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Etablovaná britská firma a významný dodavatel do renomovaných 

světových společností hledá aktuálně v České republice výrobce 

technicky náročných a vysoce kvalitních strojírenských 

komponentů. 
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BRITSKÁ FIRMA DODÁVÁ ZEJMÉNA DO TĚCHTO SEKTORŮ 

 

 

 

 

 

POPTÁVANÉ KATEGORIE 

 ODLITKY 

 Vysokotlaké lití hliníkových a zinkových odlitků 

 Gravitační odlévání hliníkových odlitků  

> 5kg včetně obrábění 

 Odlitky z oceli/nerezové oceli  

< 5000kg za použití strojního a ručního formování nebo trvalé formy z uhlíkové, duplexní a 
dalších jiných vysoce legovaných ocelí 

 Šedá a tvárná litina  

< 5000kg za použití nejnovějších automatických formovacích linek EN1561 EN-GJL 150, 200, 
250, 300 / šedá EN1563 EN-GJS 400, 500, 600, 700 

 Přesné odlitky 

< 85kg z oceli, nerezové oceli, vysoce legovaných slitin, neželezných materiálů včetně mosazi a 
hliníku 

 PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ 

 Multi-osé CNC stroje 

 Soustružení & frézování (< 4m na délku) 

 Soustruhy švýcarského typu & soustruhy s posuvnou hlavou/posuvným vřeteníkem 

 Vodorovné & válcové brusky 

 Výroba ozubení & protahování & řetězení  

 Povrchové úpravy & pokovování 

Materiál: uhlíková ocel, legovaná ocel, nerezová ocel, mosaz, měď, hliník a některé plasty 

 

ǀ WHITE GOODS 

ǀ RENEWABLES 

ǀ AGRICULTURE 

ǀ AUTOMOTIVE 

ǀ MARINE 

ǀ HVAC &   

REFRIGERATION 

ǀ OFFICE 

FURNITURE 

ǀ FLUID 

MANAGEMENT 

ǀ GENERAL 

ENGINEERING 
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 LISOVÁNÍ & RAŽENÍ 

 Laserové & plazmové řezání, lisování, ražení, jemné ražby 

Materiál: konstrukční ocel, nerezová ocel, vysokopevnostní ocel odolná proti opotřebení, 
pozinkovaná ocel, hliník 

Dokončovací práce jsou většinou také požadovány 

Tloušťka: < 25mm 

 ŘEZÁNÍ LASEREM & OPRACOVÁNÍ 

 Laserové řezání plechů  

tloušťka < 25mm 

 2D laserové řezání trubek  

< 6m délka / čtvercový profil < 120mm / kulatý profil < 160mm 

 Plazmové řezání  

tloušťka < 35mm 

 Řezání kyslíkem 

< 250mm / řezací stůl 12x3m 

 Ohýbání & lisování  

ohýbání až do průměru 5m; tloušťka < 60mm / lisování < 16m/kus 

 Manuální / SAW / robotizované svařování 

 MIG / MAG / TIG svařování & svařování pod tavidlem 

Dokončovací práce včetně barvení jsou většinou také požadovány 

 ZPRACOVÁNÍ DRÁTŮ & TRUBEK 

Ukázky typického produktu – trubková spojnice mezi opěrkou hlavy a sedačky v osobním automobilu 


