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nástrojárna
kovoobrábění
zámečnictví
kovorytiny
broušení nástrojů
svařování hliník, nerez, slitiny, železo

Nabídka strojních kooperací, prací a služeb
Technologie
Hrotové soustruhy
Frézky
Horizontka WH 80
Hoblovka
Bruska naplocho BPV 300
Bruska BPH 20 magnetka
Bruska nakulato (nástrojová)
Závitořezy
Vrtačky
Lisy výstředníkové
Strojní nůžky
Ohýbačka plechů
Strojní odjehlovačky
Pásové brusky
Kotoučové a hrncové brusky
Práce a služby
Broušení nástrojů
Rytiny do kovů
Kalení
Svařování
Dělení materiálu
Montážní práce
Nástrojařské práce
Ruční tvarové stříhání plechů
Zámečnické práce
Jednoúčelové stroje a zařízení
Povrchová úprava

Popis
max.průměr 300 mm, délka 800 mm
max.délka stolu 900 mm, výška 410 mm, šířka 250 mm
pojezd 800 mm x 800 mm x 1800 mm
max.délka 1200 mm
max.délka 900 mm, výška 370 mm, šířka 300 mm
max.délka 600 mm, výška 310 mm, šířka 200mm
max.délka 500 mm, vnější i vnitřní broušení, univerz. bruska 3B642
max.M13
max.průměr 32 mm, stůl délka 550 mm, výška 500 mm, šířka 550 mm
max.25t
max.délka 2000 mm, síla materiálu 4 mm
max.šířka 1000 mm
stolní odjehlovačky na menší dílce
1000 mm x 150 mm, povrchová úprava materiálů, odjehlení
max.průměr kotoučových 250 mm, hrncové max.průměr 350 mm
Popis
Kameníček BN 102, univerz.ostřička nástrojů 3B642
strojní a ruční rytiny do kovů, gravírování
objem kalící pícky 5l – malé dílce
plamen, bodové, obloukem, TIG, MIG, AC/DC (železo, hliník, nerez…)
max.síla materiálu 200 mm
jednoduché i složité montáže
specializace na jemnou mechaniku
tvarové stříhání elektrickými nůžkami do síly 2 mm
klasické zámečnické práce včetně svařování a broušení
výroba a opravy strojů, dílců, repase
Popis
zajišťujeme práškové lakování (komaxit), mokré lakování, RAL dle
Lakování
výběru
Černění
zajišťujeme do max. délky 1000 mm
Zinkochromát
zajišťujeme stříbrný, zlatý
CNC obrábění, kooperace
Popis
V kooperaci zajišťujeme CNC obrábění, laser, ohraňovací lis, drátovka, broušení nakulato, CNC
gravírování...
Vyžádejte si cenovou nabídku, potvrzujeme reálné termíny dodávek.
Vedoucí výroby: Luboš Líbal, e-mail:libal@topoz.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 12321..
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