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• Viac ako 15 rokov plníme požiadavky našich stálych a nových zákazníkov v rôznych 

priemyselných oblastiach v Nemecku,  Rakúsku, Francúzsku.

• Naša spoločnosť vykonáva zmluvnú výrobu v oblasti všeobecného strojárstva. 

• Vyrábame širokú škálu produktov pre rôzne priemyselné odvetvia od náhradných dielov, 

podzostáv a celkov až po kompletné zhotovenie zariadení. 

• Hlavnou činnosťou našej spoločnosti sú:

⦁ Zámočnícke a zváračské práce v zmysle EN ISO 3834-2,

⦁ Rezanie a CNC pálenie,

⦁ Opracovanie dielov a CNC výroba,

⦁ Povrchová úprava.



⦁ ZÁMOČNICKE A ZVÁRACIE PRÁCE

– Zváranie

Zváranie konštrukcií v malých a stredných sériách,

metódami MIG, MAG, TIG /čierny materiál, jemnozrnné ocele do akosti S960, nehrdzavejúce ocele, 

hliník/ na ploche 8.000 m2.

– Ustavovanie zvarencov podľa výkresu

Ustavovanie zvarencov na DEMMELER stoloch alebo ustavovacích oceľových platniach do dĺžky 10 m 

podľa dodaných výkresov.

Zváranie a ustavovanie s poloautomatickou zváračkou KEMPI, zváranie robotom CLOOS (do 6.000 kg, 

7 m dĺžky).

Rozmery a hmotnosti zváraných dielov vyplývajú z veľkostí brán a nosnosti žeriavov 3 x 10.000 kg, 

ďalšie žeriavy o nosnosti 3.000 a 1.500 kg. 

– Ohýbanie plechu

Hydraulický CNC lis: šírka plechu 3.000 mm, sila 160 t.



⦁ REZANIE A CNC PÁLENIE

– Pílenie kovov na poloautomatických pásových pílach

– Tvarované CNC Plazmové rezanie

– Tvarované CNC rezanie acetylénom

– Rezanie autogénom

– Pásové pílenie  

Pílenie rôznych profilov – veľkosti profilov: šírka max. 360 mm x výška 360 mm, dĺžka 12.000 mm, 

hmotnosť max. 5.000 kg.

– Plazmové rezanie: hrúbka max. 12 mm, rozmery 2.000 mm x 4.000 mm, hmotnosť max. 5.000 kg

– Rezanie kyslíkom: hrúbka max. 120 mm, rozmery 2.500 mm x 6.000 mm, hmotnosť max. 5.000 kg



⦁ OPRACOVANIE KOVOV A CNC VÝROBA

– Sústruženie a CNC sústruženie

– Frézovanie a CNC frézovanie

– Vŕtanie a CNC vŕtanie

– Sústruženie - rôzne klasické sústruhy: pre priemer do 650 mm je dĺžka 1.700 mm

– CNC-sústruženie - CNC sústruhy: pre priemer do 350 mm je dĺžka 750 mm /poháňané nástroje/

– Frézovanie - klasické frézy: rozmery max. 250 mm x 250 mm x 1.600 mm

– CNC Frézovanie - CNC obrábacie centrum /3  osi/: 

pre rozmery do 800 mm x 500 mm je dĺžka 1.600 mm



⦁ OPRACOVANIE KOVOV A CNC VÝROBA

– CNC Horizontálna vyvŕtavačka: pre rozmery do 2.400 mm x 2.400 mm je dĺžka 3.500 mm

– Vŕtanie – klasické vŕtačky: rozmery max. 2.400 mm x 3.000 mm

– CNC vŕtanie: pre rozmery do 1.000 mm x 500 mm je dĺžka 1.600 mm

⦁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ponúkame pieskovanie a lakovanie. 

Kooperatívne zabezpečujeme práškové striekanie, žiarové zinkovanie, niklovanie a čiernenie. 

NAŠOU SILNOU STRÁNKOU JE FLEXIBILITA A POHOTOVOSŤ PRESADIŤ POŽIADAVKY 

ZÁKAZNÍKA V KRÁTKEJ DOBE VO VÝROBE.
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