Výrobní možnosti

Production possibilities

DISPONUJEME ŠIROKÝM PORTFOLIEM
STROJNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ PRO
3 -osé, 4-osé a 5-ti osé kontinuální obrábění
s posuvným portálem
 oustružení, frézování, válečkování, broušení,
S
vrtání a řezání závitů
Svařování standardních ocelí v ochranném plynu
Lisování s automatickou rozměrovou kontrolou
Povrchovou úpravu včetně vysokotlaké
aplikace nátěrových hmot
Automatické nedestruktivní testování
Finální montáž technicky náročných celků

WE HAVE AVAILABLE A WIDE PORTFOLIO
OF MACHINERY AND TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR
3-axis, 4-axis and 5-axis continuous machining with sliding gantry
Turning, milling, roller burnishing, grinding, drilling and threading
Gas shielding welding of standard steels
Pressing with automatic dimensional check
Surface finishing, including high-pressure paint application
Automatic non-destructive testing
Final assembly of technically exacting units

Výrobní možnosti
NAŠE STROJE A ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍ

Production possibilities
OUR MACHINES AND EQUIPMENT ENABLE

 ž 5-ti osé kontinuální obrábění do velikosti
A
3000  x 6000 x 1250 mm a hmotnosti obrobku 20 t

 p to 5-axis continuous machining to dimensions
U
of 3000  x 6000 x 1250 mm and a workpiece weight of 20 t

 oustružení do délky 3028 mm, ø 650 mm
S
a hmotnosti obrobku 4000 kg

 urning up to a length of 3028 mm, ø 650 mm
T
and a workpiece weight of 4000 kg

 roušení na kulato do délky 3000 mm, ø 630 mm
B
a hmotnosti obrobku 4000 kg

 ound grinding up to a length of 3000 mm, ø 630 mm
R
and a workpiece weight of 4000 kg

Svařování ocelových konstrukcí do hmotnosti 20 t

Welding of steel structures up to a weight of 20 t

 ryskání dílců do délky 14000 mm, šířky 3000 mm
T
a hmotnosti 25 t

 lasting of parts up to a length of 14000 mm,
B
a width of 3000 mm and a weight of 25 t

Lakování dílců do délky 14000 mm

Painting of parts up to a length of 14000 mm
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