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Soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013 – 
představení zúčastněných firem I.  

V minulém čísle RIS-lettru jsme Vám představili první tři vítězné firmy ze soutěže 
Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013. Nyní nám dovolte Vás blíže seznámit s 
ostatními přihlášenými firmami, a to konkrétně s firmami působící zejména v oblasti 
hutnictví a strojírenství. V následujícím čísle Vás pak seznámíme s firmami z oblasti 
poradenství a IT. S firmami se rovněž můžete blíže seznámit v 
krátkých videoprezentacích.  

 

ARGUTEC s.r.o. – Rozpoznání povrchových vad transformátorových 
pásů válcovaných za studena systémem strojového vidění  

Společnost Argutec se zabývá vývojem systémů strojového vidění a průmyslového 
softwaru. Do soutěže se firma přihlásila se systémem rozpoznání povrchových vad 
transformátorových pásů válcovaných za studena systémem strojového vidění. Systém 
kontroluje kvalitu výroby. Bližší informace o firmě.  

 

Devimex s.r.o. - Repasované hutní válce  

Firma se zabývá recyklací hutních vyřazených válců. Do soutěže se přihlásila s hutními 
válci repasovanými novými postupy jejich překování. Recyklace již vyřazených hutních 
válců prokazuje současně i zvýšení jejich provozní životnosti, prodlužují se délky 
válcovacích kampaní a snižuje se rozsah jejich údržby. Bližší informace o firmě.  

 

FLTC Europe a.s. - Demonstrátor adaptivních světlometů pro osobní 
automobil 

Firma FLTC Europe a.s. působí v oblasti vývoje světlometů. Do soutěže firma přihlásila 
adaptivní světlomety, jejichž funkce lze velmi rychle a jednoduše nastavit pomocí 
notebooku či mobilního telefonu přímo za jízdy. Bližší informace o firmě.  
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IVITAS, a.s. - Energeticky úsporný ventilátorový mlýnský okruh 

Společnost IVITAS je projekční a konstrukční kancelář, která se zaměřuje na 
projektování technologických celků v investiční výstavbě. Do soutěže přihlásila 
energeticky úsporný ventilátorový mlýnský okruh, díky němuž dochází k podstatnému 
zlepšení regulovatelnosti výkonu, zvýšení jemnosti mletí a delší životnosti mlecích 
elementů. Bližší informace o firmě.  

 

OCHI-INŽENÝRING spol. s r.o.: Dynamický 6D simulátor 

Firma se zabývá výzkumem a vývojem, projektováním a realizací hydraulických 
systémů. Do soutěže se přihlásila s hydraulicko-mechanickým zařízením pro letecké 
simulátory, které slouží nejen k výuce budoucích pilotů, ale dokáže simulovat i různé 
typy leteckých nehod či nepříjemných leteckých situací. Jeden simulátor tohoto typu se 
nachází na výcvikovém centru Letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově. Bližší 
informace o firmě.  

 

TECHNOSVAR spol. s r.o. - Testovací a laboratorní komplexy, 
zkušební zařízení, přístroje pro výzkum a vývoj 

Firma Technosvar se zabývá strojírenskou, kusovou, ale také sériovou výrobou. V 
inovační soutěži prezentovala mini válcovnou pro laboratorní využití VŠB – TU Ostrava. 
Mini válcovna umí simulovat intenzivní válcování a termomechanické zpracování 
dlouhých výrobků. Bližší informace o firmě.  

 

INSET s.r.o. - Měřící systém Dynamag  

Firma INSET s.r.o. se zabývá speciálními průzkumy, měřením a testováním ve 
stavebnictví. Inovace měřícího systému Dynamag spočívá v nové metodice měření, 
jedná se o bezkontaktní měření mechanických sil a napětí v předpjatých ocelových 
částech železobetonových konstrukcí, závěsných mostů a zemních kotev. Bližší 
informace o firmě.  
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