


FRIMO – Váš globální  
technologický partner. 

FRIMO je specialistou ve vývoji a výrobě systémů pro 

produkci technologicky vysoce hodnotných plastových 

dílů pro nejrůznější aplikace a využití.

Nabízíme výjimečně široké spektrum technologií a 

služeb a provázíme Vás každým jednotlivým procesním 

krokem. To vše nezávisle na tom, zda se rozhodnete pro 

kvalitní formy a nástroje, výkonné jednoúčelové zařízení 

nebo automatizované výrobní linky. Naše řešení jsou vždy 

optimalizována přesně dle Vašich specifických podmínek 

a požadavků.

Nástroje a strojní zařízení FRIMO jsou automobilovými 

výrobci a systémovými dodavateli i firmami z jiných 

plastikářských odvětví celosvětově využívány již po 

několik desetiletí.



Naučte se nás znát ze všech úhlů!

Ke skupině FRIMO se sídlem v Německu patří dnes celosvětově celkem 12 výrobních závodů 

s více než 1.000 zaměstnanci. Početná mezinárodní zastoupení pak dále zajišťují každodenní 

přítomnost na trzích našich významných zákazníků. Jako inovativní technologický partner si 

velmi vážíme četných vyznamenání za vynikající produkty a služby, kterých se nám opakovaně 

dostává. Jen známé ocenění SPE jsme obdrželi již více než desetkrát, přičemž nejvyšší 

vyznamenání představuje ocenění Grand Innovation jako partner BMW.



Vše z jedné ruky – 
Zhotoveno na míru pro Váš užitek.

S našimi produkty Vám dle poptávky nabízíme obsáhlé služby podél celého řetězce 

přidané hodnoty: od engineeringu, projektového managementu a prototypingu 

přes výrobu nástrojů, zařízení a strojů až po rozsáhlé servisní služby.

Do námi nabízeného spektra služeb patří také automatizační řešení nebo 

kombinace více technologií za účelem dosažení inteligentního komplexního 

systému či management velkých projektů. V případě zájmu je možné také převzetí 

Vaší produkce náhradních dílů.

Perfektní souhrou v oblasti technologií, projektů a odbornou kvalifikací našich 

zaměstnanců dosahujeme efektivních řešení, které přinášejí našim zákazníkům 

přidanou hodnotu po celém světě. Výhodou pro Vás je technologicky neutrální 

poradenství, synergie díky efektivnímu propojení technologií, vysoký inovační 

potenciál, redukce komunikačních uzlů, zkrácení lhůt a procesní bezpečnost díky 

praxí ověřeným a kvalitním produktům.

One Stop. All Services.



Objevte naše rozsáhlé  
produktové portfolio!

Jako inovativní technologický partner Vám FRIMO nabízí 

rozsáhlé portfolio produktů pro výjimečně široké spektrum 

technologií v oblasti zpracovávání plastů: 

  Zpracování PUR

  Flexibilní obrábění

  Vysekávání

  Lisování / Tvarování

  Vakuové tvarování

  Kašírování

  Lemování

  Spojování / Lepení

Podle daného výrobního případu mohou mít technologie 

podobu standardních strojů a nástrojů, individuálních řešení 

nebo kompletní výrobní linky.

Zrealizujte své představy společně s námi!



Zpracování

PUR
Záleží na dobré směsi – 
Směšovací a dávkovací technika PURe Line.

Produkty z polyuretanu běžně potkáváme každý všední den: jako izolační materiál 

v chladničkách, v polstrovaném nábytku nebo např. u sportovních potřeb. Typické 

příklady využití polyuretanu v automobilovém průmyslu jsou přístrojové desky, 

dveřní obložení, stropní panely, sedačky, hlavové opěrky, volanty nebo také 

nárazníky a spoilery.

FRIMO nabízí kompletní produktový program pro zpracování měkké, polotvrdé, 

tvrdé a integrální pěny a dále pro licí, nástřikové a plněné PUR systémy.

Směšovací a dávkovací technika PURe Line přitom zajišťuje správné namíchání 

směsi. Všechny standardní produkty této řady mají modulární a kompaktní 

provedení a disponují vysokou úrovní základního vybavení. Úpravy šité na míru pro 

konkrétní zákaznické využití jsou samozřejmostí.

Produktové portfolio FRIMO PURe Line:

Pumpové dávkovací stroje
Pístové dávkovací stroje
Hybridní dávkovací stroje
Nástřikové stroje
Směšovací hlavy
Nástřikové směšovací hlavy
Periferní agregáty

















Zpracování
Flexibilní a individuální systémová řešení – 
Nástroje a strojní zařízení PURe.

PUR

Produktové portfolio FRIMO PURe:

Modelová technika
Nástrojařské technologie
Systémy nosičů forem
Stacionární zařízení
Karusely
Podvěsné dopravníkové systémy













FRIMO dodává nástroje pro všechny pěnící, licí a nástřikové procesy a pokrývá 

tím celkové spektrum pro díly z PUR: od jednoduchých prototypových nástrojů 

přes předsériové formy až po výkonné sériové nástroje, např. pro zadní 

zesilování dekoračních materiálů.

Na základě požadované kinematiky, uzavírací síly nebo upínací plochy nabízí 

FRIMO různé typy nosičů forem, které mohou být použity jako stacionární 

zařízení nebo jako součást karuselu či podvěsného dopravníkového systému 

PURe Track. K dispozici jsou tak buď jednotlivé součásti výrobního řetězce, nebo 

kompletní strojní zařízení na klíč.



Flexibilní

obrábění

Mnohostranné využití –  
Flexibilní obrábění FlexTrim..

Stále rostoucí různorodost modelů a variant osobních vozů, nové designové a 

materiálové nároky, stejně jako stále se zkracující vývojové fáze a produktové cykly 

si stále více vyžadují systémy flexibilního obrábění.

Produktové portfolio FRIMO zahrnuje všechny běžné způsoby obrábění jako 

frézování, vodní paprsek, či řezání nožem a laserovým paprskem. Za účelem 

zkoušek jsou tato kompaktní robotizovaná zařízení FlexTrim k dispozici také v naší 

vývojové laboratoři. Tímto způsobem zprostředkováváme našim zákazníkům ta 

nejoptimálnější technická a ekonomická řešení.

Technologie flexibilního obrábění jsou často využívány také jako doplnění 

vysekávacích operací k výrobě variant nebo pro menší množstevní série. Scoring 

je speciální forma řezání pomocí čepele pro zeslabování fólií, k výrobě tzv. 

neviditelného airbagu.

Produktové portfolio FRIMO FlexTrim:

Produktové přípravky
Frézovací zařízení
Stroje na řezání vodním paprskem
Stroje na řezání nožem
Scoringové stroje
Stroje na řezání laserem















VysekáváníRychle, opakovatelně a čistě – 
Vysekávání s perfektním výsledkem.

Jako letitý partner v automobilovém průmyslu je FRIMO specialistou na 

vysekávání komplexních plastových dílů jako např. přístrojových desek, středních 

konzol, dveřního a sloupkového obložení nebo nárazníků.

Ať se jedná o vysekávání skrz materiál, částečné vysekávání (kiss-cut), do drážky 

nebo zeslabování horkým nožem, FRIMO nabízí rozsáhlé spektrum vysoce 

produktivních nástrojů a zařízení pro téměř všechny případy použití. V případě 

zájmu mohou být tato zařízení také automatizována nebo propojena s flexibilním 

obráběcím systémem.

FRIMO tímto dostává možnost nabízet na základě specifických požadavků i ta 

nejkomplexnější systémová řešení. Dalšími příklady pro doplnění kompletního 

portfolia jsou např. speciální zařízení na sešívání tepelně izolačních plechů 

sponami, děrování dílů pro vakuové kašírování nebo spojovací systém OneShot.

Produktové portfolio FRIMO:

Produktové přípravky
Vysekávací nástroje
Vysekávací zařízení EcoCut,  
ErgoCut, CombiCut, VertiCut

Speciální vysekávací zařízení
Děrovací zařízení
Sponkovací zařízení
Zařízení OneShot

















Lisování 

Tvarování

Lisování a tvarování – 
Nástroje a strojní zařízení na míru.

FRIMO nabízí široké spektrum nástrojů a strojních zařízení pro lisování a tvarování 

plastických hmot. Mezi typické příklady patří stabilní nosné díly, PUR tvarované 

díly a značný počet izolačních a akustických komponentů.

Vedle lisovacích nástrojů pro zpracovávání kompozitů jako např. SMC, LFT nebo 

GMT patří k produktovému portfoliu také pěnící nástroje pro výrobní technologie 

jako RRIM, SRIM/GMPU, Long Fiber Technologies nebo NFI. Pro vysoce hodnotné 

dekorační povrchy jsou nabízeny speciální nástroje RIM Skin. Kombinované 

nástroje pak spojují různé procesní kroky jako např. tvarování, kašírování a 

vysekávání do jedné jednotky.

Další specifickou oblastí nabídky FRIMO je tvarování a PUR zesilování kobercových 

a textilních tkanin.

Produktové portfolio FRIMO:

Lisovací nástroje
Tvarovací nástroje
Nástroje pro PUR tvarové díly
Nástroje RIM Skin
Kombinované nástroje
Hydraulické lisy HyPress

Strojní zařízení pro tvarování  
kobercových tkanin
Strojní zařízení pro izolační a  
akustické díly



















Vakuové

Pro vyšší ekonomickou efektivitu – 
Výkonné a spolehlivé vakuové tvarování.

Thermoforming je obzvlášť efektivní technologie s vysoce kvalitními výsledky a 

téměř neomezeným spektrem možností využití. Tvarování fólií pomocí technologie 

IMG nebo TEPEO 2® představuje alternativu k postupům jako je slush nebo spray 

skin.

Nástroje a strojní zařízení FRIMO jsou využívány pro výrobu kokpitových a dveřních 

komponentů, stejně jako i pro všechny druhy obložení interiéru vozů. Mezi další 

typické oblasti pro aplikování této technologie patří také sanitární průmysl, 

zdravotní a balící technika, bílé zboží, kancelářské potřeby, sportovní odvětví či 

ostatní volný čas.

Pro zpracovávání nejrůznějších fóliových a deskových materiálů nabízí FRIMO 

vedle speciálních zařízení také standardizované stroje EcoForm a VarioForm.

Produktové portfolio FRIMO:

Nástroje pro vakuové tvarování
EcoForm (samostatné zařízení)
VarioForm (lineární zařízení)
Zařízení s otočným stolem
Speciální stroje
Systémy s výměnou nástroje













Tvarování



Kašírování

Pro vysoce hodnotné povrchové plochy – 
Kašírovací technologie od specialistů.

Technologie kašírování je aplikována především v automobilovém průmyslu. Mezi 

obvykle kašírované díly patří přístrojové desky, dveřní a boční obložení, přepážka 

za zadními sedadly, zadní odkládací panel, loketní opěrky a obložení sloupku či 

zavazadlového prostoru.

FRIMO je specialistou na procesně stabilní kašírování dílů s vysoce hodnotnými 

povrchy a strojové kašírování pravé kůže. Do nabídky služeb patří všechny běžné 

postupy pro vakuové kašírování fólií a tlakové kašírování dekoračních materiálů z 

umělých hmot nebo kůže.

Nástrojové a strojní koncepty sahají od jednoduchých přípravků přes samostatné 

a lineární zařízení až po plně automatizovaná kombinovaná zařízení, ve kterých 

je možné doplnění dalších procesních kroků jako vysekávání, lemování nebo 

obrábění.

Produktové portfolio FRIMO:

Vakuové, tlakové a membránové kašírovací 
nástroje
EcoForm (samostatné kašírovací zařízení)
VarioForm (lineární kašírovací zařízení)
Samostatné tlakové kašírovací zařízení
Lineární tlakové kašírovací zařízení
Membránové kašírovací zařízení
Zařízení s otočným stolem
Speciální stroje
Systémy s výměnou nástroje





















Lemování
Čistá konečná úprava a perfektní vzhled – 
Ekonomické řešení pro lemování.

Lemování (umbugování) je proces pro provedení konečné úpravy dílů, navazující 

na vakuové kašírování, tlakové kašírování, zadní nástřik nebo lisování. 

Lemováním se označuje přeložení dekoračního materiálu, např. fólie, textilie, 

koberce nebo kůže, s následným přilepením na zadní stranu nosného dílu 

pomocí vhodné spojovací technologie. Spojení dekoru s nosným dílem může být 

provedeno prostřednictvím lepidla, nebo alternativně pomocí horkého vzduchu, 

horkých elementů (schieberů) nebo ultrazvuku.

FRIMO nabízí široké spektrum typů zařízení s odpovídajícími nástroji. Inteligentní 

provedení lemovacích elementů zajišťuje modulární konstrukci zařízení a 

kompenzaci materiálových tolerancí.

Produktové portfolio FRIMO:

Lemovací nástroje
Samostatná zařízení
In-line zařízení
Zařízení s otočným stolem
Kombinovaná zařízení
Lemovací příslušenství















Spojování

Lepení
Pro zajištění optimálního spojení – 
Všechny technologie z jedné ruky.

S cílem zajistit rychlé, ekonomické a procesně bezpečné spojení plastických hmot 

nabývají příslušné technologie stále více na významu. Různé typy spojovacích 

technologií jsou aplikovány podle oblasti využití, daných materiálů, tvarové 

geometrie a požadované sériovosti.

Produktové portfolio FRIMO zahrnuje jak standardní produkty, tak i strojní zařízení 

na míru pro všechny běžné spojovací technologie jako sváření, nýtování a lepení. 

K dispozici jsou také standardní komponenty pro ultrazvukové sváření, tepelné 

kontaktní nýtování i sváření horkým elementem, které lze bez problémů integrovat 

do všech běžných systémů na trhu.

Ultrazvukové generátory, konvertory a sonotrody FRIMO umožňují velmi rychlé 

sváření a jsou obzvlášť vhodné pro sváření nebo nýtování ploch se studenými 

nástroji.

Produktové portfolio FRIMO:

Ultrazvukové svářecí zařízení
Standardní ultrazvukové komponenty:
- Ruční svářecí zařízení
- Generátory
- Konvertory
- Vysokofrekvenční měniče
- Posuvné jednotky
- Systémy pro měření dráhy

Infračervená svářecí zařízení
Horkovzdušná svářecí zařízení
Svářecí zařízení s tepelnými  
elementy (Heizelement)
Nýtovací zařízení
Lepící zařízení

















Kvalifikace na správném místě – 
Závody a zastoupení FRIMO.

Výrobní závody FRIMO:

FRIMO Group
FRIMO Lotte
FRIMO Sontra
FRIMO Freilassing
FRIMO Hamburg
FRIMO Control Systems
FRIMO Service
FRIMO BoParts
FRIMO China
FRIMO France
FRIMO Hungary
FRIMO Poland
FRIMO USA



























Zastoupení FRIMO:

Velká Británie
Irán
Korea
Rusko
Skandinávie
Slovensko
Španělsko
Česká republika
Turecko





















www.frimo.com

FRIMO Group GmbH

Hansaring 6 
49504 Lotte 
Germany

Tel.: +49 (0) 5404 886-0 
Fax: +49 (0) 5404 886-333 
info@frimo.com

FRIMO Sales Office Česká a Slovenská republika

Tomáš Chrudimský 
Pod Vilami 669/23 
140 00 Praha 4

Mobil: +420 777 104 900 
Fax: +420 246 035 900 
chrudimsky.t@frimo.com
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