
  

NAŠE VÝROBKY. VAŠE VIZE.
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BROŽURA
ČESKÝ

AUGMENTEDREALITY



KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU 
SPOLEČNOSTI BLOKSMA:

VĚTŠÍ EFEKTIVNOST.
VĚTŠÍ PRODUKTIVITA.
DŮRAZ NA JEDINEČNOST.

Optimalizace výrobního procesu, ve kterém ne-
dochází k žádnému přerušení a k výpadkům do-
dávek materiálu, je klíčovým faktorem pro zvýšení 
efektivity výroby. Naším cílem je zvýšit efektivitu a 
produktivitu!

Můžete těžit ze zkušeností společnosti BLOKSMA 
a odborných znalostí jejích specialistů v celém 
rozsahu v oblasti materiálové logistiky.

VYNALÉZAVOST VE SLUŽBĚ ZJEDNODUŠENÍ VÝROBNÍHO PROCESU

Rádi Vám představíme naše řešení a možnosti 
optimalizace výrobního procesu: na zakázku, 
detailní, inovativní a kompatibilní s jinými produkty.

02 03

„Optimalizace kontinuity výrobního procesu je 

naší silnou stránkou. Již více než 40 let spolu-

pracujeme s globálními poradenskými společ-

nostmi za účelem vytváření koncepcí a strategií 

pro zvýšení efektivity a produktivity.“ 
 
Dirk Bloksma, Dipl.-Ing. (FH)
kvalifikovaný inženýr FH / odhadce ve věcech efektivního řízení  
(Lean Management) 

PROHLÍŽEJTE SI VÝROBKY 
SPOLEČNOSTI BLOKSMA NA 
SVÉM CHYTRÉM TELEFONU

Krok 1
Stažení aplikace BLOKSMA-App: 

Pro iOS lze aplikaci stáhnout z iTunes Store,
zatímco v případězařízení s operačním systémem 
Android, lze aplikaci stáhnout z Google Play.

 

Krok 2
Nainstalujte prosím aplikaci Rozšířené reality na 
mobilní zařízení (iPhone, smartphone, iPad nebo 
tablet).

Krok 3
Nasměrujte kameru ve směru, kde se nachází ikona 
Rozšířené reality       a následně se seznamte s 
požadovaným obsahem: jedná se o jednoduchou 
činnost, snadno srozumitelnou a lze ji opakovat tak 
často, jak je potřeba.

Ku předu! Rozvíjejte realitu, která vás obklopuje!

Produkty BLOKSMA, to je široká škála vizuálních materiálů, které nelze prezentovat ve 
formě běžného katalogu. Proto byla vytvořena a připravena informace v podobě fotografií, 
filmů a animací. Můžete si je prohlédnout pomocí aplikace Rozšířené reality (AR).

Jak to funguje:

APP



 

SPOLEČNOST BLOKSMA  
SÁZÍ NA ZELENÁ ŘEŠENÍ V  
OBLASTI LOGISTIKY
VYVÁŽENÝ ROZVOJ JE PRO NÁS 
ZÁVAZEK A MOTIVACE.

Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s nejpřísnější-
mi ekologickými normami a podporují zákazníky  
v rámci jejich závazků.
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TVOŘÍME ROZDÍLY

Pečlivé využívání zdrojů, pokročilé a cílené využívání 
materiálů spolu s technologicky vyspělými stroji ne-
jenže snižuje nesmírně důležité „skryté neočekávané 
výrobní náklady“, ale také přispívá ke zlepšení všech 
zákaznických procesů - od distribuce, přes dopravu, 
až po logistická řešení.

Naším cílem je řídit udržitelný rozvoj spolu s celým 
hodnotovým řetězcem.
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VOZÍKŮ

standart a KLT, síťované koše  
na palety, přenosné systémy  
produktů

10 
PŘEPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Vozíky na baterie, posuvné vozíky, 
přepravní palety

12 
ZVEDÁKŮ

pneumatických,
elektrických

14 
SAMOOBSLUŽNÝCH 
PROCESORŮ

18 
VLASTNÍCH  
KONSTRUKCÍ

Technické poradenství, prototypy

16 
TRANSPORTNÍCH 
PROSTŘEDKŮ PRO 
PRACOVNÍ PRVKY
Na vyžádání, rozsáhlé 
prototypy

Optimalizace výrobního 
procesu Kanban FIFO
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ZAVEDENÍ PROCESU TOKU 
PRODUKTŮ

BLOKSMA nabízí veškeré servisní prvky od jed-
norázové služby až po komplexní služby týkající 
se logistiky materiálů. Jako dodavatelé nabízíme 
našim klientům celou škálu produktů od vozíků 
v systému milkrun, zvedáků a přepravních prvků 
pro pracovní prvky používané ve velkoplošných 
obchodech a pracovištích.

Díky modulární základní struktuře zůstávají naše 
interní produkty k dispozici ve standardních velikos-
tech a jsou přizpůsobeny požadavkům zákazníka. 
Všechny produkty BLOKSMA se používají k optimali-
zaci integrace a zůstávají kompatibilní s téměř všemi 
používanými modely.

KOMPLETNÍ SYSTÉMY:  
STANDARTNÍ NEBO DLE POŽADAVKŮ

q Kompatibilní, vhodné pro optimální integraci

q Modulární základní konstrukce

q Vlastní struktury

q BLOKSMA standard
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PRŮMYSLOVÉ NÁKLADNÍ  
AUTOMOBILY

Produkty kompatibilní se všemi
stávajícími modely:
Movexx, Toyota, Linde, Still,  
Jungheinrich 

PRACOVNÍ PROSTOR Y
Na přání zákazníka 

ZVEDÁKY

Ergonomické

VELKOPLOŠNÝ OBCHOD

Systém Kanban a FIFO 

PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
K PŘEPRAVĚ PRACOVNÍCH 
PRVKŮ

Na přání zákazníka 

PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kontinuální toky hodnot 

VOZÍKY

Se systémem bez  
vysokozdvižného vozíku



PRODUKTY ZÁKAZNÍKA V 
SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ.

Odolné, přizpůsobené požadavkům zákazníka, s 
tažnou a tlakovou podporou a olejovou mísou nebo 
bez nich - vozíky firmy BLOKSMA používané v mo-
derních procesech bez použití vysokozdvižných 
vozíků, které jsou k dispozici v různých rozměrech, 
velikostech a nosnostech. Zároveň ve standardních 
rozměrech, jak i ve velikostech na přání, splňují speci-
fické potřeby zákazníků.VOZÍKY: 

VÝROBA BEZ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ

q Euro, VDA a palcové formáty

q Vhodné pro vnitřní dopravu

q K dispozici kola z materiálů PP, gumy PA, ESD a dalších materiálů
 K dispozici kola potažená polyuretanem

q Jsou vhodná pro přepravu palet

q K dispozici ocelové, z nerezové oceli nebo hliníku

q Různé modely a velikosti

q Volitelné vybavení:
 Olejová miska, oj s tažnou a tlakovou podporou 

08 09 

KLT
(prostředky pro přepravu 
s nízkou / vysokou nos-
ností ) kontejnery,
rozměry 600 x 400 mm 

GLT
(prostředky pro přepravu s  
nízkou / vysokou nosností)
kontejnery,
rozměry 800 x 600 mm

KOŠ NA PALETY /
EURO PALETY
Nádoby pro paletový koš,
rozměry 1200 x 800 mm 

Nosnost

50 – 1500 kg

více než

360 modelů

možnost vytvořit  
systém Milkrun 
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SYSTÉM MILKRUN ZAJIŠŤU-
JE PLYNULÉ LOGISTICKÉ  
ZABEZPEČENÍ.
LOGISTICKÁ OCHRANA PŘEPRAVY:
PŘEPRAVNÍ PALETY A ELEKTROVOZÍKY. 
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s

rampou

q Rychlá a bezpečná vnitřní přeprava

q Tažná oj přizpůsobená tažnému zařízení / tahači

q Kompatibilní se všemi běžně používanými průmyslovými vozidly

q Snadno použitelná a tichá rampa pro otevírání a zavírání systému

q K dispozici jsou různé řídicí systémy

q Jednostranné nebo dvoustranné zatížení

Použití systému milkrun zajišťuje nejvyšší  
možný výkon. Díky použití logistických systémů  
BLOKSMA, například vozíků na baterie a posu-
vných vozíků, je pro montáž a výrobu dodáván 
pouze specifikovaný požadovaný materiál - nebo 
materiál, který je možné nahradit, který byl dopo-
sud používán.

POSUVNÉ VOZÍKY

Patentovaný produkt od našeho spolupracujícího partnera 
K.Hartwall.

úplné pokračování

toku hodnot

dvoustranná

nakládka a  
vykládka

Ideální podmínky pro řízení úsporného řízení výrob-
ního procesu: Od okamžiku převzetí materiálu do 
okamžiku dodání zákazníkovi, proces zůstává v 
pohybu a má podobu proudění.

Přepravní palety BLOKSMA zůstávají k dispozici v 
různých systémech s různými doplňky v závislosti 
na požadavcích. Zaručují nepřetržitý provoz praco-
vního procesu spojeného se vstupními a výstupními 
materiály. K dispozici jsou různé řídicí systémy pro 
jednostranné nebo dvoustranné použití.

q Přizpůsobené pro stohování, na regálech nebo paletách v úložném  
 prostoru

q Není třeba pomocného zařízení

q Přizpůsobené k hornímu krytu s integrovaným pásem

q Jsou vhodné pro mezipodnikovou dopravu

q K dispozici v různých velikostech



MÁTE VOLBU: MEZI  
PNEUMATICKÝM NEBO 
ELEKTRICKÝM SYSTÉMEM
ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ:
PRÁCE V ERGONOMICKÝCH PODMÍNKÁCH 

q Nakládka zepředu, nakládka shora nebo funkce nakládání a otáčení

q Nastavení senzorické výšky nebo ruční ovládání

q Spodní poloha může být integrována s montážními linkami

q Odborné prostředky pro přepravu nákladu; schopnost naklápění a posouvání  
 sypkých materiálů
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nosnost

do 600 kg

Dostupné dispozice
pro zvláštní účely

Dotykové ovládání namísto ručního ovládání:
Zvedací zařízení usnadňují zvedání zboží do 
pracovní výšky a pomáhají udržovat ergonomické 
pracovní podmínky. To pomáhá chránit zdraví 
obsluhující osoby a snižuje provozní náklady.

Zvedací zařízení BLOKSMA jsou k dispozici ve 
stacionárních, mobilních nebo polo-mobilních 
verzích!

q K dispozici jsou různé nosnosti

q Transportér přizpůsobený vozíku s dostupností nakládky zepředu  
 a ze strany

q Volitelné vybavení: kryty a bezpečnostní prvky, dálková údržba
 a různé prvky řídicího systému

q Výrobní cyklus je přizpůsoben požadavkům zákazníka

q Posuvné zvedáky, typ gemini a tandem

operace s  
použitím
elektrického  
systému

Pneumatické 
ovládání

Vykládka
ze všech stran Přizpůsobený  

požadavkům 
zákazníka
přepravce nákladu 



DODÁNÍ VEŠKERÝCH  
MATERIÁLŮ NA VYŽÁDÁNÍ

Materiál potřebný pro výrobu a montáž
je dodán metodou řady (FIFO) a pravidlem Kan-
ban, které platí ve velkoplošných prodejnách -
v rámci nejmenší oblasti, pokaždé je připraven k 
odběru v přesně odměřených množstvích.

VELKOMETRÁŽNÍ OBCHODY:
SYSTÉMY KANBAN A FIFO

14 15

BLOKSMA Online

Generátor ve velko-
plošném obchodě

Kryt a nástavba 
spolu s válečkovým transportérem

Velkometrážní obchody zásobované společností 
BLOKSMA, splňují nejrůznější požadavky. Přede-
vším byly přizpůsobeny zboží skladovanému na 
vozících a pro přímé použití. Všechny velkoplošné 
obchody mají modulární strukturu; byly navrženy 
pro potřeby zákazníků. Využíváme vlastní zkuše-
nosti. 

q modulární konstrukce, vysoká flexibilita

q Přesné přizpůsobení potřebám zákazníka

q Pohodlné ovládání kol

q Různé šířky jízdní dráhy a materiálové konstrukce
 (hliník, ocel, VA)

q Jednotlivé komponenty nebo plné systémy 

q Kolejnice a hluboké prvky v různých barvách

q označování

Rozložitelný díky

modulární konstrukci 

HLINÍKOVÁ  
KONSTRUKCE

Ocelové 
nebo hliní-
kové



KVALITA PŘIZPŮSOBENÁ  
AUTOMATIZACI VÝROBY

Od malých a lehkých až po velké a těžké - BLOKS-
MA nabízí technologicky vyspělé a přizpůsobené 
požadavkům přenosné systémy pro automatizaci 
výroby.  
V závislosti na hmotnosti dílů mohou být voleny rů
zné materiály, například ocelové plechy, konstrukce  
a ocelové trubky.TRANSPORTÉRY PRACOVNÍCH PRVKŮ:

PŘIZPŮSOBENÉ POŽADAVKŮM ZÁKAZNÍKA

q Ve standardních velikostech nebo přesně na míru dle požadavků  
 zákazníka

q Odolná konstrukce

q K dispozici v různých kombinacích a velikostech

q Dokonale přizpůsobené přijímacím dílům

q S pevnými nebo variabilními částmi přijímačů

q Pro použití v různých odvětvích

16 17

Návrh a vývoj

Rychlé vytváření prototypů
více než

2500 projektů  
na přání

Přijímač částí
pevných nebo variabilních

pro precizní a

citlivé díly

PŘENOSNÉ SYS-
TÉMY PRACOVNÍCH 
PRVKŮ 
V TRUBKOVÝCH 
KONSTRUKCÍCH

PŘENOSNÉ SYSTÉMY  
PRACOVNÍCH PRVKŮ 
V STRUKTURÁCH  
KOVOVÝCH DESEK

PŘENOSNÉ PRODUK- 
TOVÉ SYSTÉMY
PRO STRUKTURU  
KONSTRUKCÍ DRÁTŮ 
NEBO PLECHŮ



OD PORADENSTVÍ KE  
KONCOVÝM VÝROBKŮM.

Mezi nepochybné výhody firmy BLOKSMA patří 
účinnost našich výrobků a síla inovace. Naším 
cílem je nalézt optimální a univerzální řešení
pro každý logistický úkol a pro výrobní  
požadavky.

VNITROPODNIKOVÉ STRUKTURY:
KONZULTACE A RYCHLÉ MODELOVÁNÍ
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Obrázek

NÁŠ STANDARD:  
RYCHLÉ TVOŘENÍ PROTOTYPŮ
Díky rychlému tvoření prototypů můžeme před 
jeho vytvořením provést realistickou simulaci  
produktu zákazníka. Díky použití 3D prototypu
budoucí produkt je možné podrobně znázornit
- zkontrolovat, zda přesně splňuje očekávání a 
zda byl přizpůsoben aktuálně používaným zaří-
zením.

Originál

Prototyp 3D

Během pravidelných rozhovorů s klienty, náš 
vysoce kvalifikovaný personál shromažďuje a 
rozvíjí nápady, které podléhají změnám tak, aby 
mohly být přizpůsobeny požadavkům výrobního 
procesu - Samozřejmě v souladu s nejnovějšími 
technologickými standardy s využitím moderních 
technologií pro vizualizaci a animaci.



 

www.bloksma.de

BLOKSMA – DĚLÁME VAŠI PRODUKCI PLYNULOU.

BLOKSMA-Engineering GmbH
Material flow and factory equipment

Daimlerstraße 10
DE – 73660 Urbach near Stuttgart
T: +49 7181 98 556-0
F: +49 7181 98 556-42
mail@bloksma.de
www.bloksma.de


