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UNIT PLUS věří Solid Edge
Společnost UNIT PLUS zakoupila první licenci Solid Edge před deseti lety

Obchodní iniciativa:
vývoj a výroba  
jednoúčelových strojů.

Obchodní výzvy:
optimalizace výkonu nových 
zařízení, často obsahujících 
několik tisíc jedinečných 
součástek.

Klíč k úspěchu:
dokonalá příprava  
ve fázi vývoje.

Výsledky:
rozšiřující se portfolio, 

stoupající objem zakázek.

Plzeňská společnost UNIT PLUS byla 
založena v roce 1996 a již o tři roky 
později zakoupila první licenci Solid 
Edge. O exkluzivním postavení tohoto 
řešení svědčí i slova ředitele společ-
nosti, pana Ing. Pavla Brabce:  
„V současné době vlastníme čtyři 
licence Solid Edge a pokud bych měl 
Solid Edge porovnávat s nějakým 
konkurenčním produktem, bylo by to 
velice obtížné, protože prostě já ani 
žádný z našich konstruktérů takové 
zkušenosti nemáme.“ 

Společnost UNIT PLUS se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových strojů a zařízení, 
výzkumem a vývojem v oblasti technických věd, konstrukčními pracemi dle zadání  
a výrobou širokého spektra výrobků – od nestandardně tvářených dílů za studena až 
po výrobu vlastních výrobků. Hlavní činností společnosti je však vývoj a výroba jednoú-
čelových strojů a zařízení, a právě v této oblasti maximálně oceňují přínos Solid Edge. 
„Solid Edge nám umožňuje soustředit se na řešení funkčnosti stroje a jeho celkovou 
optimalizaci. Můžeme vytvářet různé varianty řešení a předem detekovat případné kolize, 
což samozřejmě přináší značné finanční a časové úspory,“ pochvaluje si Solid Edge pan 
Brabec a dodává, že kromě klasického Solid Edge používají i Solid Edge Web Publisher. 

V UNIT PLUS si nemohou Solid Edge vynachválit, přičemž výhody tohoto řešení dokáží 
popsat velmi konkrétně. „Hlavní výhodou je intuitivní ovládání, díky kterému lze i nové-
ho konstruktéra zaškolit velice rychle. Parametrické 3D modelování při řešení geometrie 
nebo kinematiky mechanismů je rovněž vynikající, stejně jako kontrola kolizí. Oceňujeme 
i širokou podporu při tvorbě výkresu a velice nám pomáhá možnost zjišťovat předběžné 
hmotnosti dílů a sestavy. V neposlední řadě oceňujeme možnost převodu modelů  
z jiných formátů,“ vypočítává výhody Solid Edge pan Brabec a zdůrazňuje, že tyto před-
nosti konstruktéři UNIT PLUS ocení zejména při navrhování nových jednoúčelových 
strojů, neboť často jde o zařízení obsahující i několik tisíc jedinečných dílů. 

Dynamicky se rozvíjející portfolio společnosti UNIT PLUS je tím nejlepším důkazem, že 
před deseti lety zvolili dobře, když sáhli po Solid Edge. 

Zákazníka podporuje partner společnosti Siemens PLM Sofware společnost HSI com s.r.o.
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Vývoj a výroba jednoúčelových 
strojů a zařízení
www.unitplus.cz
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“Solid Edge přináší  
značné finanční  
a časové úspory.”
Ing. Pavel Brabec
ředitel společnosti
UNIT PLUS s.r.o.


