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historie  společnosti

Historie společnosti spadá 

do devadesátých let, kdy postupně 

prošla několika organizačními a majet-

kovými změnami a současnou podobu má od roku 

2001. Je ryze soukromou a rodinnou společností, která 

svou činnost zahájila bez vlastního majetku s 15-ti zaměstnanci. 

Nyní působí ve třech provozovnách – Nový Hrozenkov, Halenkov 

a  Huslenky a zaměstnává cca  300 zaměstnanců.

  

Máme také svůj vlastní výrobní program upínací techniky, který nám kromě vlastního prodeje umožňuje flexibilitu a rychlost v oblasti 

vlastní technologické přípravy výroby, kdy si sami vyrábíme přípravky pro hladký průběh výroby technologicky náročných dílů. 

Hlavním cílem je neustále upevňovat a rozšiřovat postavení naší společnosti ve střední Evropě, pronikat do nejnáročnějších odvětví 

strojírenského průmyslu a nadále pokračovat ve strategii naší společnosti, tj. zajišťovat pro naše odběratele dodávky  technologicky 

nejnáročnější výroby dle jejich požadavků, kde můžeme v plné míře uplatnit  spojení vysoce špičkové technologie se zručností 

a strojírenským umem našich zaměstnanců. Strategie společnosti je založena na dobré úrovni dlouhodobé spolupráce s několika 

předními obchodními partnery v tuzemsku i zahraničí.

Dlouhodobým cílem společnosti je vybudovat silný a především stabilní podnik, udržet a rozšířit své působení na tuzemských 

i zahraničních trzích a především upevňovat svou pozici na mezinárodní úrovni.

Předmětem činnosti je zakázková výroba na základě dodané výkresové dokumentace v těch 
nejnáročnějších technických a technologických požadavcích evropského i světového trhu. Jsme výrob-
ci těchto dílů pro společnosti orientující se na výrobu stavebních strojů, komponentů pro výrobu 
energetických zařízení, komponentů pro vysokozdvižné manipulační a silniční mechanismy, díly pro energetický 
průmysl a zemědělské stroje, díly pro elektromotory, ropný a plynárenský těžební průmysl apod. Naší devizou je, díky 
širokému spektru technologického vybavení, zajištění kompletní dodávky od jednoduchých dílů až po složité obráběné 
konstrukční celky, včetně jejich povrchové úpravy a montáže.
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Certifikáty: ČSN EN ISO 14001  |  ČSN EN ISO 9001  |  ČSN EN ISO 3834-2
 DIN EN 15085-2  |   EN 1090-1 + A1

NDT kontroly: VT-Level 2 dle ISO9712  |  MT-Level 2 dle ISO9712

 PT-Level 2 dle ISO9712

Tryskání
Svařence všech velikostí i prosté 
výpalky a díly zbavujeme okují a 
nečistot v tryskací kabině nebo v 
automatickém tryskacím zařízení.

Obrábění
Svařované sestavy a dílce nejrůzně-
jších velikostí a tvarů obrábíme na 
moderních CNC centrech. Disponu-
jeme také obráběním rotačních dílců 
a broušením.

Laserové řezání
V současné době jsme pro 2D 
řezání plechů vybaveni pěti lasery 
TRUMPF s max. rozměry plechu 
3000x1500mm. Lasery jsou dále 
vybaveny technologiemi, jako 
např. CoolLine a automatickými 
nakladači plechu LoadMaster.

Plazmové-autogenní řezání
Jeden z novějších přírustků našeho 
strojního parku Omnicut 5000G je 
schopen pálit jak 3D plazmovým, tak 
autogenním hořákem. Navíc je 
vybaven vrtací hlavou, která 
efektivně doplňuje výrobu o 
nenáročné obráběcí operace.

Odhrotování
Brousící stroje slouží k oboustran-
nému odhrotování a zaoblení hran u 
výpalků z laseru.

max. šířka výpalku: 1500 mm
max. síla výpalku: 20 mm

Rovnání
Disponujeme také hydraulickým 
rovnacím strojem ARKU FlatMaster 
88160, který dosahuje výborných 
výsledků při rovnání laserových 
výpalků. Dílce tvarově nevhodné pro 
tento stroj rovnáme pod lisem.

Ohraňování plechu
Pro další zpracování vypálených 
polotovarů jsme vybaveni širokou 
škálou ohraňovacích lisů v rozmezí 
od 30t/l:1050mm až po 
320t/l:4200mm.

Svařování
Kombinujeme jak robotické, tak 
klasické ruční  MIG/MAG a TIG 
svařování. Na robotickém 
pracovišťi pak máme k dispozici 
čtyři svařovací roboty Cloos 
Romat 350.

3D měření
Měření provádíme na přenosném 
ramenu CIMCORE Arm 7520 s 
měřícím rozsahem 2 metry, nebo
na klasickém 3D DEA Global.
Samozřejmostí je pak výstup v 
podobě měřícího protokolu.

Upínací technika
Díky vlastní výrobě upínací techniky 
jsme schopni efektivně řešit výrobu 
např. svařovacích přípravků, v další 
řadě pak rychlé
dodací termíny při samotném prodeji 
upínek díky skladovým zásobám.

Navštivte náš E-SHOP na 
www.zamet.cz

Lakování práškové
Lakování mokré
Zaručuje kvalitní povrchovou úpravu 
kovů. Povrch dílců před samotným 
lakováním odmašťujeme železitým 
fosfátem. Samozřejmostí je pak krytí 
obrobených ploch, nebo závitů před 
nástřikem.

Montáž
Realizujeme také konečnou montáž 
různých zařízení přesně podle 
výkresové dokumentace zákazníka.
Většinou menší až středně velké 
montážní sestavy.

naše hlavní  činnosti 

V případě jiných požadavků zákazníka zajištujeme povrchovou úpravu a to:
kataforézním lakováním  |   černěním  |  galvanickým pokovením  |  tepelnými úpravami  |  žárovým zinkováním  |  a další...
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PROVOZOVNA
Huslenky

Huslenky 575
756 02 Huslenky
Česká Republika

T: +420 571 495 975
E: info@zamet.cz

řezání plazmou  |  svařovna  |  tryskání

PROVOZOVNA
Halenkov

Halenkov 754
756 03 Halenkov
Česká Republika

T: +420 571 495 937
E: info@zamet.cz

laserové řezání  |  odhrotování  |  ohraňovací lisy-rovnání  |  svařovna  |  3D měření  |  lakovny (prášek, mokrá)  |  montáž)  |  upínací technika

CENTRÁLA

Nový Hrozenkov 818
756 04 Nový Hrozenkov
Česká Republika

T: +420 571 451 857
F: +420 571 451 858
E: info@zamet.cz

obrobna  |  3D měření


