
MEDIN V TISKU
aneb co a kde napsali o …

Nová kalírna MEDIN
Novoměstsko
(č. 10 / říjen 2017)

...Obnova kalírny znamenala výměnu tří 
zařízení. Vše dodala společnost Ecosond 
specializující se na dodávky v oblasti tepel-
ného zpracování ocelí a kovů. „Dominantou 
kalírny je vakuová kalící pec s  kalením 
do  oleje francouzské výroby. Ta je svým 
vstupním otvorem unikátní pro Českou 
republiku i střední Evropu. Skýtá to možnost 
zpracovávat vsázky s velkým objemem,“ pro-
zradil zástupce společnosti Ecosond Václav 
Hošek...

https://noviny.nmnm.cz/video-nova-
kalirna-medinu/

MM Průmyslové spektrum
(č. 10 / říjen 2017)

...Medin, jeden z  největších evropských 
výrobců zdravotnických prostředků sídlící 
v  Novém Městě na  Moravě, v  září oficiálně 
představil novou kalírnu. Nově instalovaná 
zařízení v  kalírně rozšiřují nabídku služeb 
a  současně zvyšují kvalitu výrobků. Její 
kapacitu mohou využívat také okolní strojí-
renské firmy...

http://www.mmspektrum.com/clanek/
nova-kalirna-zvysi-kvalitu-vyrobku.html

Kovoinzert
(XX. ročník 2 / 2017)

...Firma MEDIN, a.s., dne 7. zaří 2017 oficiálně 
otevřela novou kalírnu. Jedna se o  kom-
pletně zrekonstruované pracoviště tepel-
ného zpracovaní, jehož cílem bylo zajistit co 
nejvyšší kvalitu vlastních výrobků a zároveň 
poskytnout okolním firmám služby srovna  
telné s nabídkou komerčních kalíren...

http://www.floowie.com/cs/cti/
kovo-2-2017/undefined#/strana/18/
zvacseni/100/

Žďárský deník 
(týdeník / čtvrtek 14. září 2017)

...K rekonstrukci jsme byli v podstatě donu-
ceni přistoupit poté, co zařízení, které fun-
govalo pětadvacet let, dosloužilo. Stáli jsme 
před rozhodnutím, zda část technologie 
zachovat, či nikoliv. Dlouho byl nad rekon-
strukcí velký otazník. Museli jsme dokazo-
vat, že investice má opravdu smysl,“ popsal 
úvodní rozpaky nad velkou finanční zátěží, 
která firmu čekala, výrobní ředitel společ-
nosti MEDIN Michal Steinvald...

https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/
medin-za-33-milionu-zrekonstruoval-
kalirnu-20170914.html

Strojírenství / Strojárstvo
(č. 10 / říjen 2017)

...S rekonstrukciu sme začali vo vlastnej réžii, 
vo februári – vypratávaním poškodenej pece, 
po stupným odstavovaní ďalších celkov, čo 
trvalo do  jesene. Súčasťou rekonštrukcie 
boli aj sta vebné úpravy. Koncom jesene 
nastúpil gene rálny  dodávateľ, spoločnosť  
Eeosond, ktorý zabezpečil nové technolo-
gické celky, a to: spomínanú veľkokapacitnú 
kaliacu pec B.M.I., (ka lenie do oleja – pozn. 
red.) francúzskeho výrobcu, vákuovú – nitri-
dovaciu popúšťaciu pec IVA od nemeckého 
producenta a  odmasťovaciu linku SUMMA, 
od domáceho výrobcu...

http://www.floowie.com/sk/
citaj/195383984859d207b7343b5/#/
strana/42/zvacsenie/100/

Strojírenství / Strojárstvo 
engineering magazine
...Ako mi prezradil riaditeľ spoločnosti Milan 
Ettel, posledných päť rokov sa nieslo v zna-
mení investičného rozvoja, vývoja a moder-
nizácie výrobných liniek. Preinvestovali vyše 
200 miliónov CZK, a  to aj prostredníctvom 
eurofondov. Výrazne sa skvalitnilo pracovné 
prostredie zamestnancov, technické vyba-
venie pracovísk, prišli ďalšie inovatívne pro-
dukty medicínskej techniky. Ročný obrat 
firmy dosahuje vyše 310 miliónov CZK, s pri-
emerným ročným rastom päť percent...

http://www.engineering.sk/clanky2/
hutnictvo-a-zlievarenstvo/3755-
rekonstrukcia-kaliarne

MF DNES, Vysočina
(vydání 8. 9. 2017)

...Novou kalírnu za 33 milionůkorun otevřel 
novoměstský výrobce lékařských nástrojů 
a  implantátů Medin. Firma, která je se 440 
zaměstnanci druhým největším zaměstna-
vatelem ve městě, si odvakuové kalicí pece, 
průmyslové pračky a  vakuové popouštěcí 
pece slibuje vyšší kvalitu vlastních výrobků 
i získání nových externích zákazníků...

https://goo.gl/2r7bW9

MF DNES, Zaměstnavatelé 
(vydání 29. 9. 2017)

...Kalírnu bylo nutné rekonstruovat, protože 
původní pec se porouchala a nebylo možné 
ji opravit. Ve firmě pracovala nepřetržitě 28 
let a  byla za  hranicí životnosti. „Řešili jsme, 
zda nahradit pouze samotnou pec, nebo 
obnovit celou kalírnu. S ohledem na prosto-
rové uspořádání jsme se rozhodli pro kom-
plexní rekonstrukci,“ konstatoval výrobní 
ředitel Michal Steinvald...

https://goo.gl/AYfgP2
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