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Letošní Den otevřených dveří 
proběhne ve znamení několika pre-
miér. Velký pátek je poprvé státním 
svátkem (církevní svátek v nejatei-
stičtější zemi v Evropě …). Poprvé 
nenabídneme žádnou velkou atrak-
ci a poprvé nebude občerstvení za-
darmo. Po Varnsdorfu se rozšířila 
informace, že dokonce budeme vy-
bírat vstupné. Ač to zní lákavě, tak 
tato premiéra se letos nekoná.

Po dvacáté se otevírají některé 
haly, aby se mohli lidé z Varnsdorfu 
(mnozí i z větší dálky) přesvědčit o 
tom, co se za poslední rok ve firmě 
událo a povedlo. Návrat ke koře-
nům Dne otevřených dveří jsme 
letos dovedli až k samé podstatě, 
která byla definována při rozhod-
nutí obnovit tuto akci. Důraz klade-

Průvodce 19. Dnem otevřených dveří
me na poznání přístupných budov a 
dílen, prostředí v nich. 

Nejprve vyjmenujeme, co není. 
Jídelna nebude otevřena. Občer-
stvení nebude zadarmo (jen pár 
drobností pro děti). Přístupné ne-
budou všechny ty haly, které nejsou 
ve výčtu přístupných hal. Poznáte 
to také na plánku akce, který je uv-
nitř tohoto čísla Horizontu. 

Občerstvení se letos nachází 
stejně jako loni v hale montáže a 
těžké mechaniky, v lodi u admini-
strativního přístavku. Na plánku 
jsou znázorněny přístupové trasy 
do haly, v místě občerstvení bude 
hrát k poslechu skupina MALVAS.

Turnikety se v recepci ote-
vřou v 9:00, akce skončí
v 13:00 hod.

LP 2016

Zde bude občerstvení a hudba
- stejně jako loni

Lehká mechanika
Hala lehké mechaniky je tra-

dičně přístupná každý rok. Ve 
středisku lehké mechaniky uvidíte 
v provozu hlubokovrtací stroj 
TIBO, který byl instalován a do 
provozu uveden v roce 2014. Přímo 
vedle něj bude své schopnosti 
předvádět soustružnicko – frézova-
cí centrum NT 6600DCG/4000BS 
firmy MORI SEIKI. V klimatizo-
vané dílně pak poběží bruska BUC 
63/4000 CNC. Kromě toho si mů-
žete prohlédnout pracoviště s tří-
souřadnicovým měřícím strojem 
ZEISS, které bylo v lehké mechani-
ce uvedeno do provozu v roce 2013.

Ve středisku nástrojárny bude 
v provozu stroj WHQ 105 CNC, 
ostřičky WALTER, CNC soustruh 
Masturn a ve středisku výroby

frézovacích hlav uvidíte část sorti-
mentu z naší produkce frézovacích 
hlav. V prostřední lodi, která se 
uvolnila po středisku výroby zvlášt-
ního příslušenství, uvidíte částečně 
smontovanou novou zaběhávací 
stolici. Tato nová stolice vzniká ze 
stávajícího stroje TOStec OPTIMA 
z těžké mechaniky a je určena pro 
testování a zaběhávání těžkých 
frézovacích hlav.

Kalírna poběží v běžném pro-
vozu, její návštěvu doporučujeme 
obzvlášť pro zimomřivé, protože 
zde se jistě zahřejete. K vidění zde 
budou běžné operace na několika 
pecích, zájemci si mohou prohléd-
nout také zařízení pro plazmovou 
nitridaci od firmy RÜBIG z roku 
2012.

LP 2016

Těžká zaběhávací stolice

Dílny praktického vyučování Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF
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Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF
Tato zcela nová soukromá ško-

la se představí letos poprvé a hned 
ve dvou halách. V hale lehké me-
chaniky je část jedné z lodí vyčle-
něna pro dílny praktického vy-
učování. Uvidíte zde již část nového 
vybavení, další stroje budou insta-
lovány před zahájením školního 
roku.

Druhá část školy se nachází
v administrativním přístavku haly 
montáží vřeteníků, kde jsou učeb-
ny. Také ty už čekají na první stu-
denty a učně. Dle počtu podaných 
přihlášek se dá očekávat, že škola 
ve svém prvním roce zahájí výuku 
ve všech oborech.

LP 2016 

Šatny SPŠ

Jedna z nových učeben SPŠ TOS VARNSDORF

Montáž vřeteníků
Také letos bude přístupná hala 

montáže vřeteníků a zvláštního 
příslušenství. Je to hala bývalé ře-
zárny, jež byla po dlouhou řadu let 
pronajata firmě InterTOS. V roce 
2014 proběhlo zateplení a moder-

nizace pláště budovy, stejně tak byl 
renovován do moderní podoby 
interiér haly.

V této budově je vytvořen pro-
hlídkový okruh, vstupuje se boč-
ními dveřmi (kvůli očekávanému

nepříznivému počasí budou vjez-
dová vrata zavřena). Seznámit se 
můžete s montáží všech vřeteníků 
kromě strojů WRD a s montáží 
zvláštního příslušenství.

LP 2016

Montáž vřeteníků
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Montáž a těžká mechanika

Lehká mechanika

Hned při  vstupu do haly 
montáže a těžké mechaniky smě-
rem od těžké montážní haly na-
razíte na dvě zajímavá pracoviště. 
Napravo je v nově přistavené části 
haly situováno stále ještě nové 
portá lové  obráběcí  centrum 
PowerTec 4000 AG-M3 od firmy 
WALDRICH Coburg. Je to největší 
investice v těžké mechanice, celý 
projekt dosahuje hodnoty více než 
5,5 mil. eur. Nyní je toto obráběcí 
centrum již v provozu, proto na 
něm bude probíhat ukázka obrá-
bění. Už jen základ pro tento stroj je 
impozantní, časosběrné video 
stavby stroje od prvního výkopu po 
závěrečnou instalaci je přístupné 
na firemním facebookovém profilu.

Naproti obráběcímu centru je 
robotické pracoviště pro kalení 
povrchu laserovým paprskem, Toto 
pracoviště bylo uvedeno do provo-
zu v roce 2013 a bude také v pro-
vozu.

Vedle brusek to bude v příčné 
lodi v provozu pracoviště WRD 150 

DUO, každoroční atrakce, v lodi 
těžké mechaniky bude v provozu 
obráběcí centrum WHtec 130 (no-
vinka z roku 2013). Na těchto stro-
jích se bude obrábět běžný výrobní 
sortiment.

Nezapomeňte si prohlédnout 
pracoviště s třísouřadnicovými mě-
řícími stroji ZEISS, v lodi montáží 
uvidíte kromě několika strojů 
WHN(Q) 13/15 CNC v různém 
stádiu rozpracování i jeden zkom-
pletovaný stroj WHQ 13 CNC (včet-
ně krytování), poběží na něm te-
stovací program. 

Na stejném místě jako loni 
bude stanoviště občerstvení, bude 
zde místo k sezení a bude tu hrát 
skupina MALVAS.

A pokud si zajdete kolem uza-
vřené expedice za halu montáží a 
těžké mechaniky, za kolejemi 
můžete nahlédnout do firemního 
energocentra, kde vám službu 
mající pracovník ukáže plynovou 
kotelnu.

LP 2016

WRD 150 DUO
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Těžká montážní hala
Letos bude v těžké montážní 

hale stejně jako loni méně pří-
stupného prostoru. Vstup do haly 
bude hlavním vchodem uprostřed 
haly (vzhledem k očekávanému 
nepříznivému počasí nebudou 
otevřena vrata). V hale je vytvořen 
koridor, kterým projdete kolem 
testovaného stroje WRD 170 Q
s frézovací hlavou (vlevo na obráz-
ku: na podstavci je vidlicová fré-
zovací hlava HV/V).

Vaší pozornosti by neměl uni-
knout druhý velký stroj v této hale. 
Je to WRD 150 Q, ve světové premi-
éře předváděný ve zcela novém 
designu a také s novými parametry 
(jedná se zde především o novou 
koncepci stojanu stroje).

Na ploše jsou dále v různém 
stádiu montáže další stroje WRD. 
Nebude přístup do lakovny a do 
montáže vřeteníků WRD.

Po odchodu z těžké montážní 
haly projdete uličkou ve venkovním 
skladu odlitků a dostanete se do 
haly montáže a těžké mechaniky.

LP 2016

Technické muzeum
TOS VARNSDORF

Je to zatím pracovní název a 
představuje naprostou novinku.
V atriu Školicího střediska jsou dvě 
expozice. Ta atraktivnější v sou-
časné době obsahuje osm rekon-
struovaných historických strojů,
z nichž je sedm z produkce společ-
nosti. Pět strojů je propojeno s ná-
honovou transmisní hřídelí, tato 
kompozice ilustruje způsob poho-

nu strojů před masivním nasaze-
ním elektromotorů. Další historic-
ké stroje jsou v rekonstrukci, takže 
můžeme do příštího ročníku oče-
kávat další rozšíření expozice.

Druhou expozicí je výstava mo-
delů strojů, tři modely jsou již 
historické, čtyři modely jsou aktu-
ální a používají se jako exponáty na 
výstavách a veletrzích.

LP 2016

WRD 150 Q v novém designu Expozice historických strojů
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Změny oproti loňsku

Občerstvení NENÍ ZDARMA
 

Grily a nápoje
v hale těžké mechaniky.

Nebude lístkový systém
 

PIVO za 10,- Kč,
Klobása za 20,- Kč

Párek v rohlíku za 10,- Kč
Sladkosti a ovoce pro děti zdarma

  
Dodržujte bezpečnostní pravidla a pořádek.

Odpadky odhazujte jen do nádob
k tomu určených.

 
Dne 25. března 2016 je v areálu povoleno

fotografovat na volném prostranství
mimo budovy bez omezení.

 
Uvnitř budov je fotografování možné jen se 

svolením příslušného pracovníka firmy
(nebo svého průvodce).


