
Společnost MCAE Systems byla 
založena v roce 1995 a sídlí v moderní 
budově v Kuřimi u Brna, která je 
současně i školicím střediskem 
a inovačním centrem. Najdete zde 
největší centrum 3D tisku v zastoupení 
profesionálních 3D tiskáren v ČR – 
od malých stolních (zn. MakerBot) 
přes 3D tiskárny, které jsou díky své 
velikosti a tichému provozu vhodné 
do kancelářského prostředí, až po ty 
průmyslové, určené pro nejnáročnější 
použití (fy. Stratasys). Tyto 3D tiskárny 
se dělí podle technologie tisku – 

některé pracují s technologií FDM (Fused 
Deposition Modeling), která je veřejnosti 
známější, další pak s technologií 
PolyJet, což je nanášení fotopolymeru 
a jeho následné vytvrzování UV zářením.

Hitem posledních let se stal 3D tisk 
z kovů, který zde samozřejmě nesmí 
chybět a je zastoupen také dvěma 
technologiemi. 3D tiskárna Studio 
System+ (fy. Desktop Metal) pracuje 
s technologií Bound Metal Deposition 
a je určena pro kancelářské prostředí. 
Právě proto je ve firmě umístěna 

Společnost MCAE 
Systems je předním 
dodavatelem inovativních 
3D technologií, jako je 3D 
tisk, 3D optické měření 
a software CAD/CAM, 
do nejrůznějších oblastí 
průmyslu. To vše také 
nabízí jako služby. 
Vytváří tak firmám 
prostor, kde se může 
zrodit nový produkt 
od začátku až do konce 
– od prototypování 
až po finální produkt. 
Dlouhodobě patří mezi 
lídry v dodávkách 
3D tiskáren a optických 
3D skenerů 
v České republice 
a na Slovensku. 

Nejvýkonnější 3D tiskárna 
s technologií FDM – Stratasys F900
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MCAE Systems se pyšní největším portfoliem 3D tiskáren

ve velkém showroomu i s výstavkou 
vytištěných modelů, její příslušenství 
- pračka a sintrovací pec – jsou 
pak ve specializované technické 
místnosti. Druhá tiskárna pro 3D tisk 
z kovů - XM200C (fy. Xact Metal), 
pracující na principu Selective 
Laser Melting, je umístěna mimo 
firemní výstavní prostory, pro 
zájemce je však k vidění průhledem 
do samostatné místnosti. 

V kuřimském sídle naleznete 
velký showroom s nepřeberným 
množstvím modelů, výtisků i forem 
z oblasti strojírenství, automobilového 
průmyslu a letectví. Najdete zde 
také věrné modely pro medicínu 
a stomatologii, výjimkou nejsou 
ani architektonické modely nebo 
umělecké sochy v životní velikosti. 
Samostatnou část výstavy tvoří 
kovové modely zhotovené oběma 
uvedenými technologiemi pro 3D 
tisk z kovů. Nejsou zde však k vidění 
pouze dokonale realistické modely 
pro ověření designu, ale zejména 
reálné funkční prototypy či aplikace 
z průmyslu. Showroom modelů 
doplňují i diplomové práce studentů, 
které firma podpořila, jako je např. 
funkční prototyp autonomního vozu, 
ambientní osvětlení nebo tvarová 
vložka pro vstřikolis.

V MCAE Systems se pravidelně 
pořádá řada tematických seminářů 
primárně zaměřených na 3D tisk 
a 3D optické měření. V roce 2019 
tak bylo uspořádáno 7 seminářů 
s kapacitou až 120 účastníků, 
na kterých bylo představeno 
celkem 20 technologických nebo 
materiálových novinek. Na seminářích 
přednášejí špičkoví tuzemští 
i zahraniční odborníci, proto se tyto 
akce těší velkému zájmu jak uživatelů, 
tak technické veřejnosti.

V budově MCAE Systems v Kuřimi je 
k dispozici nejen dokonale vybavený 
prostor pro prezentaci 3D tiskových 
řešení, je zde také místo pro školení 
zákazníků, ať už těch stávajících 
nebo těch, kteří se 3D technologiemi 
setkávají poprvé. Současně je 
i prostorem, kde zaměstnanci firmy 
testují benchmarky, jako jsou např. 
speciální přípravky nebo zkoušky 
materiálových vlastností.

Prostorná hala MCAE Systems 
v Kuřimi je také velkým prezentačním 
prostorem pro špičkové 3D měřicí 
systémy, a to jak pro manuální, 
tak i poloautomatizované měření 
(fy. GOM). Každému zájemci 
je zde předvedena ukázka 
práce s jednotlivými systémy 

od proškolených techniků, kteří získali 
potřebné zkušenosti u zahraničních 
partnerů.

V roce 2013 bylo otevřeno prezentační 
a servisní centrum MCAE Systems 
– Centrum 3D digitálních technologií 
– v Plazech u Mladé Boleslavi, kde se 
rovněž nachází prostorný showroom. 
Opět zde najdete přehlídku 3D tiskáren 
různých typů, od stolních tiskáren 
až po 3D výrobní systémy, i plně 
vybavené školicí středisko. Nad rámec 
možností kuřimské pobočky má tato 
boleslavská k dispozici zařízení pro plně 
automatizované 3D měření.

V roce 2017 MCAE Systems 
expandovala i na Slovensko a založila 
organizační složku v Dubnici nad Váhom. 
I tady jsou vám k dispozici 3D tiskárny 
vhodné do kanceláře a tým zkušených 
odborníků. 

Zákazníci MCAE Systems se mohou 
spolehnout na špičkové moderní 
technologie a s důvěrou se obrátit 
na tým školených profesionálů, kteří 
je dokáží podpořit v každé fázi vývoje 
produktu či výrobního procesu. Máte-li 
zájem o kteroukoli technologii z MCAE 
Systems, tedy o 3D tiskárny nebo 3D 
skenery, kontaktujete firmu na stránkách 
www.mcae.cz.
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