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                                                    Charakteristika výrobních možností firmy MONTKOV 
                                                     pro výrobní kooperace. 
 
   
Možnosti koopera�ní spolupráce v záme�nické výrob� jsou zejména založeny na 
technologických, výrobních, prostorových, manipula�ních a kapacitních možnostech firmy. 
Firma Montkov m�že nabídnou zejména výrobu r�zných polotovar� z plech� tl. 1-3 mm a 
dále sva�enc� z dodaných díl�ích komponent, nebo z komponent, které se z �ásti, p�ípadn� 
zcela vyrobí ve firm� MONTKOV (komponenty ohýbané z plechu, lisované z plechu, 
nad�lené z r�zného profilového materiálu – jäkly, trubky, ty�ovina atd.). Možná je i výroba 
z materiálu dodaného zákazníkem, podmínkou je jeho zpracovatelnost. Rovn�ž lze využít jen 
n�které technologické operace která je firma schopna provád�t a nabízet, jako nap�.: 
 

1. P�esné d�lení ty�ového materiálu (uzav�ených i otev�ených profil�, trubek, ty�ového 
materiálu atd.), 

2. St�íhání plech� o tl. do 6 mm na tabulových n�žkách, 
3. Ohýbání plech� o tl. do 3 mm na ohra�ovacím lisu, 
4. Vysekávání plech� na CNC vysekávacím lisu,  
5. Lisování otvor� nebo samostatných výlisk� na výst�edníkových lisech, 
6. St�íhání a lisování otvor� na hydraulických n�žkách,  
7. Pálení plazmou (ru�ní), 
8.  D�lení materiálu na pásových pilách, 
9. Stá�ení plech� max. tl. 5 mm, 
10. Stá�ení profil� Jäkl max. 100 a dalších profil� ( L profil, plochá�, I profil), 
11. 3D ohýbání trubek na CNC ohýba�ce, 
12. Signování na záme�nické signova�ce – do tlouš�ky plechu 3 mm. 
 

 
Specifikace možností díl�ích výrobních operací v�etn� p�íslušného strojového vybavení 
 
01 - Vysekávání – Trumatic 
02 - Ohra�ování – Trumabend 
03 -  Ohra�ování – Safan 
04 -  St�ihání – Safan 
05 -  D�lení – Kaltenbach 
06 -  D�lení – Geka 
07 -  D�lení – pily automatické 
08 - Ohýbání trubek – Transfluid 
09 - Zakružování ty�ových profil� - Semet 
10 -  Zakružování  plech� –  Famar 
11 -  Lisování – výst�edníkové lisy 
12 -  Sva�ování – svá�ecí poloautomaty 
13 -  Jednostranné bodování – GS 40 
14 - Nava�ování šrob� a hrot� – Nomark 
15 -  Svá�ecí a kompleta�ní stoly – Demeler 
 
 
Dále nabízíme tyto díl�í výrobní operace 
 
�  Soustružení 
�  Frézování 
�  Broušení na plocho 
�  Bodování klasické 
�  Pálení plazmou (ru�ní) 
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�  Signování na záme�nické signova�ce – do tlouš�ky plechu 3 mm, vyložení 500 
mm 

�  Zhotovení závit� do plech� a uzav�ených profil� (Jäkl) metodou Flowdrill 
� Lakování má�ením (barva základní �ervenohn�dá) 
�  Lakování st�íkáním (základní a vrchní nát�r) 
 
 
Kontakt : MONTKOV, spol. s r.o. 
                 Provozovna Vyšehn�vice 10 
                 533 41 Rohovládova B�lá 
        
                 Tel.: + 420 466 768 250 
                 E-mail: info@montkov.cz 
                 www.montkov.cz  
 

 

CNC centrum vysekávací  
TRUMATIC 3000R 
 
Pracovní operace – vysekávání (v�etn� prolis�, 
pr�v�trník�, protiskluzových otvor�, pr�vlak�, 
v�etn� závit� M4; M5; M6;M8, zahlubování pro 
šrouby M5) 
 
Rozm�r stolu 1250 x 2500 mm 
 
Materiál – �erný plech do tl. 5 mm 
                – nerez plech do tl. 4 mm   

01 
 
 
 

 

CNC lis ohra�ovací  
TRUMBEND V2300 
 
Pracovní operace – ohra�ování, v�etn� falcování 
 
Délka ohybu – do 3000 mm 
Max. tlak  - 230 t  

02 
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NC lis ohra�ovací  
SAFAN 
 
Pracovní operace - ohra�ování 
 
Délka ohybu – do 2500 mm 
Max. tlak  - 120 t  

03 
 

 

NC n�žky tabulové  
SAFAN 
 
Pracovní operace – st�ihání 
 
Délka st�ihu – do 3000 mm 
Tlouš�ka plechu – do 6 mm 
 

04 
 
 
 

 

Pila automatická  
KALTENBACH KKS 401 NA 
 
Pracovní operace – d�lení otev�ených profil�, 
trubek, ty�í, atd. pod zadaným úhlem 
 
Standardní pilový kotou�: Ø 450 mm 
Délka vstupního materiálu – do 6000 mm 
Délka d�leného materiálu – do 2500 mm 
P�esnost u ty�ového materiálu – 0,1 mm 
P�esnost u uzav�ených profil� – 0,1 mm 
P�esnost u otev�ených profil� – 0,3 mm 
 

05 
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N�žky hydraulické 
HYDRACROP 110 (GEKA) 
 
Pracovní operace – d�lení materiálu, síla 1100kN 
 
Úhelník – do 150 x 13 mm 
Plech – do 600 x 10 mm 
Ty� – do pr�m�ru 50 mm 
�ty�hran – do 50 mm 
I profil – do 140 mm 
Otvor – max. pr�m�r 40 mm do plechu tl. 20 mm 
 
 

06 
 
 

 

Pily poloautomatické 
 
Pracovní operace – d�lení otev�ených profil�, 
trubek, ty�í, atd. pod zadaným úhlem 
 
Pr�m�r d�leného materiálu – do 410 mm 
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CNC TRANSFLUID 
DB 2060 
 
Pracovní operace – ohýbání trubek a jäkl� 
 
Délka materiálu – do 6000 mm 
Rozm�r �erné trubky – max. 60,3 x 5 mm 
Rozm�r nerez trubky – max. 60,3 x 3 mm 
Rozm�r �erného jäklu – max. 40 x 3 mm 
 

08 
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Zakružova�ka SEMET XZP 65 
 
Pracovní operace – stá�ení jakl�, atd. 
 
Jäkl max. 100 / 100 
Další možné profily – trubky, L profily, I profily, 
plochá�e 
 

09 

 

Zakružova�ka plech� FAMAR Q 413 
 
Pracovní operace – stá�ení plech� 
 
Max. ší�ka – 1500 mm 
Max. tlouš�ka – 5 mm 

10 
 
 
 

 

Lisy výst�edníkové 
Tonáž 25 t; 40t; 63 t; 100 t 
 
Pracovní operace – lisování 
 
Lisování otvor� nebo samostatných výlisk� 

11 
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Svá�ecí poloautomaty 
 
Pracovní operace – svá�ení materiálu metodu MIG, 
MAG, TIG (možno svá�et ocel, nerez, hliník) 
 
Manuální svá�ení díl� do rozm�ru 3000 x 4000 mm 
Max. hmotnost sva�enc� – 1000 kg 

12 
 
 
 

 

Dvojitá bodová svá�e�ka GS40 
 
Pracovní operace – jednostranné bodování 
 
Na bodování sítí a plech� k jäklové konstrukci  

13 
 
 
 

 

Sva�ovací agregát – NOMARK 66 
 
Pracovní operace – výroba desek s p�iva�enými 
trny, šrouby, sloupky, izola�ní trny a další 
 
Sva�ovací rozsah – M3 – M8 ocel a nerez 
Sva�ovací rozsah – M3 – M6 hliník a mosaz 
Rozsah délky kolík� - 6 až 40 mm 
Rozsah délky idol. trn�  - 6 až 100 mm 
 

 14      
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Svá�ecí stoly 
DEMELER – 13 ks 
 
Pracovní operace – p�esná záme�nická výroba 
 
Rozm�r nejv�tšího stolu 1500 x 3000 mm 
 

15 
 
 
 
 
 
 


