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• NAŠE PROJEKTY A PRODUKTY
podzim 2012
Úspěšně jsme dokončili projekt datového řízení výrobních dávek v Kraft Foods

podzim 2012
Automatizace ve společnosti FRAMAGRO pokračuje i v roce 2012

11/12
Poskytujeme vzdělání v rámci programu „Vzdělávejte se pro stabilitu“

Od roku 2006 se podílíme na realizaci různých projektů pro koncern Kraft Foods. V říjnu 
t.r. byl ve výrobním závodě této společnosti v Sankt Peterburku (RUS) uveden do 
provozu systém datového řízení jednotlivých výrobních dávek včetně obousměrného 
propojení s informačním systémem SAP. Projekt byl realizován na platformách Siemens 
SIMATIC S7 a SIMATIC IT a zahrnuje rovněž kompletní monitoring stavu skladových 
a výrobních sil.  Pro koncern Kraft Foods se na platformách Siemens SIMATIC S7 a SIMATIC 
IT dále podílíme na postupném zavádění systému etiketování palet. Jedná se o rozsáhlý 
projekt automatizovaného tisku a aplikace etiket na palety s jednotlivými výrobky včetně 
napojení dalších zařízení (např. paletizéru) a obousměrného propojení s informačním 
systémem SAP. Pilotní implementace tohoto řešení  probíhá ve výrobním závodě Kraft 
Foods v Lörrachu (D).

Koncem roku 2012 jsme zrealizovali několik projektů pro významného zpracovatele 
vajec a producenta vaječných polotovarů společnost Framagro, a.s. Všechny tyto pro-
jekty zahrnovaly rozšíření stávajícího HW a SW řídicího systému na platformě SIMATIC 
S7 / ProLeiT  včetně dodávky technologické elektroinstalace. 
V přerovském provoze byla vybudována nová sanitační stanice pro čištění IBC kontejnerů 
a z důvodu požadavku na navýšení produkce byl instalován nový tank na míchání vaječné 
melanže a nový aseptický tank na skladování produktu. S instalací tanků byla realizována 
nezbytná komplexní automatizace potrubních tras a rozšíření ŘS CIP stanice o nové 
sanitační programy. V současné době probíhá instalace stáčecího a plnícího stroje fy. 
ELOPAK, který bude umožňovat plnění vaječné melanže do obalů typu ELOPAK pro dis-
tribuci do maloobchodní sítě. Součástí „nutného technologického okolí“ stáčecího stroje, 
které je postupně integrováno do stávajícího řídicího systému, jsou dva nové zásobní 
produktové tanky, nové potrubní trasy a zásobník dezinfekčního roztoku. Tento komplexní 
projekt bude dokončen v průběhu prosince 2012.

Po několikaletých zkušenostech s programem „Vzdělávejte se pro růst“, který podporoval 
firmy v překonání hospodářské recese v odvětvích s předpokladem růstu, jsme se roz-
hodli v roli poskytovatele vzdělání zapojit také do nového programu Ministerstva práce 
a sociálních věcí „Vzdělávejte se pro stabilitu“. Projekt byl zahájen letos na podzim a je 
určen pro firmy, které se nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a chtějí tak 
pomocí odborného vzdělání svých zaměstnanců zlepšit konkurenceschopnost svého 
podniku. Zapojte se i vy do tohoto programu a prostřednictvím našeho Autorizovaného 
školicího střediska a s využitím finančních zdrojů Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost zvyšte kvalifikaci vašich zaměstnanců. Více informací ohledně námi 
pořádaných odborných školení naleznete na našich webových stránkách www.sidat.cz.
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Vážení obchodní přátelé, 

v našich letošních newsletterech jste měli možnost nahlédnout do života naší společnosti. Zprostředkovali 
jsme vám informace o některých významných projektech, produktech i školicích a publicistických aktivi-
tách naší firmy. Šlo však pouze o jejich část, neboť v tomto kalendářním roce jsme ukončili, resp. úspěšně 
ukončíme, 184 projektů. 125 projektů přitom dál poběží. Tato čísla mj. ukazují nárůst komplexnějších 
a dlouhodobějších zakázek, na jejichž získávání se naše firma v posledních letech systematicky zaměřuje. 
Tuto skutečnost potvrzuje i objem dodaných automatizačních komponent. Těch bylo téměř 50 000, z toho 
více než 17 000 jako urgentní služba prostřednictvím nově spuštěného internetového obchodu. Mnohé 
z našich nových projektů jsou přitom dodávkami na náročné zahraniční trhy. 

Všechno to je samozřejmě spojeno s intenzívní prací v terénu. Najezdili jsme např. více než 320 000 km 
a 260 krát vycestovali do zahraničí.  Přijali jsme mezi sebe 5 nových kolegů a v rodinách našich zaměstnanců 
přivítali nemalé množství novorozeňat. A také dohromady vypili 6 400 šálků kávy. 

Z pohledu naší společnosti můžeme tedy rok 2012 bezesporu označit jako další z úspěšných.

Naše projekty nejsou ale pouhou dodávkou podle kontraktu. Jejich úspěch je v našem pojetí nakonec vždy 
společným dílem s vámi, našimi zákazníky. Velmi si toho vážíme.

Dovolte nám tedy, abychom vám popřáli krásné prožití vánočních svátků a šťastný vzlet do nového roku.
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