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Compas automatizace ve výrobní hale na ulici
Brněnská  (areál SBD) oživuje roboty pro „chytré továrny“ 

Společnost Compas automatizace, 
spol. s r.o., se specializuje na průmys-
lovou automatizaci a vývoj vlastní-
ho výrobního informačního systému 
COMES®.  Rozšířila portfolio služeb 
v oblasti konstrukce, robotizace, 
dodávky strojů a robotů. Prostřednic-
tvím robotických pracovišť ve výrob-
ní hale Compas zefektivňuje výrobu 
současným „chytrým“ továrnám.

Průmyslové roboty přináší nový stu-
peň propracovanosti výrobních tech-
nologií a novou úroveň automatizace 
výroby. Compas efektivně a komplex-
ně řeší rostoucí požadavky na kvali-
tu výrobků i na snižování výrobních 
nákladů. Automatizací strojů a robo-
tů pomáhá řešit nedostatek pracovní-
ků ve výrobě. 

V oblasti robotizace spolupracuje-
me s předními výrobci robotů, které 
implementujeme do výrobních pro-
cesů našich zákazníků s podporou 
nejmodernějších simulačních nástro-
jů. Tímto předcházíme možným 
kolizím při zprovozňování robotizo-
vaných linek a zařízení. Dodávku zaří-
zení zajišťujeme od konstrukce přes 
výrobu, montáž, po uvedení do pro-
vozu. 

Technologické funkce tak v maxi-
málním možném rozsahu vyzkou-
šíme již v oblasti vývoje. Příkladem 
našich aplikací ve výrobních firmách 
jsou náhrady ručních montážních 
pracovišť robotem, aplikace s manipu-
lačními roboty na linkách v automo-
bilovém průmyslu. Aplikací robota s 

úpravou technologického zařízení se 
podařilo nahradit nedostatkové pra-
covníky, zvýšit výkon linky a odstranit 
„úzké“ místo toku materiálu. Zákaz-
ník je schopen navýšit objem výro-
by a dodávat požadované množství 
výrobků.

Compas automatizace zaměstnává více než 80 techniků
a má pobočky v Praze a Brně.

Hledáme kolegy, kteří s námi budou vyvíjet automatizaci továren s roboty.

Nabídka pracovních pozic: www.compas.cz/kariera

Neseďte doma, přijďte! Tak zní 
motto Dnů pro seniory, které se ve 
Žďáře nad Sázavou konají od 1. do 
5. října.

Zve zdejší Senior Point, sídlící ve 
4. patře polikliniky.  

Jak za pořadatele pro ŽN potvrdila 
Barbora Marinčová, seniory mohou 
za zábavou klidně doprovodit i 
mladší zájemci, např. děti… A na co 
se můžeme společně těšit?

Po 1. 10. 9.00 Tvořivá dílna 
s Jaroslavou Rainerovou; 13.00 
Posezení u klavíru. K poslechu a 
tanci hraje Petr Bergner. 

Út 2. 10. 9.30 Bezpečně na elek-

trokole – přednáška – Veronika 
Vošická Buráňová

13.00 Malujeme hezky a praktic-
ky – tvorba na textil s Lucií Špuláko-
vou

St 3. 10. 9.30  a 13.00 Hrátky s 
pamětí aneb K trénování mysli 
zapojme i smysly.  (Marcela Rýpa-
lová a Hana Bohuňovská)

Čt 4. 10. 15.00, kino Vysočina: 
Biják pro seniory, film Šmejdi 

Pá 5. 10. Seniorská miniolympi-
áda v Havlíčkově Brodě – sportovně 
společenské klání pětičlenných seni-
orských týmů z Vysočiny (přihlášky 
předem).  -lko-

Dny seniorů pobaví
Čtvrtek 18. 10. 17.00, Husova kap-

le, ul. Kopečná 13 

…Církev v prvních třech stale-
tích stála v římské říši mimo zákon. 
Čas od času byla krvavě potlačová-
na, přesto to byla církev skutečných 
vyznavačů. Edikt milánský, vydaný 
roku 313 n. l. císařem Konstantinem, 
přinesl církvi svobodu a rovnopráv-
nost s ostatními kulty v říši…

Jakým způsobem se změnila tvář 
církve po této události? Přijďte si 
poslechnout církevního historika, 
Mgr. Jiřího Sladkého, faráře CČSH. 
Promluví na téma Milánský edikt - 
cesta ke svobodě církve?

Přednáška má i mírný přesah do 
současnosti církve a křesťanství u 
nás obecně. „Paradoxně máme téměř 
třicet let náboženskou svobodu, k tomu 
peníze, a přesto církev vymírá a je slab-
ší, než v období totality,“ zve za radu 
starších CČSH farář Milan Vostřel.

 -red-
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