Strojírenská výroba na zakázku
Zakázkovou strojírenskou výrobou se firma Strojírny Olšovec zabývá již přes
18 let. Ve vlastním výrobním areále nabízí zakázkovou výrobu velmi širokého
rozsahu od drobných zámečnických prací, výroby rozměrných svařenců až
po stavbu strojů do hmotnosti 8000 kg.
Jako služby nabízí zkružování velmi tlustých plechů
až do tloušťky 100 mm za studena a obrábění na
klasických i CNC/NC strojích (hrotové soustruhy, karusely, frézky vč. portálové a horizontky). Opracování
dodaných polotovarů tj. svařenců, výpalků, odlitků,
výkovků aj. Firma získala certifikovaný systém jakosti
podniku dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

bídce je kompletní výroba strojů popř. samotných
dílců, a to např.: drtiče (kladivové, čelisťové aj.),
třídiče, skříňové podavače, míchací zařízení, dopravníky, stroje dle dokumentace vlastní nebo předané
zákazníkem.
Mimo základní výrobu poskytují strojírny i služby
pro vodní hospodářství (demontáže, montáže,
servis), zpracování kamene a štěrkopísku (generální opravy a servis drticí techniky, opravy lodí
a remorkérů, opravy plovoucích lodí a elevátorů).
Firma připravuje stroje a zařízení pro čistírny vody,
které zvládnou hrubé předčištění, zpracování kalů,
hrazení kanálů, měření průtoku atd.
Zajímavostí ve Strojírnách Olšovec je tváření-zkružování tlustých plechů na technologickém zařízení
CTZ 1000A-1, které představuje lis pro zkružování
plechů až do tloušťky 100 mm a to za studena. Maximální šířka zakružovaného plechu činí 1000 mm,
zkružovat lze od min. vnitřního průměru 275 mm

Ve strojírnách Olšovec lze obrábění rozdělit do čtyř
skupin: soustružení, frézování, vrtání a vyvrtávání.
Zpracovávaným materiálem je ocel, ocelolitina,
litina, manganová ocel, nerezová ocel a v poslední
době i hliník a jeho slitiny. Maximální rozměry ob-

robků u frézování jsou do délky 3500 mm, šířky
1500 mm a výšky 1250 mm. Maximální průměr
soustružení je 2700 mm, max. délka soustružení
4500 mm. Maximální rozměry obrobků u vrtání
a vyvrtávání: délka 4000 mm, šířka 2000 mm, výška
2000 mm a hmotnost do 8000 kg.

Zámečnická výroba
V zámečnickém oboru nabízejí strojírny střihání
a ohýbání, svařování a pálení. Materiály pro obě
skupiny jsou: ocel tř. 11, 12, 15 a nerezové oceli tř. 17.
Maximální rozměry polotovarů u stříhání a ohýbání:
délka 6000 mm, šířka 4000 mm, tloušťka 16 mm,
hmotnost do 3,2 t.

Stavba strojů
je rozdělena do kategorií: vodní hospodářství
● zpracování kamene a štěrkopísku ● energetika
● potravinářství ● cihlářská výroba ● doprava. V na-

při tloušťce plechu 30 mm, maximální průměr není
omezen. Zařízení není určeno jen pro zkružování
plechů, ale umožňuje i zpracování profilových materiálů jako jsou tyče U, I, HEB atd.. Samozřejmostí je
v případě zájmu zákazníka i další zpracování zkruží
jakou jsou tepelné zpracování (žíhání), svařování,
mechanické opracování aj.
Poptávky pro zpracovaní nabídky lze zasílat e-mailem, faxem, poštou popř. osobní návštěvou, nebo
na Mezinárodní strojírenském veletrhu na volné
ploše před pavilonem G1. ■
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