
C ílem bylo založit subjekt, který do jedněch rukou sou-
středí většinu nákupních aktivit samostatně podni-
kajících družstev a s takto koncentrovanou nákupní

silou bud
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C ílem sloučení s Adamovskými strojírna-
mi byla výroba řezaček papíru a přes-
ných dílů pro tiskařské stroje. V roce

1993 vznikl ADAST BLANSKO, a. s., jako dce-
řiná společnost Adamovských strojíren, a. s.
Konkurs mateřské společnosti dostal v roce
2002 do konkursu i dceřinou společnost. Poda-
řilo se však zachovat původní výrobu a funkční
firmu. Do roku 2004 opustilo brány součas-
né MAXIMY přes 26 000 kusů řezaček, kte-
ré našly největší odbytiště v zahraničí. APOS
– MAXIMA, s. r. o., je český výrobce jednono-
žových, motoricky a hydraulicky poháněných
řezaček papíru MAXIMA. Vyráběny jsou ve čty-
řech velikostech, a to o délce řezu 62, 80, 92
a 115 cm, ve standardním provedení, nebo
v provedení nadstandardním (např. automatic-
ký režim řezání, poloautomatická výměna nože,
čtečka čárového kódu) dle přání zákazníka. Jako
další nabízí APOS – MAXIMA dodávku perifer-
ních zařízení včetně projektů technologických
řezacích linek dle potřeb zákazníka. Řezačky
MAXIMA jsou určeny k řezání papíru, kartónu,

lepenky, dýhy a dalších listových materiálů jako
např. kovových fólií, kůže, korku, pryže a fólií
z umělých hmot. Řezačky vycházejí z osvědčené
a provozem odzkoušené konstrukce. Vynikají
vysokou robustností, spolehlivostí, přesnos-
tí řezu, snadným ovládáním, vysokou úrovní
bezpečnosti práce a účelným designem. Firma
se každoročně účastní mezinárodních vele-
trhů a výstav, odkud si vedle osobních kontak-
tů přiváží i různá ocenění a medaile. Několikrát
získaly řezačky ocenění Zlatý EMBAX-PRINT, na-
posledy letos s novou řezačkou M92. Všechny
modely procházejí zásadní inovací, a to jak v ob-
lasti designu, tak mechanických a elektrických
částí stroje (např. nové řídicí systémy, zaručující
jednoduché a spolehlivé ovládání stroje, nový

moderní elektrický rozvaděč umístěný pod sto-
lem stroje, nový hydraulický systém zajišťující
spolehlivou funkci, kuličkové šrouby, nové elek-
trické prvky od renomovaných výrobců).

Tyto konstrukční změny zvyšují užitnou hod-
notu stroje a umožňují poskytnout prodlouže-
nou záruku. Všechny stroje splňují náročná
kritéria zákonných bezpečnostních předpisů na
úrovni EU a jsou certifikovány CE a GOST.

APOS – MAXIMA, s. r. o., disponuje více než
40letou zkušeností s vývojem, výrobou a pro-
dejem řezaček papíru a výrobků pro významné
polygrafické firmy. Řezačky vyváží prostřednic-
tvím vlastní prodejní sítě do více než 55 zemí.
Mimo jiné do USA, Kanady, Itálie, Řecka, Fran-
cie, Portugalska, Maďarska, Ruska. ■
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Původně zámečnická dílna K. Ježka, založená v r. 1846, se stala výchozím bodem v historii
dnešní společnosti APOS – MAXIMA, s. r. o. Po skončení 2. světové války došlo ke znárodnění
firmy K. & R. Ježek a v roce 1963 byl výrobní závod zařazen do podniku Adamovské strojírny.
Od r. 2005 je APOS-MAXIMA součástí silné holdingové společnosti APOS, skupina firem. 

ČESKÝ VÝROBCE JEDNONOŽOVÝCH ŘEZAČEK PAPÍRU MAXIMA
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