Spolehlivé výrobky vyžadují
spolehlivé dodavatele
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Historie výroby topných těles v
Hlinsku v České republice se
datuje od roku 1943, kdy byla
založena Elektrotechnická
akciová společnost ESA. Tato
společnost vyráběla elektrospotřebiče pro domácnost – vařiče
a žehličky s vlastními odporo
vými spirálami. Pro budoucí
rozmach výroby topných těles
bylo rozhodujícím faktorem
zakoupení licence švýcearské
firmy Maxim Aurau.

Od roku 2001 je tato společnost s
názvem Backer Elektro CZ součástí
skupiny Backer Group spadající pod
švédský koncern Nibe Industrier AB.
Tento koncern má v Evropě sedmnáct
výrobních závodů, přičemž jenom
závod v Hlinsku vyprodukuje ročně na
1,5 milionu kompletních topných těles,
čímž je největším výrobcem topných
těles na území České republiky.
Kromě topných těles vyrábí Backer
Elektro také elektrické průtokové
ohřívače vody, elektrické sušáky
prádla a koupelnové infrazářiče.
Zaměstnanci firmy Backer Elektro jsou
zvyklí pružně reagovat na požadavky
zákazníků ať už se jedná o ty nejnároč-

Techniké uplatnění

nější požadavky na velké série či na
několikakusové zákaznické speciality.
A to vše při garanci špičkové kvality
výrobků i procesů.

Hlavice topného tělesa, která je vyro
bena z plastu, musí být utěsněna z
jedné strany mezi hlavicí a kovovou
šestihrannou přírubou a z druhé strany
mezi hlavicí a hlavou upevňovacího
šroubu hlavice. Obě těsnění jsou
tvarové výseky z plochého materiálu
SBR, který musí zabránit vniknutí
mechanických nečistot a vlhkosti do
hlavice. Dodávané těsnění musí být
správně zabaleno a nesmí být nijak
zdeformováno, aby se nepromarnila
ani sekunda na montážní lince topných
těles.

V případě, že zaběhnutá výroba funguje
bez problémů a zákazník nepřichází s
reklamacemi ani s požadavky na
změny, se zdá, že není důvod cokoliv
měnit. Přesně takto vyhodnocovali
technici a nákupčí společnosti Backer
Elektro svoji dobře zaběhnutou výrobu
topných těles používaných v bojlerech
a elektrokotlích renomovaných značek
jako Bosh Termorechnika, Mora-Top,
Protherm Production a dalších. Tedy
pouze do té doby, než byli kontakto
váni Sales Engineerem společnosti
Angst Pfister v České republice.

Servis Angst + Pfister
Ve společnosti Backer Elektro nebyl
dřive důvod aktivné hledat změny v
dodávkách těsnění hlavice. Přesto byli
technici i nákupčí otevření představení
společnosti Angst + Pfister. Dlouholeté
zkušenosti v oblasti těsnění, schopnost
řešit pro-aktivně i mnohem náročnější
aplikace i nadnárodní silná pozice a
celá řada hodnotných referencí však

otevřely cestu ke spolupráci. Po analýze nákladově zdánlivě zanedbatelných
položek, jakými plochá tvarová těsnění
jsou, se u Backer Elektro přesvědčili, že
změna dodavatele je nejen možná, ale
že bude velmi přínosná. Technická
kvalita dodaných vzorků a výborná
komunikace se Sales Engineerem
společnosti Angst + Pfister přesvědčily
zákazníka pro změnu dodavatele.
Dnes, po více než roční spolupráci jsou
zaměstnanci společnosti Backer Elektro
se změnou spokojeni. Přinesla jim
výrazně kvalitněji zpracované komponenty, spolehlivou logistiku, bezchybnou komunikaci a také nezaned
batelnou finanční úsporu. Díky tomuto
rozhodnutí si společnost Backer Elektro
opět upevnila již tak dobrou pozici u
svých zákazníků.

Umístění tělesa v elektrokotli

Montáž tělesa do finálního výrobku

Inženýrské služby
U firmy Angst + Pfister budete kom
petentně obslouženi, ať se jedná o
technickou konzultaci nebo o řešení
komplexních úloh, a to i v mezních
oblastech techniky a speciálních mate
riálů. Spolehlivost těsnění je u nás na
prvním místě. Kromě toho vynakládáme veškeré úsilí na to, abychom našli
řešení ekonomicky optimální.

Hlavice tělesa s těsněním
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Demontovaná hlavice s ěsněním Angst + Pfister

Kontaktní osoba:
Jaromír Strašák
Angst + Pfister spol. s.r.o.
616 00 Brno, Česká republika
Telefon: +42 (0)739 255 555
E-mail: jaromir.strasak@angst-pfister.com

14

15

