
p Za 20 roků působení na trhu
jste se stali důležitým
dodavatelem, pojďme si připome-
nout důležité milníky ve firmě.
TYMA působí na trhu od roku 1998, od
1. 8. 2004 jako TYMA CZ, s.r.o. Od počát-
ku činnosti se zaměřujeme na poskytování
služeb v oblasti mechanických převodů
a pohonů. Společnost řídím s manželkou
– prošli jsme vývojem od malé rodinné
firmy do dnešní podoby, kdy je součástí
našeho týmu již 33 pracovníků. Stojíme

o dlouhodobé zaměstnance, kteří díky
svým zkušenostem násobí nabízenou
kvalitu produktů ve službách. Našim nej-
větším milníkem bylo přestěhování do no-
vě vybudovaného areálu v Trmicích, kde
se díky rozvoji podařilo dát dohromady
moderní distribuční centrum s vlastní vý-
robou a kvalitním obchodním oddělením,
díky nimž TYMA předčila svoje konkurenty
komplexní nabídkou z jednoho zdroje. Vy-
budovali jsme větší sklad, nabídku služeb
rozšířili o opracování řemenic, zavedli vý-
robu ozubených řemenů a řezání metráže.
Uceleným formátem služeb jsme tak před-
čili běžnou nabídku na trhu. Umíme neje-
nom nakupovat a prodávat, ale dokážeme
poskytnout služby od návrhu, výpočtu,
technického poradenství až po úpravu a vý-
robu řemenů a řemenic na zakázku, včet-
ně dodávky plochých řemenů s montáží
u zákazníka. V roce 2018 chystáme další
rozvoj firmy v podobě výstavby nové vý-
robní a skladovací haly. V rámci nabíd-
ky řemenic je TYMA, díky vlastní výrobě
i kooperacím, schopna dodat malé, střed-
ní i velké série.

p Jaký je největší obchodní
úspěch firmy?
Firma TYMA CZ se stala autorizovaným
distributorem firmy CONTINENTAL
CONTITECH Power Transmissions Group.
Tato značka je důležitým partnerem všech

průmyslových odvětví od automobilové-
ho průmyslu, přes výrobu kolejových vo-
zidel, letecký průmysl až po konstrukci
strojů a přístrojů. Díky součinnosti v ob-
lasti vývoje materiálů technologie a kon-
strukce v rámci koncernu Continental AG,
jehož součástí je i TYMA, jsou nabízena
nejmodernější řešení pro dosažení maxi-
málního výkonu, technického designu, ži-
votnosti a spolehlivosti.

Ze sortimentu německého výrobce
TYMA prodáváme klínové, ozubené a plo-
ché řemeny, silentbloky a další součásti
včetně výtahovových pásů. K tomuto bo-
du řadím i fakt, že od minulého roku je
TYMA partnerem pro prodej výtahových
pásů POLYROPE v rámci celé Evropy, tak-
že disponujeme skladovými položkami
a úpravou pásů pro potřeby zákazníků ne-
jenom u nás, ale i v evropském měřítku.
Nabídku doplňuje sortiment výtahových
kladek a závěsů pro osobní výtahy.

V dalším segmentu mohu vyzdvihnout
další kontrakt, a to že od roku 2013 vyrá-
bíme dopravní pásy a ploché řemeny.
Náš hlavní sortiment klínových a ozube-
ných řemenů jsme doplnili o dopravní pá-
sy a ploché řemeny. Uzavřeli jsme doho-
du o servisním partnerství s výrobcem
plochých řemenů a dopravních pásů Am-
meraal Beltech a otevřeli servisní středis-
ko pro montáž i výrobu plochých doprav-
ních pásů v regionu Karlovarského,
Libereckého a Ústeckého kraje. Zajišťuje-
me tak z Trmic montáže a dodávky kon-
covým zákazníkům.
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Technický pokrok, vývoj nových materiálů, technologií 
a konstrukcí přináší neustálé zvyšování výkonnosti 
a přesnosti jednotlivých dílů a celků. Toto platí i pro 
oblast převodů. Firma TYMA CZ Vám umožní vyšší 
výkonnost strojů a jistotu ke splnění vytčených cílů.

O firmě TYMA CZ s.r.o., její produkci a významném 
jubileu jsme si povídali s ředitelem společnosti

Ing. Bohumilem Kaplanem.

Klínové řemeny a řemenice Polyuretanové ozubené řemeny Ploché řemeny a dopravní pásy Řetězy a řetězová kola

1998 Založení firmy v Ústí nad Labem.
2002 Přestěhování do nových prostor 

v Ústí nad Labem v Předlicích.
2003 Spuštěna prezentace na www.tyma.cz.
2004 TYMA autorizovaným distributorem 

firmy Continental ContiTech.
2005 Zahájení výroby svařovaných 

polyuretanových ozubených řemenů.
2007 Zprovoznění nového skladového 

a distribučního centra TYMA CZ v Trmicích.
2008 Vlastní výroba a úprava řemenic, 

kol a jiných součástí.
2010 Zahájení vyvažování řemenic 

a dalších součástí.
2013 Zahájení výroby plochých řemenů 

a dopravních pásů. Otevření servisního 
střediska pro výrobu, montáž a servis 
plochých řemenů 
a pásů Ammeraal Beltech.

2017 TYMA je hlavním partnerem 
ContiTech pro distribuci plochých 
výtahových pásů POLYROPE v Evropě.
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p Co je na trhu Vaší výhodou?
Naše kvalita je složena z více segmentů,
TYMA totiž nepreferuje cenu na úkor kva-
lity. Rozsáhlý centrální sklad a distribuce
produktů z Trmic je zárukou šíře nabízené
produkce. Naši pracovníci opravdu na
všech úrovních dohlíží na kvalitu produk-
ce, ať ve fázi nákupu, skladování, výroby či
distribuce. Technicko-obchodní zástupci
v regionech zajišťují dennodenní kontakt
se zákazníky, řeší technické otázky do-
dávek k plné spokojenosti odběratelů.
6 techniků obsluhuje zákazníky dle své do-
pravní dostupnosti. Pro doplnění služeb
jsme se zprovozněním aktualizovaných
webových stránek v roce 2010 nabídli ze-
jména drobnějším koncovým zákazníkům
i e-shop. On-line zjištění skladových zásob
s návodem k vytipování správného řešení
návodnou formou tak umožňuje okamžité
zjištění stavu poptávaného zboží.

p Součástí Vaší nabídky 
je i doprava objednaných
komponent zákazníkovi, 
jakým způsobem ji zajišťujete?
Zrovna nedávno jsme změnili zprostřed-
kovatele pro dopravu našich produktů. Po
rozboru trhu se novým logistickým part-
nerem stala firma Geis CZ, která díky blíz-
kosti regionálního zastoupení a hlavně
propojením našich informačních systémů
pro expedici výrobků odběratelům zkva-
litnila systém naší logistiky. Díky ERP systé-
mu od dodavatele K2 atmitec bylo možno
TYMU a Geis vzájemně propojit a zkvalit-
nit tak expedici zboží ve správném čase
na správné místo v požadovaném stavu
a za odpovídající cenu. Nástroj pro řízení
podniku nám tak zautomatizoval finální
expedici a výrazně zjednodušil logistiku
směrem k odběratelům. Původní dodavatel

byl sice spolehlivý s doručením, ale admi-
nistrativně technické řešení odbavování
bylo velmi zastaralé. V případě spolupráce
TYMA-Geis je díky implementaci ERP
systému expedice zcela automatická. Hle-
dali jsme on-line interakci v rámci logistiky
a dostali jsme nejenom odpovídající služ-
by, ale i zajímavou cenu. Je to patrné i ve
zrychlení a vyšší kvalitě odbavení.

p Nejste na trhu komponent 
sami. Jak se snažíte upevňovat
Vaši pozici?
Zejměna ucelenou nabídkou našich pro-
duktů a služeb. Dnes je mezi dodavateli
největší konkurence v ceně a rychlosti do-
dávky. TYMA tak disponuje produkty od ví-
ce dodavatelů, kdy kvalifikovaní pracovníci
obchodního oddělení operativně rozhod-
nou, kterého dodavatele zvolí pro konkrét-
ní případ tak, aby byl zákazník co nejlépe
spokojen. Obchodní nabídky doplňují
technická školení dle potřeby a rozsahu
pořádaná buďto u zákazníka nebo v cent-
rále firmy TYMA v Trmicích, kde se navíc
zákazník může seznámit s vychystáváním
a výrobou jeho produktu. Poskytujeme i po-
moc při výpočtech a návrzích převodů, na
webu www.tyma.cz najdete on-line pří-
stup na výpočetní modul firmy Continetal,
kde si zákazník může zpracovat výpočet sa-
mostatně nebo poptat návrhy zdarma u ně-
kterého z techniků.

p Máte možnost zasahovat do
inovace a vývoje produktů?
Technický vývoj v oblasti řemenů šel za
poslední desetiletí rapidně vpřed, vyrábí
se nové materiály s použitím uhlíkových
tažných vláken, která jsou součástí řeme-
nů nové generace, jež nahradila původní
skelná a kevlarová vlákna. Dnešní řemeny

umožňují přenášet větší výkon s výrazně
vyšší tepelnou odolností ve větší míře
použitelnosti. Naši dodavatelé vzájemnou
interakci podporují. Například firma Con-
tinental si uvědomuje, že přenesením po-
žadavku zákazníka k pracovníkům vývoje
je možno rychleji zkvalitnit produkty. Vý-
robce tak požadavky shromažďuje z více
směrů a dochází k vývoji nových produk-
tů za podpory spotřebitelů, s participací
na testování přímo v konkrétních aplika-
cích u zákazníků. Z praxe mohu uvést, že
např. u výtahových pásů došlo ke spolu-
práci s výrobcem pohonů, který přizpůso-
bil lanové řemenice právě k použití plo-
chých pásů pro odzkoušení v reálném
provozu a dnes ploché pásy u výtahů běž-
ně používá. p

TYMA CZ, s.r.o.
Na Pískách 731/12, Trmice 400 04

tel.: 475 655 010
e-mail: info@tyma.cz

www.tyma.cz

Hřídelové spojky PTFE folie, pásy a tkaniny ContiTech výtahové pásy Dopravní válečky a kladky




