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Optimalizace technologie výroby:

● Analýza efektivity
● Návrh řešení
● Vizualizace

Automatizace a robotizace

● Návrh systému
● Integrace robotů a manipulátorů

Vývojové práce:

● Strojírenská konstrukce (Solidworks)
● Elektrická, hydraulická, pneumatická konstrukce
● Analýza rizik
● Řídící systémy HW i SW

Realizace projektů:

● 3D tisk plastů (prototypy i vlastní aplikace)
● Kompletní montáž a oživení
● ES prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration)
● Instalace u zákazníka, školení

Servis

● Kompletní záruční i pozáruční servis

Reference jsou k dostání na vyžádání

Přehled činností



  

Výběr realizovaných projektů:
Hydraulický lisovací stroj s CNC řízením

Jednoúčelový hydraulický lis o síle 40 tun s integrovaným přidržovačem a CNC 
řízením. 



  

Výběr realizovaných projektů:
Hydraulické lisovací přípravky

Jednoúčelové hydraulické lisovací přípravky pro tváření a stříhání ocele.



  

Výběr realizovaných projektů:
Automatický rovnací stůl

Automatický rovnací stůl slouží ke srovnání hliníkových pájených trubek v x-y 
souřadném systému.



  

Výběr realizovaných projektů:
Vysokotlaký vodní tester

Vodní tester umožňuje vysokotlaké testování těsnosti pájených spojů pro šest 
založených dílů. Díly jsou po založení ponořeny do nádrže, kde jsou testovány 
tlakem až 35 bar.



  

Výběr realizovaných projektů:
Kamerové kontrolní stoly

Zařízení slouží k výstupní kotrole dílů. Definice dílu je načtena za pomoci 
ručního skeneru na QR kódy. Kontrola přítomnosti a správnosti osazených 
komponent je vyhodnocována kamerovým systémem.



  

Výběr realizovaných projektů:
Automatické zakladače

Jednoúčelová zakládací zařízení pro různé druhy trubek. Každé zařízení obsahuje 
vstupní zásobník, zakládací mechanismus a výstupní zásobník. Součástí zakladače 
je kompletní interakce s protějším zařízením.



  

Výběr realizovaných projektů:
Ultrazvukové svařování kbelíků

Jedná se o zařízení pro svařování kbelíků. Kbelík je unašečem přesunut do 
pracovní pozice, kde dojde k pneumatickému upnutí a ultrazvukovému svaření 
plastových nýtů.



  

Výběr realizovaných projektů:
Stroj pro formování konců trubek

Jedná se o CNC stroj pro formování a opracování konců trubek. Zařizení obsahuje 
karuselový zásobník pro 10 nástrojů, 3 elektrické a 2 hydraulické servořízené osy a 
grafické uživatelské rozhraní na platformě Windows. Upínací síla čelistí 65 tun. 
Formovací síla 40 tun. 



  

Na zakázku realizujeme montážní a kompletační stolky. Tyto využívají elektrické a 
pneumatické šroubovací jednotky, pneumatické ruční nářadí, automatické mazací 
hlavice, profukové jednotky pro kontolu průchodnosti a mnoho dalšího ...

Výběr realizovaných projektů:
Montážní a kompletační stolky
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