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Vážené dámy, vážení pánové,

Ing. Josef Míèek 
vedoucí o.z. CEMATECH

Jaký byl rok 2009 ?

Veletrhy a výstavy na 
kterých se v roce 2010 
pøedstavíme:
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kterých se v roce 2010 
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EXPO Mokrá 2010
22. - 24. 6. 2010
lom Mokrá u Brna

17. MSV Nitra 2010
25. - 28. 5. 2010
Výstavištì Nitra

Zamìøení o.z. CEMATECH:
- centrální mazání na mobilních i
stacionárních strojích v tìžebním,
úpravárenském a stavebním 
prùmyslu 
- individuální mazací technika

Zamìøení o.z. CEMATECH:
- centrální mazání do všech odvìtví
  prùmyslu 
- individuální mazací technika

MSV Brno 2010
13. - 17. 9 2010
Výstavištì Brno

Zamìøení o.z. CEMATECH:
- centrální mazání do všech odvìtví
prùmyslu 
- individuální mazací technika

MSV 2010

O èem se dnes ještì doètete:

strana 2:

NOVINKA - cca 600 nových položek
ve skupinách "Manipulace s mazivy 
a palivy" a "Manipulace s použitým 
olejem"

Jaký byl rok 2009 ?
(dokonèení)

...a na dalších regionálních výstavách 
o kterých Vás budeme vèas informovat 

Konèí rok, a tak je èas se jednak ohlédnout zpìt a bilancovat, ale 
souèasnì je také tøeba dívat se dopøedu a plánovat nové aktivity.

Uplynulý rok pro nás pro všechny nebyl snadný, hospodáøská recese 
zasáhla prakticky všechna odvìtví prùmyslu, pøesto se nám v o.z. 
CEMATECH firmy Hennlich Industrietechnik podaøilo realizovat celou 
øadu pìkných aplikací, z nichž Vám nìkteré pøedstavujeme v tomto èísle.

S velkým ohlasem se letos setkala naše 
expozice na MSV v Brnì. Všem, kteøí náš 
stánek navštívili bych tímto chtìl velmi 
podìkovat, Vaše pøízeò je pro nás velkou 
inspirací a povzbuzením. V následujícím 
roce se s Vámi proto chceme setkávat na 
ještì vìtším poètu akcí a nejen v Brnì.

Velmi dobrou zprávu mám pro naše 
slovenské pøátele, rozhodnutím vedení 
firmy Hennlich rozšiøuje o.z. 
CEMATECH své aktivity na Slovensko a 

tak i slovenské firmy budou nyní moci využít velkého potenciálu a zkušeností našich 
projektantù a montážních technikù v oblasti realizací systémù centrálního mazání 
LINCOLN "na klíè", obdobnì jako tomu bylo doposud pouze v Èechách a na Moravì.

Již nyní je pro slovenské obchodní partnery k dispozici obchodnì technický 
zástupce, jmenuje se Ing. Juraj Kudr a na stranì 2 na nìj
naleznete všechny potøebné kontakty.

Na závìr bych chtìl popøát Vám a Vašim rodinám pøíjemné
prožití Vánoèních svátkù a mnoho úspìchù v Novém roce.

Nejvìtší a nejzajímavìjší projekty:
l Velice nás tìší, že hydraulické nùžky 

CNS 700 SM na šrot od firmy ŽÏAS 
vybavené naším centrálním mazáním 
získaly zlatou medaili na MSV v Brnì a 
kolegùm z firmy ŽÏAS k zisku této ceny 
gratulujeme.

l Pokraèoval i  jsme v dodávkách 
nástø ikových mazacích systémù 

dvoupotrubní olejový mazací systém ozubených pøevodù kulových mlýnù do 
na lis CKW  60/80 MN putující následnì elektrárny Dalkia v Tøebovicích pøes 

(tento rok ètyøi do  Koreje. firmu AmpluServis 
l Dodávka sad mazání pro 4 ks injekèních systémy, minulý rok dva).  

l èerpadel na beton používaných pøi Realizovalo se rozsáhlé centrální 
mazání na zakladaè ZP 2500/2 pro firmu  v ý s t a v b ì  t u n e l ù  f i r m ì  N C H  
Prodeco (loni dodávka mazání pro Czechoslovakia (celkem již 10 sad).

l Ve firmì Hobas CZ byl realizován zakladaè ZP 2500/4).
l systém mazání rotaèních forem olejem. Do firmy ŠKODA TS byl dodán 

Foto: hydraulické nùžky ŽÏAS CNS 700 SM,
         zlatá medaile z MSV 2009 v Brnì
         



!!! NOVINKA !!!!!! NOVINKA !!!

V oblasti MAZACÍ TECHNIKY pøibylo cca 600 nových položek !!! V tìchto skupinách:   
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Jaký byl rok 2009 ?
dokonèení ze str. 1

Autor: Ing. Milan Dvoøák - projektant a marketing manager 
o.z. CEMATECH

kompletní výdejní stanice nafty, bionafty (RME) a

rostlinného oleje pro všechny stand. sudy a kontejnery

Technika pro výdej paliv: 

odmìrné nádoby, olejnièky, støíkaèky, trychtýøe 

ruèní, pneumatická i elektrická èerpadla pro pøeèerpávání oleje

pro všechny standardní sudy a kontejnery

plnicí èerpadla pro tuk (pro plnìní zásobníkù mazacích lisù

nebo zásobníkù mazacích èerpadel) pro všechny

standardní sudy

stacionární i mobilní výdejní stanice pro olej

navíjeèe hadic otevøené i uzavøené (zapouzdøené)

výdejní pistole, prùtokomìry, pøíslušenství

Technika pro manipulaci s mazivy: 

Technika pro manipulaci s mazivy a palivy

Technika pro manipulaci s použitým olejem

 

mobilní vypouštìcí jednotky

mobilní odsávací jednotky

systémy VRM a AWV na odsávání použitého oleje

odsávací pneumatická a elektrická èerpadla

Nový obchodnì technický 
zástupce pro Slovensko

e-mail: kudr@hennlich.cz
http: //www.hennlich.cz/cematech

tel.: +420 416 711 111, fax: + 420 416 711 999
Firma: CZ - 412 01 Litomìøice, Èeskolipská 9,

Kanceláø: CZ - 591 01 Žïár nad Sázavou, Libušínská 183
tel./fax: +420 566 630 524, mobil: +421 948 507 681

Ing. Juraj Kudr
obchodne technický zástupca Slovensko

Vážení zákazníci ze Slovenska, Ing. Juraj 
Kudr se tìší na návštìvu u Vás: 

Výhled na rok 2010:
Pevnì vìøíme, že v následujícím roce 
dojde k alespoò mírnému oživení 
ekonomiky, snažíme se tedy dívat do l Samozøejmì pokraèovala spolupráce s 
nového roku s optimismem. ce lou øadou naš ich  t rad ièn ích  
Èeká nás mnoho práce v souvislosti s významných zákazníkù, napø. firmami 
rozšíøením našich aktivit na Slovensko, na Sklostroj Turnov, TOS Kuøim, ŽÏAS, 
tuto práci se však velmi tìšíme. Buzuluk Komárov, Davon, Vítkovice 
V roce 2010 budete mít možnost  se s námi Mechanika, Válcovna trub TŽ, NATE 
setkat hned na nìkolika veletrzích a Chotìboø a mnoha dalšími. 
výstavách (výèet tìch hlavních viz na str. 
1) v Èeské i Slovenské republice.

Marketingové akce v roce 2009:
Jsme i nadále pøipraveni nabízet našim 

l Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì. zákazníkùm stejnì kvalitní služby jako 
l Úèast na nìkolika menších výstavách u doposud.

výrobcù èi prodejcù zejména mobilních 
stavebních strojù.
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