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 KOMPLEXNÍ NABÍDKA KOOPERACÍ POD JEDNOU STŘECHOU 



Ryze česká výrobní společnost

NABÍDKA KOOPERACÍ
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 ALTECH, spol. s r.o. vznikla v dubnu roku 1992. Jsme ryze česká společnost, která se od počátku své existence zabývá 
návrhem, výrobou a prodejem kompenzačních pomůcek pro imobilní osoby. Vlastní výrobu těchto produktů rozšiřujeme 
o dovoz zahraničních výrobků. Nabízíme kompletní řešení bezbariérového přístupu: šikmé zvedací plošiny, svislé 
zdvihací plošiny, schodišťové sedačky, nájezdové rampy, stropní zvedací systémy, schodolezy, bazénové zvedáky  a také 
plošiny pro letadlové schody. 

Vedle výroby kompenzačních pomůcek nabízíme taktéž široké spektrum výrobních kooperací. Pro zákazníka je 
nespornou výhodou rychlost dodání, špičkové zpracování a poctivá česká kvalita. Pro firmy, které potřebují vyrobit 
jednorázovou zakázku nebo i repetitivní série, je rozhodně finančně přijatelnější zakázku zadat společnosti jako jsme my, 
která už nákladným strojním vybavením disponuje. Významně tak ušetříte nejenom náklady na pořízení a provoz těchto 
zařízení, ale i mzdové náklady či platby za školení zaměstnanců. 

Komplexní nabídka kooperací pod jednou střechou – nejmodernější stroje a zařízení, pravidelně 
školený personál, rychlá realizace zakázek a to vše v nekompromisní kvalitě.

LASER 

LAKOVÁNÍ, PÍSKOVÁNÍ 

CNC FRÉZOVÁNÍ 

CNC SOUSTRUŽENÍ 

SVAŘOVÁNÍ 

OHÝBÁNÍ TRUBEK A PROFILŮ 
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Nabízíme 3D laserové řezání uzavřených              
i otevřených profilů na laseru LASERTUBE 8.10   
s naklápěcí hlavou. 

Taktéž nabízíme řezání plechů na laseru 
BySprint Fiber 4020 s inteligentním vkládáním  
a vykládáním plechů ByTrans Extended. 

Max. tloušťka dělených materiálů:

Max. tloušťka dělených materiálů:

Max. a min. průřezy tyčového materiálů:

ocel
nerez ocel
hliník
měď a mosaz

ocel
nerez ocel
hliník
měď a mosaz

tyč kruhová
tyč čtvercová
tyč obdélníková

max. průměr
max. průměr
max. průměr

240 mm
200x200 mm
200x100 mm

www.altech.cz/kooperace



LAKOVÁNÍ, PÍSKOVÁNÍ, ŠOPOVÁNÍ

Provádíme práškové lakování dílů v nové moderní automatické kabině pro práškové lakování s color 
centrem Model L.E.M. CZ 19/1. 

Dále můžeme nabídnout tryskání (pískování) dílů jemnou ocelovou drtí v moderním boxu. Zároveň disponujeme také 
průběžnou tryskací linkou pro maximální rozměr dílů 0,8x1,4x5m. 

Šopování, neboli metalizace, je natavení korozně odolného materiálu na předem otryskaný povrch dílu. Materiály 
používané pro šopování jsou: hliník, zinek, mosaz. 
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CNC OBRÁBĚNÍ
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CNC frézka ZPS MCFV 1260 NT 

Ohraňovací lis AMADA HFE 100-3 

Dlouhotočný automat MANURHIN K'MX 432 

CNC soustruh DMG Mori Seiki CTX 510 Ecoline 

CNC frézka ZPS MCFV 1060 NT 

Odvalovací frézka pro výrobu ozubení

Počet NC řízených os 3 (navíc čtvrtá přídavná osa) 
Pracovní prostor stroje X 1300; Y 640; Z 800mm 
Používáme nástrojovou sondu Renischaw 

Přítlačná síla 1000kN 
Počet řízených os 6 
Ohýbání tvarových výstřižků a výpalků, libovolné úhly ohybu, CNC řízené dorazy 
Zpracování až do tloušťky 8 mm 
Délka ohybu až 3 m, dělené nástroje 
K dispozici máme širokou řadu nástrojů s upínáním Amada Promecam 

Maximální průměr tyče 32 (36) mm 
Vrtání vřetene 37 mm 
Počet CNC řízených os 4+2 
Stroj je velice výkonný při frézování, nástroj pracuje s krouticím momentem až 32 Nm 

Počet NC řízených os: 3 (s protivřetenem) 
Vybaven podavačem; do max. průměru kulatiny 42 mm, délka 1,25m; 
Maximální průměr obrobku 200 mm 
Maximální délka obrábění 381 mm 
Sklíčidlové a kleštinové upínání 
Hlavní vřeteno a protivřeteno max. 4000 ot./min 
Upínací hlava = 12 nástrojů (6 pozic pro VDI držáky a 6 pozic pro bolt-on držáky) 
Obrábíme běžné oceli, nerezové oceli, bronz, měď, hliníkové slitiny 

Počet NC řízených os 3 
Pracovní prostor stroje X 1000; Y 600; Z 760mm

www.altech.cz/kooperace



SVAŘOVÁNÍ 

OHÝBÁNÍ TRUBEK A PROFILŮ

••

•
•

Maximální rozměry svařence (dle tvaru dílce i větší): 

délka 2000 až 3000 mm
šířka 1000 mm
výška 1000 mm

Zajišťujeme robotické svařování dílů metodou MIG/MAG na šestiosých svařovacích robotech CLOOS 
ROMAT 350 a CLOOS QRC 350, vybavených 5-osým polohovadlem obrobku ORBIT – 5 – 5000N H. 
Zároveň máme k dispozici robot pro broušení svarů KUKA KR 210 R2700, díky kterému dosahujeme 
skvělé produktivity. 

Nabízíme ohýbání trubek a profilů (dle nástroje) na CNC ohýbacích strojích B80 ESRB a BLM ELECT – 80 

Maximální váha svařence: 

Robotické svařování je vhodné pro série 50 a více kusů / měsíc, 
přičemž produktivita práce odpovídá 3 až 5 svářečům (dle 
složitostí dílce a délky svarů). 

500kg (včetně přípravku) 

Technické parametry:

Současné nástrojové vybavení: 

9 řízených os 
Max. průměr trubky 82 x 2 z mat. 11373 
Max. délka trubky 6000 mm 
Opakovaná přesnost ohybu ±0,1˚ 

Trubka 50 x 3 R200; R170; R125; variabilní rádius 
Trubka 44,5x4 R200; variabilní rádius + R371, R322, R267 
Trubka 40x2 R175 
Trubka 30 x 2,5 R90 
Trubka 25x3 R60 
Trubka 22x1,5 R65 
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centrála a výroba 

 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 

     

Proč ALTECH ?

 

• Národní divadlo, Praha

• Pražský hrad, Praha

• Muzeum Madame Tussauds, Londýn, Velká Británie

• Solný důl, Wieliczka, Polsko

• Stadion Grand Prix, Macao, Čína

• Metro, Rio de Janeiro, Brazílie

• Dějiště Olympijských her, Soči , Rusko

• Jižní Evropské Observatorium (5000 n.m.), Atacama, Čile

• Hotel Ramada, Dubaj, Spojené arabské emiráty

• Mauzoleum Nestora Kirchnera, Argentina

VÝZNAMNÉ INSTALACE NAŠICH PLOŠIN

• Oxfordská univerzita, Oxford, Velká Británie

• Alhambra, Granada, Španělsko

• Katakomby, Jeruzalém, Izrael

• Ministerstvo vědy a techniky , Bangkok, Thajsko

• Pantheon, Paříž, Francie

• Čínský pavilon, World EXPO 2010, Shanghai, Čína 

• The Peak, Hong Kong

• Kuwait Towers, Kuwait City, Kuvajt

• Radnice Zürich, Švýcarsko

• Katalánský parlament, Barcelona, Španělsko

Rychlá realizace zakázek

Příznivé ceny

Kvalita bez kompromisů

Nejmodernější vybavení

Pravidelně školený personál



ALTECH, spol. s  r.o.
Průmyslová 1146
686 01 Uherské Hradiště

Mobil :  605 864 832
Tel :       572 420 515
Email:   kooperace@altech.czwww.altech.cz

Ve všech koutech světa od roku 1992
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