
Seznam německých firem, které hledají v ČR nové dodavatele (stav k 9. 3. 2018) 

 

1. Liebherr-Werk Biberach GmbH  

www.liebherr.com 

Znění poptávky 

Společnost Liebherr patří k největším výrobců stavebních strojů na světě. Zajímá se o firmy zabývající 

se obráběním kovů či o výrobce plastových dílů. Podnik má 1400 zaměstnanců a roční obrat 400 mil. 

EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – Svařované ocelové konstrukce, svařené plechové konstrukce, výkovky, 

soustružené a vrtané díly 

b. Plasty a elektronika – elektrické motory 

c. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat normu ISO 9001, dále normy DID EN 1090 a DID EN 3834 pro svařování. 

Očekávaný roční obrat dodavatele je 5 mil. EUR, min. 30 zaměstnanců a 50% podíl exportu na výrobě. 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Not interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? - yes; Are you 
generally interested in Plastics / Electronics? - yes; Are you generally interested in one of the following? 
– paintings, surface treatmen, tool construction – yes. 

Welded steel constructions, welded sheet metal structures, forgings, milled or turned parts, electric 
drives 

 

2. BPW Bergische Achsen KG 

https://www.bpw.de/index.html 

Znění poptávky 

Firma BPW Bergische Achsen KG je výrobcem komponentů pro nápravy a přívěsy. Zajímá se o firmy 

zabývající se obráběním kovů, o výrobce plastových dílů a doplňkových produktů. Firma má 7000 

zaměstnanců a obrat 100 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – výkovky, lisované a ražené díly 

b. Plasty a elektronika  

c. Doplňkové produkty (těsnící kroužky, šrouby,…) 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat minimálně normu ISO 9001. Firma má zájem o sériovou produkci. 

Znění poptávky v aj: 

http://www.liebherr.com/
https://www.bpw.de/index.html


Interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? Are you generally 

interested in Plastics / Electronics? Are you generally interested in Complementary Goods? - yes 

Forging parts, press- and stamp parts 

 

3. Chr. Karl Siebenwurst GmbH & Co.  

www.siebenwurst.com 

Znění poptávky 

Firma Chr. Karl Siebenwurst GmbH & Co. KG je výrobcem forem, specializovaných na automobilový 

průmysl. Zajímá se o firmy zabývající se obráběním kovů a o výrobce doplňkových produktů.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – standardizované díly pro nástroje, vyhazovací kolíky (normované); 

subkontrakty velkých dílů (2500 x 1500, 5ti-osé obrábění, elektroerozivní obrábění, hluboké 

vrtání, leštění, vytvrzení, zdrsnění/fládrování), vstřikovací formy 

b. Suroviny – nástrojářská ocel, hliník 

c. Doplňkové produkty (těsnící kroužky, šrouby, hřebíky) 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat minimálně normu ISO 9001. Firma Chr. Karl Siebenwurst GmbH & Co. KG 

nemá zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? Yes. Are you generally interested in Complementary 
Goods? - yes 

1) Standard parts for tools, enjector pins as example (norm parts) 
2 )Subcontracting for big parts up to 2500x1500 (5-axis-machining, Erosion,  Deep-hole-boring, sufrace 
treatmenet as Polishing, Hardening, Graining,…) 
3) Mould plates / mould frames / ...  
4) Raw materials (tool steel, aluminium) 
 

4. CW Bearing GmbH  

www.cwbearing.de 

Znění poptávky 

Firma CW Bearing GmbH je výrobcem komponentů v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu a 

elektrických motorů. Zajímá se o firmy zabývající se obráběním kovů. Firma má 200 zaměstnanců a 

obrat 140 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – obrábění pro vyvíjené nástroje - soustružení malých dílů (hřídele, pouzdra) 5,8 

mm x 43,8 mm s nízkou mírou tolerance 

Požadavky: 

http://www.siebenwurst.com/
http://www.cwbearing.de/


Dodavatelé musí splňovat normu ISO 9001, 9100x, 16949, 14001. Firma CW Bearing GmbH se zajímá 

o firmy s obratem 300 tis. EUR. Firma má zájem o sériovou produkci. 

Znění poptávky v aj: 

Interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? – yes – For own 
developer tools. 

turning parts (shafts, bushing) with low tolerances and measurements (e. g. Ø 5,8mm x 43,8mm) 

 

5. Schlegel International (GIESSE S.p.A)  

www.schlegel.com ; www.giesse.it  

Znění poptávky 

Firma GIESSE S.p.A je členem mezinárodní skupiny zabívající se hliníkovými okenními prvky. Zajímá se 

o firmy zabývající se obráběním kovů, o výrobce plastových dílů a doplňkových produktů. Firma má 

500 zaměstnanců a obrat 85 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – tlakové zinkové odlitky (ZAMAK), tlakové hliníkové odlitky, ražení kovů, šrouby 

a kolíky standardizované i dle specifikace 

b. Plasty a elektronika – vstřikované díly 

c. Doplňkové produkty (šrouby) 

d. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat minimálně normu ISO 9001. Firma má zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? Are you generally 
interested in Plastics / Electronics? Are you generally interested in Complementary Goods? Are you 
generally interested in one of the following?- yes 

zamak diecasting, aluminum diecasting, plastic injection, metal punching/blanking, screws and pins 
both standard and/or according to special specification 

 

6. Leifheit AG  

www.leifheit.com 

Znění poptávky 

Společnost Leifheit je tradičním výrobcem produktů do domácnosti. Firma má 1000 zaměstnanců 

a roční obrat 50 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění 

b. Plasty a elektronika 

c. Doplňkové produkty  

d. Povrchová úprava 

http://www.schlegel.com/
http://www.leifheit.com/


 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj:  

Are you generally interested in Metal Working? - yes ; Are you generally interested in Plastics / 
Electronics? – yes ; Are you generally interested in Complementary Goods? – yes ; Are you generally 
interested in one of the following? – yes ;  

Products of current interest - metall, elektronic  

 

7. HOLZ-HER Maschinenbau GmbH  

www.holzher.de 

Znění poptávky 

Společnost HOLZ-HER se zabývá výrobou strojů dřevozpracujícího průmyslu (dýhovačky, vertikální i 

horizontální obráběcí stroje a pulty). Firma má 400 zaměstnanců a roční obrat 100 mil. EUR. 

Poptávané produktové oblasti: 

Firma hledá dodavatele svařovaných konstrukcí, vrtaných, řezaných a svařovaných dílů. 

a. Kovoobrábění - Svářené ocelové konstrukce, vrtané díly, Laserem řezané, ohýbané 

svařované díly  

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu, dodavatel musí být ideálně držitel ISO 9000, minimální roční obrat 

1,5 mil. EUR, podíl exportu na výrobě alespoň 60 % a 15 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj:  

Are you generally interested in Metal Working? – yes ; Are you generally interested in Plastics / 
Electronics?-  yes;  

Welded steel constructions - also with machining, milled parts, lasered metal parts, laser-bending-
welding-coating parts 

 

 

8. Kiefel GmbH  

www.kiefel.com 

Znění poptávky 

Společnost Kiefel je výrobcem strojírenského vybavení pro automobilový průmysl, balících strojů, 

medicínského vybavení, a termoformovacích strojů. Firma má přes 500 zaměstnanců a roční obrat 155 

mil. EUR. 

Poptávané produktové oblasti: 

Firma hledá dodavatele obráběných plechů, ocelových konstrukcí, ozubených dílů, montáže a odlitků.  

http://www.holzher.de/
http://www.kiefel.com/


a. Kovoobrábění – ozubené díly dle výkresové dokumentace, ocelové pláty a plechy, ocelové 

konstrukce - svařování, dokončení a montáž modulů, odlitky (formy, odlévání)  

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu.  

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? Yes; Are you generally interested in Complementary 
Goods? –Yes 

Drawing parts – sheet metal parts, gearing parts, machining parts, steel construction (frames, welding), 
assembly (small scale mechanical assemblies), castings (molding, processing) 

 

9. Kirchhoff Automotive Deutschland Volz Gruppe GmbH 

https://www.kirchhoff-automotive.com/de 

Znění poptávky 

Společnost Kirchhoff Automotive se zabývá výrobou kovových komponentů pro automobilový 

průmysl. Firma má přes 9 000 zaměstnanců a roční obrat 1,6 mld. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

Firma hledá dodavatele hliníkových profilů, razidel a forem, svařovacích a automatizačních linek. 

a. Kovoobrábění, výroba hliníkových výrobků a profilů, razidla a formy (manuální, postupové, 

transferové), svářecí a automatizační linky pro montáž/kompletaci 

b. Povrchová úprava kovů 

c. Doplňkové produkty – matice, pouzdra, šrouby, nýty, drátěné produkty 

Požadavky: 

Dodavatelé musí mít příslušné certifikace (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001), mít podíl exportu na 

výrobě 50 %, minimální roční obrat 10 mil. EUR a 50 zaměstnanců. Firma má zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? – yes; Are your generally interested in 
Plastics/Electronics – Plastics (moulded parts); Are you generally interested in Complementary Goods? 
– Yes (Fasteners (nuts, bushings, screws, rivets, metal wire parts); Are you generally interested in one 
of the following? paintings, surface treatment, tool construction - yes 

Additionally: aluminum sections/profiles, metal stamping dies (manual, progressive and transfer dies), 
investment goods: welding and automation lines for automotive metal assemblies 

 

10. KOHLHAGE FASTENERS GmbH + Co. KG 

http://www.kohlhage.de/unternehmen/  

Znění poptávky 

Firma KOHLHAGE FASTENERS GmbH + Co.KG se zabýva výrobou automobilových dílů a spojovacího 

materiálu. Společnost zaměstnává 20 pracovníků, celá Kohlhage Group čítá 100 pracovníků. Zajímá se 

o firmy zabývající se zpracováním kovů (např. obrábění, soustružené díly, lisované díly, svařované díly). 

https://www.kirchhoff-automotive.com/de
http://www.kohlhage.de/unternehmen/


Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – ražené, soustružené, lisované díly 

Požadavky na českého dodavatele: 

Dodavatel by měl mít podíl exportu na výrobě 95% a obrat větší než 1 mil. EUR. Firma KOHLHAGE 

FASTENERS má zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? – yes 

Turning parts, pressed parts, stamping parts 

 

11. BBG Bodenbearbeitungsgeräte leipzig GmbH & Co.KG 

http://www.amazone.de/2709.asp  

Znění poptávky 

Firma BBG Bodenbearbeitungsgeräte leipzig GmbH & Co.KG je výrobcem zemědělských strojů (secí 

stroje, stroje pro hnojení, postřik rostlin, aj.). Zajímá se o firmy zabývající se obráběním kovů, o výrobce 

plastových dílů a doplňkových produktů. Firma má 380 zaměstnanců a obrat 42 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – svařování a montáž, výkovky, odlitky, soustružené díly, vodící prvky 

b. Plasty a elektronika – plasty zesílené skelným vláknem 

c. Doplňkové produkty (těsnící kroužky, šrouby,…) 

d. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? Are you generally 
interested in Plastics / Electronics? Are you generally interested in Complementary Goods? Are you 
generally interested in one of the following? - yes 

welding assemblies, forging parts, casting parts, turning parts, machined parts, fiberglass reinforced 
plastic, jigs 

 

12. SMS Group GmbH 

https://www.sms-group.com/  

Znění poptávky 

Podnik SMS Group GmbH se zabývá zpracováním oceli a hliníku. Zajímá se o firmy v odvětví obrábění 

kovů. Zaměstnává 7000 pracovníků a roční obrat činí 2,1 mld. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

http://www.amazone.de/2709.asp
https://www.sms-group.com/


a. Kovoobrábění – ocelové konstrukce vč. kompletace a montáže, vrtání a soustružení (nízká-

střední náročnost) nízkého objemu zakázky, soustružení (střední náročnost, průměr vyšší než 

800mm, montáž nad 20t – dle dokumentace), odlitky s obráběním (nad 500 kg v nízkém 

objemu) 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat normu ISO 9001, ISO 14001. Podíl exportu do západní Evropy více než 60 %. 

Roční obrat dodavatele 500 tis. – 20 mil. EUR. Minimální počet zaměstnanců 25. Firma nemá zájem o 

sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Not interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? - yes 

steel construction incl. assembly/design,  milling turning (low/middle complexity) with low quantity, 
turning parts (middle komplexity >Ø800mm, Assembly units acc. our drawing weight >20t, Casting 
parts with machining >500kg with low quantity. 

 

13. DUMA-BANDZINK Gmbh – SMS Group  

duma-bandzink.com 

Znění poptávky 

Podnik DUMA-BANDZINK GmbH se zabývá zpracováním oceli a hliníku. Zajímá se o firmy v odvětví 

obrábění kovů. Zaměstnává 55 zaměstnanců a roční obrat činí 25 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – ocelové konstrukce vč. montáže, laserové řezání, vrtání a soustružení (nízká-

střední náročnost), elektrické skříně. 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat normu ISO 9001, ISO 14001. Podíl exportu do západní Evropy více než 60 %. 

Roční obrat dodavatele 5 – 10 mil. EUR. Minimální počet zaměstnanců 25. Firma nemá zájem o 

sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Not interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? - yes 

steel construction incl. assembly, electrical cabintes, laser cutting, milling turning (low/middle 
complexity) 

 

14. SMS Elotherm GmbH  

www.sms-elotherm.com  

Znění poptávky 

Podnik SMS Elotherm GmbH se zabývá indukčním tavením, svařováním a tvrzením kovů. Má zájem o 

firmy v oboru obrábění kovů, o výrobce plastových dílů a doplňkových produktů. Zaměstnává 250 

pracovníků a roční obrat činí 55 mil. EUR.  

http://www.siebenwurst.com/
http://www.sms-elotherm.com/


Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – ocelové konstrukce vč. obrábění, pájené měděné díly ke chlazení  

b. Plasty a elektronika – díly ze skelného vlákna GPO3 

c. Doplňkové produkty (těsnící kroužky, šrouby,…) 

d. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat minimálně normu ISO 9000 či podobnou. Minimální počet zaměstnanců 25. 

Firma nemá zájem o sériovou produkci. 

Znění poptávky v aj: 

Not interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? - yes ; Are you 

generally interested in Plastics / Electronics? – yes ; Are you generally interested in Complementary 

Goods? – yes ; Are you generally interested in one of the following? – paintings, surface treatment, 

tool construction – yes 

steelconstruction incl machinin, plastic parts mainly GPO3, soldered copper parts for cooling purposes 

 

15.  Windmöller & Hölscher KG  

 www.wuh-group.com  

Znění poptávky 

Podnik Windmöller & Hölscher KG je dodavatelem strojů a systémů pro výrobu flexibilních obalů. 

Zajímá se o firmy zabývající se obráběním kovů a o výrobce plastových dílů. Firma má 2700 

zaměstnanců a roční obrat 700 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – kovové pláty a plechy, svařované díly 

b. Plasty a elektronika 

Požadavky: 

Dodavatel musí zaměstnávat minimálně 50 pracovníků a podíl jeho exportu na jeho výrobě musí 

převyšovat 50 %. Firma nemá zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Not interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? - yes ; Are you 
generally interested in Plastics / Electronics? – yes  

Sheet metal parts, welding parts 

 

16. Steinert GmbH  

http://www.steinertglobal.com/grp/en/steinert-group/ 

Znění poptávky: 

http://www.wuh-group.com/
http://www.steinertglobal.com/grp/en/steinert-group/


Podnik Steinert GmbH je celosvětovým výrobcem separačních technologií a linek pro oddělení cenných 

přírodních zdrojů a druhotných surovin. Firma má 190 zaměstnanců a obrat přes 52 mil. EUR. Zajímá 

se především o dodavatele lehkých ocelových konstrukcí. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Konstrukce z lehké oceli, Většina výrobků je relativně malých, největší s rozměrem 6000 x 3000 

x 1000 mm. Výrobky jsou bez, nebo s menším obráběním. Povrch je nejčastěji upraven 

pískotryskem a základním nátěrem. Výjimečně zinkovou galvanizací a finálním nátěrem. 

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. Dodavatel musí být držitelem ISO 9001 a svářecích certifikátů. 

Očekávaný obrat dodavatele je 5-10 mil. EUR s alespoň 30ti zaměstnanci a podílem exportu na výrobě 

od 80 %. 

Znění poptávky v aj: 

Light steel-construction; Most of the items are relatively small, Maximum dimensions about 6.000 x 

3.000 x 1.000 mm, No or less machining operations, Surface specification generally is sandblasted and 

primed, exceptionally hot dip galvanized or finish painted 

 

17. Miele & Cie. KG  

www.miele.com 

Znění poptávky: 

MIELE je výrobcem techniky a spotřebičů pro domácnost s celosvětovým obratem necelých 4 miliard 

EUR a 20 tis. zaměstnanci. Zajímá se především o dodavatele součástek a plastů pro své výrobky. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – kovové díly 

b. Plasty a elektronika – plastové díly, vypínače, polyuretanová pěna, kabeláž a bužírky, bitumen, 

motory, elastomery, sklo, filtry, izolační podložky 

c. Doplňkové produkty (těsnící kroužky, šrouby) 

d. Nátěry, úprav a povrchů, nástroje 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu.  

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? Yes. Are you generally interested in Plastics / 
Electronics? Yes. Are you generally interested in Complementary Goods? Yes. Are you generally 
interested in one of the following? Yes 

Metal parts, plastic parts, pipes, switches, polyurethane foam, cable harnesses, bitumen ma, motors, 
elastomers, glas, filter, insulation mats 

 

18. Kostwein Maschinenbau GmbH  

www.kostwein.at 

http://www.miele.com/
http://www.kostwein.at/


Znění poptávky: 

Firma je výrobcem obalových strojů a mechanických součástek. Firma má celosvětový obrat 170 mil. 

EUR a 1100 zaměstnanců.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění  

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být držitel ISO 9001 a více než 10 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? Yes. 

 

19. Kleemann GmbH 

www.kleemann.info 

Znění poptávky: 

Firma je výrobcem strojní těžké techniky - drtiček. Firma je součástí průmyslového Wirtgen Group 

s konsolidovaným obratem cca 3 miliardy EUR. Kleemann má roční obrat 260 mil. EUR a 500 

zaměstnanců. Zajímá se o dodavatele těžkých svařovaných dílů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – těžké svařované díly (8-15t, 12 až 15,5 x 3-4 x 3 m),  

b. Nátěry, úprav a povrchů, nástroje - mokrý či práškový nátěr 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být držitel ISO 9001, 3834-3, DIN EN 1090-2 mít 

obrat min. 1 mil. EUR, více než 150 zaměstnanců a podíl exportu na výrobě alespoň 50%. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working?  Yes. 

Heavy duty welded parts from 8 t up to 15 t, Dimensions LxWxH: 12-15,5 x 3-4 x 3 m incl. Final painting 
(wet or powder painting) 

 

20. ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG 

www.illig.de 

Znění poptávky: 

Společnost Illig Maschinenbau GmbH & Co. KG soustředí svou činnost na odvětví strojírenství. Zajímá 

se o firmy zabývající se obráběním kovů a firmy provádějící tvarování nástrojů. Firma má přes 700 

zaměstnanců a roční obrat 140 mil. EUR. 

Poptávané produktové oblasti: 

http://www.kleemann.info/
http://www.illig.de/


a. Kovoobrábění – formy pro odlévání, dopravníky, kovoobrábění, zpracování plechů, rámů, 

strojírenství, nástroje pro termoformování 

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl mít více než 15 zaměstnanců.   

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? Yes. 

Molds, Conveyor belts, Metal working, Sheet metal working, Frame; Mechanical engineering, Tool 
building for thermoform-tools 

 

21. Coperion GmbH 

https://www.coperion.com/de/ 

Znění poptávky: 

Firma je výrobcem extrudérů. Coperion má roční obrat 500 mil. EUR a 800 zaměstnanců. Kleemann má 

roční obrat 260 mil. EUR a 500 zaměstnanců. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění  

b. Doplňkové produkty (těsnící kroužky, šrouby) 

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? Yes. Are you generally interested in Complementary 
Goods? Yes. Are you generally interested in one of the following? paintings, surface treatment, tool 
construction - Maybe. 

 

22. FATH GmbH  
http://fath.net/ 
 

Znění poptávky: 

Firma FATH je výrobcem plastových a kovových strojírenských komponentů. Firma má 180 
zaměstnanců a roční obrat 27,3 mil. EUR.  
 
Poptávané produktové oblasti: 
Firma hledá v České republice dodavatele odlitků pomocí tlakového lití, zastudena tvářených dílů, 
speciálních šroubů, upevňovacích prvků, T-matic. 
 

a) Kovoobrábění – speciální šrouby, upevňovací prvky, zastudena formované díly, závitové tyče, 
T-matice, tlakové zinkové odlitky, tlakové hliníkové odlitky  

b) Plasty 
 
Požadavky: 

https://www.coperion.com/de/
http://fath.net/


Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl mít podíl exportu na výrobě alespoň 70 %. 

Znění poptávky v aj: 
Are you generally interested in Metal Working? Yes. Are you generally interested in Plastics / 
Electronics? yes, but no electronic parts. Are you generally interested in Complementary Goods? Yes. 
 
Special screws, Fasteners, Cold-formed parts, threaded rods, t-nuts, zinc die cast parts, aluminium die 
cast parts 

 

23. Paul Wurth GmbH  
www.paulwurth.com 
 

Znění poptávky: 

Firma Paul Wurth působí v oboru strojírenství a zpracování oceli. Celý koncern Paul Wurth má více 
než 1700 zaměstnanců ve 20 zemích světa.  
 
Poptávané produktové oblasti: 
Firma hledá v České republice dodavatele různých druhů svařenců. 
 

a) Kovoobrábění – svařence 
b) Doplňkové produkty (těsnící kroužky, šrouby) 

c) Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být držitelem ISO 9001 a mít alespoň 10 

zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 
Are you generally interested in Metal Working? Yes. Are you generally interested in Complementary 
Goods? Yes. Are you interested in paintings, surface treatment, tool construction – Yes. 
 
all different types of weldments 

 

24. Scheidt & Bachmann GmbH  
www.scheidt-bachmann.de 
 

Znění poptávky: 

Firma Scheidt & Bachmann dodává stroje a dopravní systémy v oblastech parkování a přístup, 
signalizace, výběr mýtného a tankovacích stanic. Firma má přes 3000 zaměstnanců a roční obrat 370 
mil. EUR. Firma má zájem o dodavatele kovoobrábění a nátěrů.  
 
Poptávané produktové oblasti: 

a) Kovoobrábění  
b) Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být držitelem DIN EN 9001, mít alespoň 30 

zaměstnanců a obrat nad 5 mil. EUR. 

http://www.paulwurth.com/
http://www.scheidt-bachmann.de/


Znění poptávky v aj: 
Are you generally interested in Metal Working? Yes. Are you generally interested in 
Plastics/Electronics? Yes. Are you generally interested in Complementary Goods? Yes. Are you 
interested in paintings, surface treatment, tool construction – Yes. 
 
Metal working, painting 

 

25. Schmitz Cargobull AG 
www.cargobull.com 
 

Znění poptávky: 

Firma Schmitz Cargobull s 5600 zaměstnanci a ročním obratem 1,8 mld. EUR je renomovaným 
výrobcem skříňových a sklápěcích nástaveb, kontejnerů pro automobilové podvozky. 
 
Poptávané produktové oblasti: 
Firma hledá v České republice dodavatele svařovaných dílů, výlisků, lisovaných dílů. Pro výrobu se 
předpokládá využívání laserové technologie, s následným ohýbáním. 
 

a) Kovoobrábění – obrábění plechů – řezání 2D laserem velkoformátových plechů do 4000 x 
2000 mm; ohraňování plechů do 300 tun a 4000 mm; svařování inertním i aktivním plynem 
(MIG, MAG), manuální i robotizované svařování 

 
Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 
Sheet metal parts - Equipment requirements: 2D laser cutter (size up to 4000 x 2000 mm), bending - 
up to 300t and 4000 mm, welding (MIG, MAG, manual as well as robot welding) 
 

26. ADRITZ Separation GmbH 
https://www.andritz.com/separation-en 
 

Znění poptávky: 

Firma Andritz Separation je přední světový výrobce separačních technologií a vybavení pro výroby 
krmiva či zpracování biomasy. Andritz Separation má přes 2700 zaměstnanců a roční obrat 590 mil. 
EUR. 
 
Poptávané produktové oblasti: 
Firma hledá v České republice dodavatele svařovaných konstrukcí, odlitků, lisovaných i frézovaných 
dílů z oceli a uhlíkové oceli. 
 

a) Kovoobrábění – mechanicky obráběné ocelové odlitky (v hmotnosti od 250 kg do 1,5 t); 
mechanicky obráběné ocelové svařované konstrukce s broušeným nebo leštěným povrchem; 
svařované konstrukce z uhlíkové oceli – natírané i lakované; Lisované a frézované díly z oceli 
a uhlíkové oceli 
 

Znění poptávky v aj: 
Steel Castings - machined (250 kg – 1,5 t) 

http://www.cargobull.com/
https://www.andritz.com/separation-en


Steel welded constructions – machined, with grinded or polished surface 
Welded constructions from carbon steel – primed, lacquered 
Pressed parts, milled parts from Steel and Carbon steel 
 

27. CLAAS  

http://www.claas.de/  

Znění poptávky 

Firma CLAAS je evropským lídrem na trhu zemědělské techniky. Firma se zabývá výrobou a prodejem 

kombajnů, traktorů, kolových nakladačů, balíkovacích lisů a další zemědělské techniky. Firma má 

12.000 zaměstnanců a roční obrat 4 miliardy EUR. 

Poptávané produktové oblasti: 

č. komodita # klastr Bližší popis, požadavky 

1 Svařence 1,1 Komplexní svařence + 
montáž + Kataforéza 

  

    1,2 Svařence Laserové svařování 

    1,3 Svařence Ostatní svařence 

    2 Vrtací šneky 
 

    3 Kabiny 
 

2 Obráběné 
díly 

1,1 Obráběné díly Dlouhé hřídele 1,5-2,2 m, 
drážkované hřídele, 
indukční vytvrzení, vyvážení 

    1,2 Odlévání a obrábění Obráběné díly 

    1,3 ostatní obráběné díly Obráběné díly 

3 Plasty 1 Rotační tváření plastů Palivové nádrže 

 

    2 Termoformování Velké velikosti - kupříkladu 4x2m 

    3 Ostatní SMC kompozity, reakční vstřikování RIM 
(PDCPD) 

    4 Ochranné pokrývky, 
obaly 

Ochranné obaly na 
žací stroje / sekačky 

 

4 Hydraulika 1 Kování 
 

    2 Hydraulické válce   

    3 Hadice   

    4 Klimatizační jednotka - 
potrubí a hadice 

potrubí a hadice 

http://www.claas.de/


 

 

Kritéria kvality potenciálních dodavatelů: 

Povinná:  Obrat vyšší než 3 mil. EUR 

  Více než 80 zaměstnanců 

  Firemní politika kvality a jakosti -alespoň ISO 9001 

  ERP System (podnikové plánování zdrojů) 

  Pracovní zkušenost se segmentem zákazníků originálních dílů (OE customers) 

  Zkušenosti s dodávkami dle rozvrhu zákazníkovy výrobní a montážní linky  

  Zkušenosti se sériovou výrobou 

  Nástroje dimenzionálního měření 

  *Zkušenost s analýzou svařenců 

  Obchodní komunikace v angličtině (prodej, kontrola kvality, doprava) 

  Stávající zákazníci ve stejném či obdobném odvětví (zemědělské stroje, nesilniční 
vozidla, stavební technika, nákladní vozy, autobusy aj.)  

    

Doporučující: 
 

Zákazníci v odvětví zemědělských strojů (John Deere, Case New Holland, Agco, 
Krone, Kubota aj.)  

  *KTL (kataforéza)  

  Laboratoř pro kontrolu povrchové úpravy (solný postřik atd.) 

  Schopnost věděckovýzkumné činnosti a inovací  
*kritérium v případě dodávek svařenců 

 

Znění poptávky v angličtině 

Welding parts (complex weldments, augers, cabins), Machined parts (shafts, castings), Plastics 

(rotomoulding, thermoforming, composites) and Hydraulics (fittings, cylinders, tubes and hoses) 

 

28. ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH  

http://www.abm-antriebe.de/ 

Znění poptávky 

Firma ABM Greiffenberger nabízí zakázkovou výrobu strojů, motorů a částí vozidel určených pro 

přepravu materiálů, oblast e-mobility či také výhřevných systémů na biomasu. Firma má 770 

zaměstnanců a roční obrat 110 mil. EUR. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – hřídele, převodovkové skříně, odlitky (hliník a železo), soustružené díly 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Firma by měla být držitelem ISO 9001, podíl exportu na výrobě 

ideálně nad 27 %, a počet zaměstnanců nad 20. 

Znění poptávky v aj: 

http://www.abm-antriebe.de/


shafts; end shields; gear box housing; gears; casting parts(aluminium and iron); turning parts; and 
genrally Metal working 

 

29. Conmetall Meister GmbH 

www.conmetall.de 

Znění poptávky 

Firma Conmetall Meister je činná v oblasti sanitárního vybavení, nářadí a nástrojů. Firma má 20 

zaměstnanců a obrat 200 mil. EUR. Firma poptává dodavatele sanitárních a keramických výrobků. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – koupelnové baterie, sprchové hlavice, měděné a kujné kování 

b. Plasty a doplňkové produkty – toaletní prkénka, koupelnová keramika, odtokové potrubí 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatelská firma by měla být držitelem certifikace 

EN997/EB14608 pro keramiku, EN1112 pro sprchy, EN817 pro sanitární baterie. 

Znění poptávky v aj: 
toilet seats, sanitary taps, hand showers, brass fittings, malleable fittings, bathroom ceramics, plastic 
drain paipes 

 

30. Armaturenfabrik Franz Schneider Gmbh + Co. KG  

www.as-schneider.com 

Znění poptávky 

Firma Armaturenfabrik Franz Schneider je výrobcem průmyslových armatur a ventilů pro petrochemii 

a energetiku a je součástí koncernu AS-Schneider Gruppe, který má 350 zaměstnanců. Vlastní roční 

obrat firmy Schneider je 20 mil. EUR a má 3 zaměstnance. Firma hledá dodavatele ocelových dílů a 

výkovků pro ventily a armatury. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kovoobrábění – soustružené, vrtané a lisované díly a výkovky z uhlíkové, nerezové oceli a 

exotických slitin, kulové kohouty trunnion, sedla s jednoduchým pístovým efektem 

b. Plasty – soustružené díly 

c. Doplňkové produkty – šrouby z uhlíkové, nerezové oceli a exotických slitin 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatelská firma by měla mít podíl exportu na výrobě alespoň 

10 %, být držitelem ISO9001, mít obrat alespoň 1 mil. EUR a 10 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 
turned-, milled- , pressed parts and  forgings in carbonsteels and stainless steel and exotic alloys  
trunnion mounted balls and single piston ballseats, plastics turned parts, screws in carbonsteels and 
stainless steel and exotic alloys 

http://www.conmetall.de/
http://www.as-schneider.com/

