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Moderní komponenty pro východní Evropu
30 let UZIMEXU AG a 15 let UZIMEXU PRAHA

Zakladatel společnosti je švýcarský 
inženýr Urs K. Zaugg. Je to znalec 
společenských a technických pomě-
rů ve východní Evropě. Svůj zájem 
o východní země spojil se znalostmi 
výrobců moderních strojírenských a 
elektrotechnických komponent.  Čes-
koslovenskému průmyslu v sedm-
desátých letech chyběly některé 
technologie pro stavbu strojů a zaří-
zení schopných konkurence na svě-
tových trzích. Podobná situace byla i 
v ostatních státech východní Evropy. 
Požadavky průmyslu a výzkumu se 
tehdy centrálně vyhodnocovaly a byly 
podkladem pro nákup komponent ze 
západu.

Rok 1977 je rokem založení fir-
my Uzimex ve Švýcarsku a rokem 
prvních smluv a dodávek techniky 
zejména do Rumunska a později i do 
Československa. 

Důležitou složkou činnosti Uzime-
xu jsou od počátků technické kon-
zultace se zákazníky, založené na 
důkladné znalosti vlastností nabíze-
ných komponent a na zkušenostech 
z konstrukce strojů. Cílem konzultací 
je optimalizace vynaložených pro-
středků pro splnění požadavků apli-
kace.

„VŠECHNO Z JEDNÉ RUKY“ se 
roku 1986 stalo heslem pro koncipo-
vání šířky sortimentu. Uzimex dodá-
val komponenty, které se ve východní 
Evropě nevyráběly nebo se vyráběly 
ojediněle a nebo vykazovaly vlast-
nosti na nízké úrovni. V nabídce Uzi-
mexu byl kompletní soubor kompo-
nent pro vytvoření sestavy strojního 
zařízení na vysoké technické úrov-
ni. Nový program měřicí techniky 
umožnil kontrolovat přesnost práce 
strojních zařízení, zejména lasero-
vým interferometrem a měřit drsnost 
i geometrii vyráběných dílů. 

Odstranění izolace východní Evro-
py od západních států po roce 1989 
vedla ke změně struktury Uzimexu. 
Síť jednotlivých zástupců vznikající 
od roku 1985 byla na začátku devade-
sátých let převedena na síť dceřiných 
společností s plnou odpovědností za 
své hospodaření. V Praze byl v tuto 
dobu založen UZIMEX PRAHA, 
spol. s r.o., který začal komunikovat 
se zákazníky v Českých zemích a na 
Slovensku. 

LInEáRní tEcHnIkA
Jedna z prv-

ních skupin 
výrobků uvá-
děných Uzi-
mexem na 
východní trh 
od r. 1979 byly 
kuličkové šrou-

by a valivá přímočará vedení němec-
kého výrobce Deutsche Star, GmbH 
a francouzské Almé. O 12 let později 
se Uzimex v oboru lineární techniky 
orientuje na firmu FAG. FAG tehdy 
kromě kuličkových ložisek vyráběl 
hranolová vedení s vozíky na kulič-
kových i válečkových drahách, něko-
lik typových řad kuličkových pouz-
der vedených na přesných kruho-
vých hřídelích a speciální planetové 
pohybové šrouby. Planetové šrouby 
se vyznačují malým stoupáním při 
velkém průměru a tuhostí, která se 
využívá ve výrobě mikroelektroniky. 
Kvalitní vedení se u nás prosazovala 
konkurenční cenou a dobrou technic-

kou podporou proti ostatním výrob-
cům. V devadesátých letech FAG 
skončil s lineární technikou a Uzimex 
začal dodávat vedení japonského 
výrobce Nippon Bearing a planetové 
šrouby švýcarského výrobce Rollwis. 
Ekonomicky výhodným provedením 
přímého vedení se ukázala být kulič-
ková pouzdra na přesných kruhových 
tyčích. Tyče dlouhých vedení se spo-
jují podporami s rámem. 

StEjnoSMěRné PoHony MALéHo 
výkonU

Inženýr Zaugg 
spojil v prvních 
letech činnosti 
zájmy Uzimexu 
s rozvíjející se 
výrobou malých 
stejnosměrných 
motorů ve švý-

carském závodě Interelectric. Dnes 
se z malého závodu vyvinula firma 
maxon, která je vedoucím výrobcem 
soustavy komponent elektrických 
pohonů malého výkonu. Výrobní 
možnosti Interelectriku se rozvíjely 
od komutátorových motorů řady S. 
Nízké jiskření, dlouhá doba života a 
malé rozměry provázely motory od 
počátku. Jejich koncepce je založena 
na vynálezu způsobu výroby samo-
nosného vinutí bez železného jádra. 

Řada komutátorových motorů A 
vznikala dalším vývojem motorů na 
základě výběru motorů v ucelené 
výkonové řadě se zlepšenou tech-
nologií.  Obě řady obsahují mag-
nety z materiálu Alnico. Na cestě 
k miniaturizaci nastoupily výkonné 
magnety se vzácnou zeminou neody-
mem. Vznikly motory řady RE, které 
byly doplňovány do ucelené řady od 
průměru 6 mm do 75 mm. Magne-
ty z feritů se staly základem cenově 
výhodných motorů řady F. Nové řady 
motorů rozvíjely dále nadstandardní 
vlastnosti, které umožňovaly nasa-
zování v průmyslových aplikacích. 
Uzimex dodával do východní Evro-
py i další komponenty Interelectric, 
sestavované do kompletních pohonů. 

Komutátorové motory se monto-
valy s převodovkami, které se začaly 
záhy vyrábět v německém závodě. 
Cílem bylo, aby jejich rozměry nava-
zovaly na rozměry motorů. To spolu 
se snahou o přizpůsobení doby života 
převodovek motorům vedlo k vlastní-
mu vývoji keramického materiálu na 
osy planet. Převodovky se tak zmen-
šily a připouštějí vyšší rychlosti.  

Původní výsadní postavení tacho-
dynama ve smyčce zpětné vazby 
zaniklo. S rozvojem číslicové elektro-
niky začaly převažovat inkrementální 
snímače. Analogové řídicí jednotky 
rychlosti dostaly napřed doplňkový 
číslicově analogový převodník a pak 
byly přepracovány na přepínání pro 
analogové nebo číslicové vstupy.

Na konci 80. let se ceny elektro-
nických obvodů snížily natolik, že 
se na trhu mohly uplatnit motory 
EC, s elektronickou komutací. Inter-
electric začal s válcovými motory EC, 
ve kterých uplatnil své homogenní 
vinutí. Jejich dynamické vlastnosti se 
vyrovnávají vlastnostem komutátoro-
vých motorů a odpadá jiskření kartá-
čů. Řídicí jednotky rychlosti motorů 
EC používaly zpočátku pro zpětnou 
vazbu snímače s Hallovými sondami 
a pro sinusovou komutaci resolvery. 
Důvodem byla jednoduchost říze-
ní motorů s těmito kombinacemi. 
Výrobce dnes přechází na číslicovou 
techniku s využitím inkrementálních 
snímačů. I napájecí napětí s analogo-
vým sinusovým průběhem se vytváří 
číslicově. 

V posledních deseti letech dodá-
vá Uzimex výrobky Interelectric 
s novým názvem výrobce maxon. 
Tempo inovací se zvyšuje. Soustavu 
doplnily motory s příponou v ozna-
čení „max“. Jejich konstrukce je pře-
pracovaná pro automatickou výrobu 

a montáž. Zahájila novinka roku 
1996, komutátorové motory A-max, 
následovaly RE-max a bezkartáčo-
vé motory EC-max, EC-powermax. 
Před 15 lety vznikly první vícepólové 
motory EC v diskovém tvaru, vhod-
né do plochých pouzder miniaturi-
zovaných elektronických přístrojů. 
Letošní novinka, vícepólové motory 
ECi s vnitřním rotorem, směřují do 
automatizace. Miniaturní magnetické 
snímače MR s mikroelektronickými 
snímacími prvky se postavily vedle 
optických snímačů.

K rozvoji automatizace malých 
výkonů už několik let přispívají řídicí 
jednotky polohy EPOS s komunikací 
po průmyslové sběrnici CAN.  Mož-

nosti programování jejich činnosti si 
nezadají s možnostmi pro výkonné 
motory. Vlastní vývoj keramických 
dílů se zaměřil na odolnost čepů 
planet v převodovkách a keramické 
hřídele se pro své elektrické izolač-
ní vlastnosti dostaly do miniaturních 
motorů. Uzimex tak dnes pomáhá 
projektantům ve změněné východní 
Evropě zavádět do techniky výrobky, 
které jsou součástí meziplanetárních 
robotů. 

ŘEMEnové PŘEvody
V oblast i 

ř e m e n o v ý c h 
převodů neměl 
Uzimex zpočát-
ku vyhraněného 
výrobce. Využí-
val švýcarská 
z a s t o u p e n í 
e v r o p s k ý c h 
renomovaných 
výrobců, pře-
vážně Opti-
beltu. Důležitá 

byla technická úroveň výrobků, která 
měla zajistit československým strojům 
konkurenční parametry pro export.  
Na konci 90. let Uzimex reagoval na 
úsilí nadnárodního výrobce řemenů 
Gates vytvořit ve východní Evropě 
svoji obchodní síť. Řemeny Gates se 
staly jeho důležitým artiklem. Na pod-
poru rozšíření posledních vyvinutých 
synchronizačních řemenů PowerGrip 
GT zavedl UZIMEX PRAHA českou 
tovární výrobu řemenic s moderním 
Gatesovým ozubením. Dnes využí-
vá technické podklady firmy Gates i 
pro výrobu řemenic na další moderní 
řemeny Polychain GT2. Specializo-
vaný výrobce polyuretanových syn-
chronizačních řemenů a dopravních 
pásů Mectrol je v posledních letech 
připojen k prodejní síti Gates jako 
GatesMectrol. Výrobní technologie 
a program obou výrobců se doplňují. 
Uzimex má nyní široké možnosti řešit 
se svými zákazníky projekty použitím 
pryžových i polyuretanových řemenů, 
klínových i synchronizačních řemenů 
a dopravních pásů. UZIMEX PRAHA 
má statut technického domu Gates 
a odpovídající technickou úroveň. 

vAčkové MAnIPULátoRy
A u t o m a t i -

začním pro-
středkem pro 
velkosériovou 
výrobu jsou 
vačkové převo-
dovky, manipu-

látory a stoly. Partnerem Uzimexu pro 
vačkové systémy byla po leta němec-
ká firma Miksch. Uzimex dodával i 
její vačkové výměníky nástrojů pro 
kompletaci českých obráběcích stro-
jů. Dynamika trhu a šíře sortimentu 
vedly v posledních letech k přechodu 
Uzimexu na výrobky francouzského 
Sopapu. Sopap má dlouholeté zku-
šenosti se zaváděním automatizace 

na montážní linky automobilů a při 
výrobě součástek pro automobily. 
Nejznámější jsou krokovací sto-
ly s význačnými vlastnostmi. Pro 
otočné uložení talířů velkých sto-
lů se používá obvodové ložisko se 
zkříženými válečky s nadstandardní 
nosností. Stoly s kuželovými převo-
dovkami místo šnekových přinášejí 
vysokou spolehlivost a dobu života 
do českých provozů s častou aktivací 
bezpečnostních nouzových spínačů. 

Vedle krokovacích stolů vyrábí 
několik řad manipulátorů pro pře-
mísťování jednotlivých výrobků. 
Z jednoduchých vačkových kompo-
nent umí sestavit robot s kombinova-
ným manipulačním pohybem. 

MěŘIcí tEcHnIkA 
K aktivitám 

Uzimexu pat-
řila od počátku 
i nejpřesnější 
měřicí techni-
ka. V laserové 
interferomet-
rii se Uzimex 
během historie 
p r o p r a c o v a l 
k přístrojům 

nejvyšší kvality. Od prvních let se 
jednalo o laserové interferometry 
Spindler & Hoyer. Měření vzdálenosti 
vlnovou délkou světla se uplatnilo při 
kontrole přesnosti pohybu os obrábě-
cích strojů. Po roce 1995 se Uzimex 
orientoval na anglického výrobce 
Renishaw, který dodával i přístroje 
na kontrolu kruhového pohybu. Od 
roku 2002 Uzimex nabízí lasero-
vé interferometry Agilent, původně 
Hewlett Packard. Interferometry pra-
cují dvoufrekvenčně. Zjišťují vzdá-
lenost měřením frekvence, nikoliv 
měřením amplitudy signálu. To jim 
přináší výhody zejména v aplikacích 
při výrobě polovodičů. Sestava optic-
kých členů a interferometrů se navrh-
ne pro požadovaný počet stupňů vol-
nosti měřených pohybů.

Prakticky aplikovaná laserová tech-
nika je podstatou přístroje na kontro-
lu přímosti, rovnoběžnosti a kolmosti 
švýcarského výrobce RayTec, kte-
rý patří k dodávané měřicí technice 
Uzimexu. 

Déle než 10 let dodává Uzimex 
švýcarské drsnoměry DIAVITE, kte-
ré se uplatňují jak v dílně, tak v labo-
ratoři, zejména díky bohatému příslu-
šenství.

PoMoc výUcE tEcHnIků
Součástí činnosti UZIMEXU 

PRAHA je spolupráce s technický-
mi univerzitami, odbornými školami 
i s Českým metrologickým institu-
tem. Uzimex podporuje rozšiřování 
výuky o malých pohonech a pomáhá 
investovat do vybavení pracovišť 
s malými pohony ve fakultních labo-
ratořích. Zve pedagogy a doktoran-
dy na školení výrobcem, sponzoruje 
fakultní semináře. 

UZIMEX v PRůběHU 30 LEt
1977. V říjnu založil Ing. Urs K. 
Zaugg firmu UZIMEX AG ve 
švýcarské obci Schindellegi. Čin-
nost zajišťoval osobně, těžiště 
obchodu byla oblast pohonů pro 
Rumunsko.
1979. Uzimex převzal exkluziv-
ní zastupování výrobce Deutsche 
STAR GmbH a francouzské spo-
lečnosti Almé pro východní Evro-
pu. Hlavními obory byly kuličko-
vé šrouby a lineární vedení. Firma 
se rozrostla na tři lidi. Obchody se 
financovaly kompenzacemi.
1982. Firma rozšířila oblast svých 
akvizic o Maďarsko a Bulharsko. 
Počet zaměstnanců vzrostl.
1985. Začal proces vytváření 
stálých technických a obchod-
ních zástupců v cílových zemích. 
Byli to strojní a elektrotechničtí 
inženýři. Uzimex rozšířil obchod-
ní program o měřicí techniku. Fir-
ma se přemístila ze Schindellegi 
do blízkého Wollerau. Usadila se 
v kancelářích se skladovým pro-
storem.
1986. Vznikla koncepce celkové-
ho řešení komponent pro jednotli-
vé obráběcí stroje, roboty a další 
zařízení pod heslem „VŠECHNO 
Z JEDNÉ RUKY“. 
1988.  Firma měla 10 pracovníků.
1989. Prodej licence na inkre-
mentální měřicí systémy RSF 
do Maďarska. Pád berlínské zdi, 
revoluce v Polsku, Maďarsku, 
Československu, Rumunsku a 
Bulharsku. Boje v bývalé Jugo-
slávii.
1990. Uzimex založil dceřinou fir-
mu Uzitromik GmbH v Budapešti 
s podílem 49 %.
Zpracovává se nová „Koncepce 
společnosti 91“.
1991. Uzimex začal spolupraco-
vat s firmou FAG Lineartechnik 
v Curychu.
1992 – 1996. Uzimex založil 
samostatně hospodařící společ-
nosti s vlastní odpovědností za 
výsledky Uzimex Polska, Gm-
bH, UZIMEX PRAHA, spol. s r.
o., Uzimex Sofia GmbH. Převzal 
Uzitromik Budapest GmbH se 
100% účastí. Uzavřel smlouvy o 
spolupráci s Linija & Trade Lju-
bliana a Polygon Trad. Bukarest.
1996. UZIMEX PRAHA zřídil 
kancelář v Brně.
1998. Uzimex stanovil novou 
„Koncepci rozvoje firmy 2000“.
1997. Uzimex Praha založil výro-
bu řemenic s autorizací firmou 
GATES.
1999. Uzimex se soustředil na 
vybrané výrobce maxon, Miksch, 
Nippon Bearing a Renishaw GB. 
UZIMEX PRAHA zahrnuje i fir-
mu GATES.
2000 – 2005. Uzimex úspěšně 
překonává předchozí pokles výro-
by ve východní Evropě. Hlavní 
rozvoj probíhá v zastoupeních v 
Česku a Polsku.
2006. UZIMEX PRAHA zřídil 
kancelář v Liberci.


