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NÁVRH A VÝROBA OBALŮ 
Přepravn í obaly vlastní automobi lka ( p řípadně specializovaná 
organizace z jejího koncernu) nebo logistický operátor, v menší 
míře dodavatel baleného dílu. 
Automobi lka přijde s konceptem, předdefinovaným typem 
balení. Nás l edně určí částku na vývoj, počet vzorků i korektur, 
a zadá výrobu prototypu specializované firm ě. Nad prototy
pem se sejdou odborníci automobilky na logistiku, sklad, 
bezpečnost i ergonomii. Vývoj trvá od jednoho do něko li ka 

měsíců . .. Korejci, Japonci i Francouzi jsou konzervativnější 

a schvalování obalu v jejich automobilkách trvá déle," říká Jiří 
Prokop ze společnosti Branopac CZ. Naopak mezioperační 

balení, kdy se díl přemisťuje pouze mezi subdodavateli, často 
nepodléhá schválení automobilky. 
K výrobě prototypu obalu jsou využívány také 30 tiskárny. Jak
mile prototyp automobilka schválí, vývojářská firma zpracuje 
výkresovou dokumentaci. Tu dostanou všechny firmy, které se 
přihlásí do následného výběrového řízení na sériovou výrobu 
obalu . Vítězem výběrového řízení může, ale nemusí být 
vývojářská firma. Stává se ovšem také, že jedna firma dodává 
obalový materiál, další z něj vyrábí obaly a ještě jiná v nich do
dává díly do automobilky. Ve smlouvách s vývojářskou firmou 
si automobilky často vymiňují převzetí užitných vzorů do svého 
vlastn ictví. 
Při tvorbě obalu se přihlíží k povaze dílu (jeho hmotnosti, ma
teriálu, tvaru, funkci) a také k podmínkám,jimž bude vystaven 
(na přík lad zda bude skladován i venku, zda bude součástí 

zámořské přepravy-zde musí mít balení nosnost i v desítkách 
tun a antikorozní úpravu). Konstrukce obalu zároveň musí 
zohlednit ergonomii při manipulaci : zda bude přem ísťová n 

manuá l ně, vysokozdvižným či paletovým vozíkem nebo 
j eřábem . Konstrukce má v tomto případě vliv na rychlost, snad
nost a míru chybovosti při vkládání a vykládání dílu z obalu. 
Roli hraje rovn ěž stohovatelnost, případně zasouvatelnost 
a sk\ádatelnost obalu. Dalším kritériem je požadovaná 
životnost obalu, náklady na jeho údržbu včetně mytí a jeho 
recyklovatelnost. A samozřejmě cena. Při návrhu obalu se 
využívá software pro konstrukci se zohledněním druhu 
dopravy (kamionová, železn iční, lodní, letecká). 
Vždy je nutné stanovit, kolik a jakých oba l ů bude v oběhu 
a na které díly. Základem již není maximální kapacita obalu, 
ale hladký tok výroby, který někdy vyžaduje snadnějš í mani
pulaci s menším skupinovým balením. Zatímco dříve se díly 
od dodavate l ů často přeba lova ly do interního balení, vhod-

ného pro manipulaci ve výrobě, dnes se stále více prosazují 
požadavky automobilek již přímo v konstrukci obalů od doda
vate l ů. Jde také o určitý boj mezi dodavateli dílů na jedné 
stra ně a automobilkou na straně druhé: ti prvn í se snaží 
o maximální skupinové balení, aby co nejvíce ušetři l i na do
pravě a logistice, ti druzí hledají optimální balení pro výrobu. 
Nejvíce oba l ů je využito mezi výrobci dílů a závody pro montáž 
(a u setů mezi automobilkou a jejími za hra ničními 

pobočkami), u kompletních aut se používá pouze krycí fólie 
na pohledové díly či plastové kryty na vyčnívající so u části , 

výjimečně vaky na velmi drahé modely. U HMMC používají 
krycí fólii na kapotu a střech u , pro vozy přepravova né lodní 
dopravou pak plastové kryty hl iníkových kol. 

Náhradní díly do distri b u čních skladů se dodávají vratnými 
nebo lepenkovými obaly, zde jsou přeba leny a odtud dále na 
servisní místa a k motoristům putují v lepenkových obalech. 
Kromě náhradních díl ů a celých automobil ů jsou z automobi
lek někdy posílány i celé sety a utomobilů k finální montáži do 
jiných automobilek. Ze Škody Auto jdou sety ve třech různých 
stupních rozložení od smontované karoserie (SKD) a lakované 
karoserie (MKD) po jednotlivé díly (CKD), které tvoří hlavní 
objem expedice z CKD centra . 

DRUHY POUŽÍVANÝCH OBALŮ 
Základem balení drobných dílů v automobi lovém průmysl u 
jsou přepravky KLT (z německého klein Ladu ngs Trager -
přepravka pro menší náklad), lze se setkat i s označením SLC 
(small \oad container) pro balen í do 15 kg. KLT u možňuj í jen 
stohování, ne zasouvání do sebe, a víko musí být dodáno 
zvl ášť. Problém u nich bývá se stabilitou dna; některé firmy 
mají proto dokonce své interní smyčky s vlastními KLT, na které 
překládaj í zboží. Do KLT se totiž v rozporu s jejich určením 
někdy vkládá příli š horký obsah, který způso bí vyboulení dna. 
I když je mírné, způsobuje problémy v pohybu přepravky na 
válečkových drahách. Podstatné je to zejména u fi rem s vy
sokým podílem automatizace skladu. 
Používány jsou rovněž stohovatelné kónické přepravky ALC 
s připevněným víkem. Pro větší díly se používají paletové kon
tejnery GLT (GroB\ad ungstrager - přepravka pro větší náklad ), 
postupně se přecház í z ocelových na plastové. Jsou čistite l n é 

horkou vodou či párou, skládatelné (na čtvrtinu objemu) a sto
hovatelné. Kovové palety jsou svařová ny z ocelových či hliní
kových profilů, jsou chemicky odolné a omyvatelné, mají 
vysokou nosnost i životnost a lze je na rozdíl od plastových 
ekonomicky vyrobit i v menších sériích. 
V interní logistice se stále j eště částečně používají gitterboxy, 
těžké přepravní obaly se stěnam i z drátěné mřížky. Škoda Auto 
je ale již nevyužívá, d říve tak činila u náhradních díl ů. Gitter
boxy obvykle nemají víka a jejich stěny neposkytují úplnou 
ochranu výrobků, proto musí být uvn itř ch ráněny dalším ma
teriálem. Transportní palety mají plné stěny i uzavíratelné víko. 
Stohování na paletách výrazně usnad ňují paletová víka. Pro 
optimální využití výšky nákladu v kamionech jsou používány 
příhradové palety a paletové kontejnery. Ve skladech jsou 
používány rol\tejnery se čtyřkolovým podvozkem s rozmě ry 

obvykle 600 x 800 mm a nosností do půl tuny. Je využívána 
i těžká kartonáž z pěti- až sedmivrstvé lepenky se stohovací 
nosností až 1200 kg. 
Skupinové obaly jsou členěny proložkami, přihrádkam i nebo 
přepážka mi , často přestavitelnými. Zvlášť ch ráněny jsou díly 
náchylné k poškrábání. Pomocí vaků z textilu, netkaných textilií 
a fólií lze využít tzv. nesting -zasouvání balených dílů do sebe 
- a využít tak lépe prostor obalu. 
Smršťovací fólie se přizpůsob í nepravidelnostem zboží, může 

ale nastat problém s jejím připevněn ím k paletě. To lépe zaj istí 
například plastové stahovací pásky. Hladké antistatické fólie 
jsou používány pro ochranu lesklých povrchů , aby se nepoškrá
baly, na přík l ad při balení do lepenky. Hladká fólie při lne 

k výrobku a je snadno svařitelná. Obal je nutné ale vyplnit 
výp l ňovým materiálem pro ochranu před otřesy, a tím může 
být například bublinková fólie. I pěnovou fólii je vhodnější do
plnit výp l ňovým materiálem. Výp l ňový materiál tvoří polysty
renové, lepenkové nebo plastové proložky. Lepenkové 
proložky mají sníženou odolnost vůči vlhku a mechanickému 
poškození, plastové proložky jsou odolnější a měkčí. Používají 
se i proložky z polystyrenu (PS), ty je ale obvykle nutné pro ba
lené zboží formátovat na míru. Kromě výplňkového materiálu 
a vnitřn ích proložek patří k obalu rovněž podpůrné prvky, jimiž 
jsou antikorozní papíry, vypařovací inhibitory koroze VCI, fólie, 
oleje a vysoušedla. 
Plastové obaly jsou také l evnější, l eh čí a obvykle ergo
nomičtější než kovové, je ovšem nutné počítat s jejich menší 
odolností (ve společnosti TPCA slouží i k transportu kovových 
díl ů, které se ve stohu přímo - tedy bez víka - opírají o dno 
horního obalu). Plastové obaly mohou být rovněž skládatelné, 
toto řešen í se ale používá jen částečně. Opravit je lze výměnou 
dílu či svařením plastu. Na rozdíl od kovových oba l ů je ovšem 
obtížnější výroba malých dopl ň ujících sérií při jejich nedo
statku. Z p lastů se v automotive obalech nejčastěji používá 
PVC a PP, částečně PE, ve fixacích se používají i PUR, PS a další 
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plasty. Při potřebě sn ížení hmotnosti se využívá kartonplast, 
známé jsou dutinkové desky z extrudovaného PP Proplast. 
Používána je antistatická úprava plastu . 

LOGISTIČTÍ A PŘEPRAVNÍ OPERÁTOŘI 
Obalovou logistiku může rovněž převzít logistický operátor, 
který zajistí železniční, pozemní, leteckou a námořní přepravu 
i řízení dodavatelského řetězce (SKM) v rámci sm luvní logis
tiky. V rámci železnice má například zřejmě největší vozový 
park společnost DB Schenker, v Evropě využívá až 250 vlaků 
denně pro převoz dílů i hotových automobilů. Společnost 
zajišťuje pro automobilový průmysl rovněž další sl užby, jako 
je celní odbavení, výroba obalů pro přepravu nebo dodávky 
do výroby v režimech JITa JIS (just-in-time I just-in-sequence), 
nakládání s prázdnými obaly a řízení pohybu vozidel v areálu 
(yard management). Obaly prodává a pronajímá, eviduje je, 
radí při vývoji nových a testuje je, myje vratné obaly, zajišťuje 
údržbu a opravy plastových i kovových obalů. V rámci ekolo
gické likvidace obalů je rovněž třídí, lisuje a předává ke 
zpětnému využití papír, plast i fólie. DB Schenker se ve světě 
podílí na výrobě šesti milionů automob il ů ročně. 

Společnost GEFCO Česká republika původně zajišťovala logis
tické toky pro automobilku TPCA v Kolíně, dnes je ovšem jej í 
akční rád ius výrazně větš í. Nabízí programy lndustry FlowCen
ter a Distribution FlowCenter; druhý z nich je určen pro distri
buci ko nečných produktů včetn ě co-packingu. GEFCO také 
nabízí modulární řešení GefBoxSystem pro optimalizaci a plá
nování toků, dopravu, čištěn í, údržbu a pronájem obalů. Ročně 
zabezpečuje 40 milionů toků zboží napříč Evropou. Full pack 
se stará o vše od odevzdání obalů u dodavatelů až po jejich 
sesbírání a údržbu v továrně zákazníka. Úrovně FlowPack 
a FleetPack zabezpečují logistické operace spojené s obaly bez 
ohledu na to, zda obaly jsou nebo nejsou zákazníkovým ma
jetkem. Čistota a odolnost vratných průmyslových obalů se 
pravidelně kontroluje. 
I logistický operátor DHLSupply Cha in má v ČR svou divizi au
to motive. DHL mimo jiné pronajímá své nové oba ly ISOBin 
s rozměry pro zadní čásťnámořního kontejneru High Cube 
prostřednictvích svých servisních center - jedno z nich je od 
nedávna v Mladé Boles lavi. Výhodou logistického operátora 
je obvykle větší počet obalů, propracovaná rychlá doprava, 
snadná a rychlá možnost přesouvat obaly mezi více zákazníky. 

BRANOPAC CZ PROTI KOROZI 
Spo l ečnost Branopac CZ z Vese lí nad Moravou byla za ložena 
v roce 1995 a od roku 2013 je so u část í nadnárodní skup iny 
Anta lis. Branopac CZ původně distribuoval na českém trhu 
antikorozní materiály stejnojmenného německého výrobce, 
s nímž ovšem organizačně ani majetkově neměl nic spo
lečného. Postupně spo lečnost zača l a antikorozní materiály 
a další ba lení sama vyrábět a zpracovávat. 

,,Obalová divize Antalisu je největším evropským distributo
rem obalových materiálů s obratem přesahujícím pů l miliardy 
eur. Jedním z jeho největších partnerů v Německu byl právě 
tamní Branopac GmbH," říká jednatel Petr Martinek. ,,To byl 
jeden z hlavních důvodů , proč se původní majitel moravské 
spo lečnosti rozhodl prodat ji právě skupině Anta lis." 
Antikorozní balení má v sortimentu společnosti významný 
podíl. Vyrábí je i pro ostatní evropské pobočky skupiny Antal i s 
zejména v Německu, Polsku či Maďarsku. Čtyři pětiny pro
dukce přitom tvoří oba ly vyráběné podle zákaznických 
požadavků. Část z nich slouží pro potřeby automobilového 
průmyslu, například společnosti Škoda Auto. Antikorozní 
balení se používá zejména pro balení náhradních dílů 

a montážních setu ce lých automobilů (CKD, SKD). 
„Jedním z trendů v automobilovém průmyslu , ale i v dalších 
odvětvích, je snaha při zavádění lean procesů sn ížit počet do
davatelů balení: tedy mít jednoho, který je schopen dodat vše 
a poskytovat požadovaný log istický servis. Skupina Antalis má 
mnohaleté zkušenosti ve spolupráci s ve lkými výrobci, s nimiž 
uzavírá dohody o kompletních dodávkách obalových materiálů 
pro jej ich evropské pobočky. Zajišťuje jim rovněž logistický ser
vis a dodávky just-in-time. Zejména mezinárodní spo l ečnosti 

si takto centrálně řídí jak kvalitu, tak dodavatelské podmínky," 
říká obchodní ředitel Miloš Bílský. 
Kromě antikorozních materiálů nabízí Branopac CZ i veškerý 
da lší obalový sortiment, jako jsou lepenkové a plastové (LDPE, 
HDPE) obaly, stretch fólie či výp lňové fixační materiály. 
Vyrábějí také kombinovaná vícepoložková balení pro subdo
davatele automobi lek, blistry, PE pytle, bariérové fól ie pro ex
portní balení, PE sáčky nebo lepené, šité a svařované vaky. 

. Specialitou jsou ručně svařované hliníkové 3D vaky do gitter
. boxů , magnum boxů, KLT, sedmivrstvých paletových boxů 
a da lších obalů , protože jejich dno se díky konstrukci- na roz
díl od 2D vaků - nekrčí. Novinkou ve strojním vybavení je 
zařízení na malé hliníkové sáčky, využívané například pro 
balení elektronických součástek. 
O dalších dodavatelích obalů pro automobilky, specifikách 
balení automobi lek a trendech v nich se dočtete v příštím čísle 

Světa balení.• 
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BRANOPAC CZ s.r.o. 
Kollárova 1694 

CZ-698 01 Veselí nad Moravou 

Tel.: (+420) 539 092 606, 7, 8 

(zákaznické oddělení) 

E-mail : prodej@branopac-antalis.cz 

www.branopac-antalis.cz 

BRANOPACCZ antalls8 
Just ask Antalis 

BRANOPAC CZ patřící skupině Antalis 
je dodavatel průmyslového balení pro ČR a SR 
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