
INSTALAČNÍ TECHNOLOGIE PRO INZERTY



Naším cílem je zvýšení 
konkurenceschopnosti zákazníka 

skrze naše kvalitní výrobky, zvýšení 
productivity a snížení celkových 
nákladů na montáž a kompletaci. 

SPIROL zůstává součástí procesu do té 
doby dokud zařízení nesplní cíle zákazníka 
a nezaplatí samo za své náklady.

  Design přípravku pro uložení 
komponentu(ů) a případné 
slícování a upevění při 
instalaci

SPIROL se specializuje na design těchto přípravků, 
které obsahují také prvky pro slícování dílů, jejich 
přesné uložení a pevné uchycení. Tyto prvky jsou 
podstatné pro správnou a bezproblémovou instalaci.

Toto vše vždy Spirol konzultuje se zákazníkem k 
ujištění toho, že jsme podchytili všechny důležité 
aspekty a že daný desing splňuje očekávání zákazníka. 

  Postavíme, otestujeme, 
nainstalujeme a certifikujeme 
instalační zařízení a 
proškolíme operátory a 
údržbu

Instalace celkového zařízení je pod dohledem našeho 
inženýra. Zařízení je detailně testováno v našem 
závodě, přičemž může být přítomen zákazník.

Jako součást postupu, Spirol vyšle technika do výroby 
zákazníka, aby zde instaloval příslušné zařízení a 
provedl školení operátorů. Pouze tehdy, je-li zákazník 
plně spokojen s výkonem a chodem zařízení, proběhne 
jeho předání.

  SPIROL uspokojí potřeby 
zákazníka

SPIROL vyrábí a dodává instalační zařízení již mnoho 
let a jsme si tak jisti kvalitou a spolehlivostí, že jako 
jediní poskytujeme záruku výkonu daného zařízení.

  Stanovení cílů a vypracování 
návrhu:

SPIROL prozkoumá a zhodnotí potřeby a záměry 
dané aplikace:

•  Výkonnostní požadavky
•  Speciální požadavky na bezpečnost a kontrolu                              
•  Specifikace kritických dílů  
•  Cíle kvality                                                    
•  Cíle výroby                                                    

Na základě požadavků zákazníka vypracuje Spirol 
koncept instalace, která by nejvíce vyhovovala daným 
cílům. Poté je vytvořena detailní nabídka včetně fixní 
ceny a záruky výkonu daného zařízení.

  Vypracujeme design 
instalačního zařízení na 
základě cílů definivaných 
zákazníkem 

Po obdržení objednávky je základní navržený koncept 
dále detailně zpracováván a je předán odpovědnému 
projektovému inženýrovi. Je vyvinut detailní plán 
zařízení, jsou specifikovány komponenty a vytvořeny 
výkresy. Také je vyvinut systém kontroly pro zajištění 
maximální bezpečnosti.                                                               

Naše standardizované, časem prověřené modulární 
systémy jsou robustní, spolehlivé a snadno přestavi-
telné a dovolují na jejich základu postavit specifický typ 
zařízení. Toto přispívá ke zrychlení dodávky, ke zvýšení 
spolehlivosti a ke snížení ceny zařízení.

Cenově dostupné, flexibilní řešení pro 
uspokojení požadavků na instalování 
inzertů do plastu

Pět kroků k úspěchu:

Krok č.1:

Krok č.2:

Krok č.3:

Krok č.4:

Krok č.5:

SPIROL instalační 
zařízení je schopno 

instalovat všechny typy 
inzertů lisovaných za tepla, 

vtlačením za studena či 
zašroubováním a také 

zálisky pro ochranu proti 
praskání plastů.



Možnosti jako je místo pro automatický sběr komponentů a manipulace s nimi, rotační či 
lineární označování, detekování přítomnosti inzertu či samotného dílu nebo monitorování 

kroutícího momentu pro instalaci závitořezných (závitotvorných) inzertů mohou být do 
konceptu zařízení také začleněny, a to pro zvýšení produktivity, předcházení kvalitativních 

problémů a celkovému zlepšení procesu.

Většina poloautomatických zařízení je k dispozici rovněž ve verzi pro instalaci dvou nebo 
tří inzertů najednou, pokud to daná aplikace vyžaduje, nebo by to pro ni bylo vhodné.

Model TA automatická jednotka 
pro instalaci závitořezných a 

závitotvorných inzertů.
Navržená pro automatickou instalaci závitořezných a 

závitotvorných inzertů

Vhodná pro jakýkoli ultrasonicky/
teplem lisovatelný inzert

Model HP pneumatická 
poloautomatická jednotka pro 

instalaci inzertů za tepla.

Dostupná jsou manuální, 
poloautomatická a plně 
automatická řešení

Výkon daného inzertu je 
přímo  závislý na kvalitě 

jeho instalace

Kvalitní instalace ruku v ruce se 
zvýšenou produktivitou:

Model HP automatická jednotka pro 
instalaci inzertů za tepla.

Vhodná pro automatickou instalaci jakéhokoli ultrasonicky/teplem 
lisovatelného inzertu

na obrázku 
není zobrazen 
ochranný kryt



Kanada

Mexiko

Evropa

Spojené státy 
americké

Asie a 
Tichomoří
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Aplikační inženýři firmy SPIROL zhodnotí potřeby aplikace 
zákazníka a společně s naším týmem inženýrů doporučí nejlepší 
řešení. Jedna z možností, jak začít tento proces je vyplnit základní 
údaje o aplikaci pomocí sekce Optimal Application Engineering 
na našich webových stránkách www.SPIROL.com.

e-mail: info@spirol.com

Model PH s lehce výměnitelnou upínací deskou 
pro instalaci několika inzertů najednou.

Je vhodný pro jakýkoli typ inzertu lisovaných ultrasonicky či teplem.  
Dovoluje instalaci až 20 inzertů najednou a do různých výškových 

hladin.

Model HM jednotka pro 
manuální instalaci inzertů 

za tepla.Model TM jednotka 
pro manuální instalaci 

závitořezných a 
závitotvorných inzertů.

Manuální instalační zařízení jsou extrémně univerzální a jednoduše 
nastavitelná a vhodná pro nespočet různorodých aplikací.

CSA a CE vyhovující


