIER1. 

Příprava a realizace pilotního semináře je jedním z bodů, letos v létě podepsaného, memoranda mezi 

společnostmi Servind a Amtech. Společnost Servind do společné spolupráce vkládá více než 25 let 

zkušeností v oblasti přípravy povrchu a zbrusu novou brusnou hlavici Mirka® AIROS, která je první 

elektrickou bruskou, speciálně vyvinutou pro robotické broušení. Společnost Amtech v rámci 

memoranda nabízí své know-how v implementaci kolaborativních robotů Universal Robots. 

„Technologie robotického broušení do nedávna zněla jako výmysl autorů sci-fi filmů a románů. Proto 

jsme se rozhodli celý seminář koncipovat jako pozvání na premiéru věděckofantastického filmu do 

kina. Místo tradiční pozvánky na představení novinky obdrželi pozvaní zákazníci velkoformátový 

plakát, který je zval na návštěvu právě přicházejícího filmového trháku. A aby i začátek samotného 

semináře působil stylově, obdrželi hosté při příchodu popcorn a colu, které ke kinu neodmyslitelně 

patří.“, říká Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a produktového managementu ve společnosti 

Servind. 

Po přivítání začalo odpoledne krátkou teoretickou částí, kde byla jednatelem společnosti Servind, 

Davidem Bártkem, prezentována celková strategie a vize v oblasti robotizace a automatizace a také 

koncept spolupráce mezi Servindem a Amtechem v oblasti robotického broušení. „Servind tímto 

krokem vstupuje do nové technologické éry. Kombinace brusky AIROS a kobotů Universal Robots, 

které se jednoduše instalují a jejichž programování zvládne běžný uživatel, velmi rozšiřuje potenciální 

možnost využití robotického broušení i na aplikacích a procesech, kde to dříve nebylo technicky 

myslitelné ani ekonomicky smysluplné.“, zdůraznil David Bártek. 

Následovalo představení společnosti Amtech, panem Tomášem Ševčíkem, který v Amtechu zastává 

pozici Sales manager for robotics. Poté byly všem účastníkům semináře podrobně představeny 

unikátní brusné hlavice Mirka® AIROS. „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. Instalace brusné hlavice probíhá velmi snadno, aniž by bylo zapotřebí speciálního nářadí a 

nástrojů. U brusky AIROS je navíc zajištěna plná kontrola otáček a jejího ovládání.“, říká Petr Dvořák, 

projektový manažer společnosti Servind. V poslední teoretické části se zákazníci, od Josefa Nekvindy, 

lektora Universal Robots Academy, dozvěděli více o funkcionalitách a parametrech samotných 

kolaborativních robotů Universal Robots a souvisejících službách a servisu. 



 

Po krátkém coffee breaku následovalo to nejpodstatnější a vizuálně i nejatraktivnější, a to praktické 

demonstrace robotického broušení různě tvarovaných povrchů těles. Samozřejmě nesměla chybět 

ani ukázka jednoduchého naprogramování robota, kdy si pozvaní hostě měli možnost tipnout, jak 

dlouho trvá naprogramování jednoduchého brusného programu. 

V tuto chvíli je již naplánován další seminář, který proběhne v polovině října v Brně a později na 
Slovensku. 
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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. 

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, 
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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. 


