
  

NAŠE PRODUKTY. VAŠA VÍZIA.
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SLOVENSKÝ

AUGMENTEDREALITY



KĽÚČOVÉ FAKTORY 
ÚSPECHU FIRMY BLOKSMA

VYŠŠIA EFEKTÍVNOSŤ.
VYŠŠÍ VÝKON.
DÔRAZ NA INDIVIDUALITU.

Optimalizácia výrobného procesu, v ktorom ne-
dochádza k prestojom či k prerušeniam dodávok 
materiálov, predstavuje kľúčový faktúr umožňujúci 
zvýšiť efektívnosť a výkon výroby. Zameriavame 
sa na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti!

Aj vy môžete využiť skúsenosti spoločnosti 
BLOKSMA a rozsiahle odborné znalosti jej 
odborníkov v celom rozsahu tematiky logistiky 
materiálov a surovín.

VYNALIEZAVOSŤ V SLUŽBÁCH ZJEDNODUŠOVANIA VÝROBNÝCH PROCESOV

S radosťou vám predstavujeme naše riešenia a 
možnosti optimalizácie výrobných procesov: šité 
na mieru, detailné, inovatívne a kompatibilné s 
inými produktami.
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„Optimalizácia kontinuity výrobného procesu je 

našou silou. Už viac ako 40 rokov spolupracu- 

jeme s poradenskými firmami s globálnym  

dosahom na vytváraní koncepcií a stratégií 

zvyšovania efektívnosti a výkonnosti.“ 
 
Dirk Bloksma, Dipl.-Ing. (FH)
kvalifikovaný inžinier FH / znalec Lean Management

POZRITE SI PRODUKTY  
SPOLOČNOSTI BLOKSMA  
NA SVOJOM CHYTROM  
ZARIADENÍ

Krok 1
Prevezmite si aplikáciu BLOKSMA-App: 

Ak používate systém iOS, aplikáciu si prevezmite  
z iTunes Store, ak používate systém Android,  
prevezmite si ju z Google Play.

 

Krok 2
Na vašom chytrom zariadení (iPhone, smartfón, 
iPad alebo tablet) si nainštalujte aplikáciu rozšírenej 
reality.

Krok 3
Nasmerujte tým smerom, kde je zobrazený symbol 
rozšírenej reality        a následne spoznajte dostupný 
obsah: je to jednoduchá činnosť, ľahká a zrozumi-
teľná, a môžete ju opakovať toľkokrát, koľko chcete.

Vpred, rozvíjajte realitu okolo vás!

Produkty BLOKSMA – široká paleta vizuálnych materiálov, ktoré sa nedajú predstaviť  
v normálnom, tradičnom katalógu. Preto sme vypracovali a pripravili informácie  
formou fotografií, filmov a animácií. Môžete si ich prezrieť s použitím rozšírenej reality 
BLOKSMA (AR). 

Ako to funguje:

APP



 

M
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VEĽKÉ ZAŤAŽENIE NESIE  

KLIETKY NA PALETY

NORMASPOLOČNOSŤ BLOKSMA  
KLADIE DÔRAZ NA ZELENÉ 
RIEŠENIA V OBLASTI  
LOGISTIKY.
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ JE PRE 
NÁS POVINNOSŤ AJ MOTIVÁCIA.

Naše produkty vytvárame v súlade s najprísnejšími 
ekologickými normami pomáhajúc našim zákazníkom 
splniť ich záväzky.
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VYTVÁRAME ROZDIELY

Pozorné využívanie zdrojov, pokročilé, uvedomelé 
a cielené používanie materiálov spolu s používaním 
technicky pokročilých strojov nielen znižuje mimo-
riadne dôležité „skryté nepredvídateľné výrobné 
náklady“, ale tiež pomáha zefektívniť všetky procesy 
zákazníka – začínajúc od distribúcie, cez dopravu, až 
po riešenia v oblasti logistiky.

Naším cieľom je manažovať trvalo udržateľný rozvoj 
spolu s celým hodnotovým reťazcom.
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VOZÍKOV

štandard GLT a KLT, sieťové koše 
na palety, palety, prepravné sys-
témy výrobkov

10 
PREPRAVNÝCH 
ZARIADENÍ

Akumulátorové vozíky, posuvné 
vozíky, prepravné palety

12 
ZDVIHÁKOV

pneumatických
elektrických

14 
SAMOOBSLUŽNÝCH 
PROCESOV

18 
VLASTNÝCH  
KONŠTRUKCIÍ

Technické poradenstvo, prototypy
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PROSTRIEDKOV 
NA PREPRAVU 
PRACOVNÝCH PRVKOV
Na objednávku, pokročilé, 
prototypy

Optimalizácia výrobného 
procesu Kanban a FIFO



ZAVÁDZANIE PROCESU 
TOKU PRODUKTOV

BLOKSMA ponúka všetky servisné služby, začínajúc 
od jednorazových služieb, až po komplexné služby 
v oblasti logistiky materiálov. Ako dodávateľ systé-
mov pre logistiku našim zákazníkom ponúkame plný 
rozsah výrobkov, začínajúc od vozíkov a končiac na 
systémoch milkrun, zdvihákoch a prepravných 
prostriedkoch pracovných prvkov, ktoré sa používajú 
vo veľkoplošných objektoch a rôznych pracoviskách.

Vzhľadom na základnú modulovú štruktúru, naše 
vnútropodnikové produkty sú dostupné v štandard-
ných rozmeroch alebo v rozmeroch podľa poži-
adaviek zákazníka. Všetky produkty BLOKSMA sú 
vhodné na optimálnu integráciu a sú kompatibilné 
prakticky so všetkými používanými modelmi.

KOMPLETNÉ SYSTÉMY:
ŠTANDARDNÉ ALEBO NA OBJEDNÁVKU

q Kompatibilné, vhodné na optimálnu integráciu

q Modulová základná štruktúra 

q Vnútropodnikové riešenia  

q Štandard BLOKSMA
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PRIEMYSELNÉ VOZIDLÁ

Produkty sú kompatibilné so všetkými 
súčasnými modelmi: 
Movexx, Toyota, Linde, Still,  
Jungheinrich

PRACOVNÉ PRIESTORY

Na objednávku zákazníka

ZDVIHÁKY

Ergonomické

VEĽKOPLOŠNÝ OBCHOD

Systém Kanban a FIFO

PREPRAVNÉ SYSTÉMY 
PRACOVNÝCH PRVKOV

Na objednávku zákazníka

PREPRAVNÉ ZARIADENIA

Neustály tok materiálov

VOZÍKY

so systémom bez 
vidlicového zdviháka



PRODUKTY ZÁKAZNÍKA V 
CESTNEJ DOPRAVE.

Trvalé, podľa požiadaviek zákazníka, s tlačiaco-ťaha- 
cím asistentom a olejovou miskou alebo bez nich – 
vozíky značky BLOKSMA sa používajú v moderných 
procesoch bez použitia vidlicových vozíkov, ktoré 
sú dostupné v rôznych verziách, rozmeroch a nos-
nosťou. Tak v štandardných rozmeroch, ako aj v 
rozmeroch na objednávku, spĺňajú stanovené potreby 
zákazníkov.VOZÍKY:

VÝROBA BEZ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV

q Euro, VDA a palcové formáty

q Vhodné na vnútropodnikovú dopravu

q Dostupné kolesá z materiálov PP, gumy PA, ESD, ako aj iných materiálov
 Dostupné kolesá s polyuretánovým povlakom

q Vhodné na prepravu paliet

q Dostupné verzie z ocele, nehrdzavejúcej ocele alebo z hliníka

q Rôznorodé modely a rozmery

q Doplnkové vybavenie:
 Olejová miska, tlačiaco-ťahací asistent a ťažné zariadenie
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KLT
(prostriedky na prepravu 
s malou/veľkou nos-
nosťou) Kontajnery,
rozmery 600 x 400 mm

GLT
(prostriedky na prepravu  
s malou/veľkou nosnosťou)
Kontajnery,
rozmery 800 x 600 mm

KÔŠ NA PALETY/
EURO PALETY 
Paletové nádoby  
kontajnery, 
rozmery 1200 x 800 mm

Nosnosť

50 – 1500 kg

viac ako

360 modelov

možnosť vytvorenia 
systému Milkrun

M
AL

É/

VEĽKÉ ZAŤAŽENIE NESIE  

KLIETKY NA PALETY

NORMA



SYSTÉM MILKRUN JE ZÁRU-
KOU PLYNULÝCH DODÁVOK  
V OBLASTI LOGISTIKY.
LOGISTIKA PREPRAVY:
PREPRAVNÉ PALETY A AKUMULÁTOROVÉ 
VOZÍKY

q Vhodné na ukladanie do stohov, na regáloch alebo na paletách na sklade

q Bez potreby používať pomocné zariadenia

q Vhodné pre veko integrované s pásom

q Vhodné na vnútropodnikovú prepravu

q Dostupné v rôznych rozmeroch
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s

rampou

q Rýchla a bezpečná vnútropodniková preprava

q Ťažné zariadenie prispôsobené podľa ťažného prostriedku

q Kompatibilný so všetkými aktuálne používanými priemyselnými vozidlami

q Jednoduchá obsluha a tichobežná rampa na otváranie a zatváranie  

 systému

q Dostupné rôznorodé riadiace systémy

q Jednostranné alebo dvojstranné nakládky

Použitie systému milkrun zaručuje najvyššiu 
možnú výkonnosť. Vďaka použitiu logistických 
systémov BLOKSMA, napr. akumulátorových 
vozíkov a posuvných vozíkov, na miesto montáže 
či výroby bude vždy doručený výhradne iba 
požadovaný prvok alebo materiál so zadanými 
rozmermi, ktoré sa používali doteraz.

POSUVNÉ VOZÍKY

Patentovaný produkt od nášho spolupracujúceho partnera 
K.Hartwall.

plná kontinuita

toku materiálov

dvojstranná

nakládka a  
vykládka

Ideálne podmienky pre Lean Manufacturing: Od 
momentu prijatia materiálu až po realizáciu dodania 
zákazníkovi, proces je neustále v pohybe a má prie-
tokový charakter.

Prepravné palety BLOKSMA sú dostupné v rôznych 
verziách, vrátane verzií s vybavením podľa požiada-
viek zákazníka. Zaručujú, že pracovný proces súvi-
siaci s prichádzajúcimi a vychádzajúcimi materiálmi 
bude spoľahlivý a neprerušovaný. Rôzne riadiace 
systémy na jednosmerné alebo dvojsmerné používa-
nie.



MÔŽETE SI VYBRAŤ:  
VOZÍKY S PNEUMATICKÝM 
ALEBO ELEKTRICKÝM 
SYSTÉMOM?
ZDVIHÁKY:
PRÁCA V ERGONOMICKÝCH PODMIENKACH

q Nakládka spredu, nakládka zhora alebo funkcia naloženia a otočenia

q Senzorické nastavenie výšky alebo ručné riadenie

q Dolná pozícia sa dá integrovať s montážnymi linkami

q Dostupné špecializované prepravné prostriedky;  možnosť sklápania a  
 valcovania sypkých a masových materiálov
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nosnosť 

do 600 kg

Dostupné systémy
na špeciálne použitie

Dotykové ovládanie namiesto ručného ovládania:
Zdviháky uľahčujú zdvíhanie tovarov na pracovnú 
výšku a pomáhajú zachovať ergonomické praco-
vné podmienky. Pomáha to udržať dobré zdravie 
operátora a znižuje náklady na obsluhu.

Zdviháky BLOKSMA sú dostupné v stacionár-
nych, mobilných a polomobilných verziách!

q Dostupné rôznorodé rozsahy nosnosti

q Dopravník prispôsobené k vozíku s prístupom spredu a zboku

q Dodatočné vybavenie: kryty a ochranné prvky, údržba na diaľku a  
 rôznorodé riadiace prvky

q Výrobný cyklus prispôsobený podľa požiadaviek zákazníka

q Posuvné zdviháky typu gemini alebo tandem

Obsluha s  
použitím
elektrického systému

Pneumatický
systém

Vykládka
zo všetkých strán

Preprava nákladov
prispôsobená podľa  
požiadaviek zákazníka



NA OBJEDNÁVKU DODÁVA- 
ME VŠETKY TYPY MATE-
RIÁLOV.

Materiál potrebný na výrobu či montáž je do-
dávaný podľa metódy FIFO a zásady Kanban, 
ktoré používajú veľkoplošné obchody – v rámci 
najmenšej oblasti, zakaždým je pripravený prev-
ziať presne odmerané množstvá. 

VEĽKOPLOŠNÉ OBCHODY:
SYSTÉMY KANBAN A FIFO
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BLOKSMA Online

Generátor vo veľko-
plošnom obchode

Plášť a nadstavba spolu 
s valčekovým dopravníkom

Veľkoplošné obchody, ktoré zásobuje spoločnosť 
BLOKSMA spĺňajú najdetailnejšie požiadavky Pre-
dovšetkým sú prispôsobené pre tovary, ktoré sú 
uchovávané na vozíkoch ako aj na priame použi-
te.  Všetky veľkoplošné obchody majú modulovú 
štruktúru, sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby 
zákazníkov. Využívame vlastné skúsenosti.

q modulová konštrukcia, veľká flexibilita

q Presné prispôsobenie podľa potrieb zákazníka

q Praktické ovládanie kolies

q Rôznorodé šírky jazdnej dráhy a rôzne materiály
 (hliník, oceľ, VA)

q Jednotlivé komponenty alebo kompletné systémy 

q Koľajnice a vstavané prvky v rôznych farbách

q Etiketovanie

Rozkladaný vďaka

modulovej konštrukcii

HLINÍKOVÝ  
PLÁŠŤ

Oceľové 
alebo hliní-
kové



KVALITA VHODNÁ   
PRE AUTOMATIZÁCIU  
VÝROBY

Od malých a ľahkých až po veľké a ažké  –  
BLOKSMA ponúka technologicky pokročilé prepra-
vné systémy výrobkov na potreby automatizácie 
výrobky, podľa potrieb a očakávaní zákazníka.
Podľa hmotnosti daného prvku, ponúkame na 
výber rôznorodé materiály, napr. oceľové hárky, 
konštrukčné prvky či oceľové rúry.

DOPRAVNÍKY PRACOVNÝCH PRVKOV:
PRISPÔSOBENÉ PODĽA POŽIADAVIEK  
ZÁKAZNÍKA

q V štandardných rozmeroch alebo presne prispôsobených podľa  
 požiadaviek zákazníka  Pevná konštrukcia

q Dostupné v rôznorodých zostavách a rozmeroch

q Vynikajúce prispôsobené podľa preberaných dielov

q S pevnými alebo premennými dielmi odoberačov

q Na použitie v rôznych vetvách
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Návrhy a rozvoj 

Rýchle vytváranie makiet
viac ako 

2.500 projektov  
na objednávku

Odoberanie stálych
alebo premenlivých prvkov

do presných a

citlivých dielov

PREPRAVNÉ  
SYSTÉMY PRACO-
VNÝCH PRVKOV
RÚROVÉ MATE-
RIÁLY

PREPRAVNÉ  
SYSTÉMY PRACO- 
VNÝCH PRVKOV
KOVOVÉ PLECHY

PREPRAVNÉ  
SYSTÉMY VÝROBKOV
DRÔTY ALEBO PLECHY



OD PORADENSTVA 
AŽ PO FINÁLNE PRODUKTY.

Medzi významné prednosti spoločnosti BLOKS-
MA zaraďujeme úspechy našich produktov a silu 
motivácie.  Našim cieľom je hľadanie optimálnych 
a všestranných riešení pre každú logistickú úlohu 
a pre všetky výrobné požiadavky.

VNÚTROPODNIKOVÉ STRUKTURY:
PORADENSTVO A RÝCHLE MODELOVANIE
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Výkres

NÁŠ ŠTANDARD:  
RÝCHLE VYTVÁRANIE MAKIET
Vďaka rýchlemu vytváraniu makiet dokážeme  
vykonať úplne realistickú simuláciu produktu zá-
kazníka ešte pred jeho vytvorením. Vďaka použí-
vaniu 3D prototypu, môžeme detailne ukázať 
budúci výrobok – overiť, či presne spĺňa očaká-
vania a či je kompatibilný s aktuálne používanými 
zariadeniami.

Originál

3D prototyp

Počas pravidelných rozhovorov so zákazníkmi, 
náš vysoko kvalifikovaný personál zbiera a rozvíja 
nápady, ktoré prispôsobujeme takým spôso-
bom, aby boli čo najlepšie prispôsobené podľa 
požiadaviek výrobného procesu – samozrejme 
podľa najnovších technologických štandardov, s 
použitím moderných technológií používaných na 
vizualizácie a animácie.



 

www.bloksma.de

BLOKSMA – ZABEZPEČÍME PLYNULÚ VÝROBU.

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


