Charakteristika výrobních možností firmy MONTKOV
pro výrobní kooperace.
Možnosti kooperační spolupráce v zámečnické výrobě jsou zejména založeny na
technologických, výrobních, prostorových, manipulačních a kapacitních možnostech firmy.
Firma Montkov může nabídnout zejména výrobu různých polotovarů z plechů a dále svařenců
z dodaných dílčích komponent, nebo z komponent, které se z části, případně zcela vyrobí ve
firmě MONTKOV (komponenty ohýbané z plechu, lisované z plechu, nadělené z různého
profilového materiálu – jäkly, trubky, tyčovina atd.). Možná je i výroba z materiálu dodaného
zákazníkem, podmínkou je jeho zpracovatelnost. Rovněž lze využít jen některé technologické
operace, které je firma schopna provádět a nabízet, jako např.:
1. Přesné dělení tyčového materiálu (uzavřených i otevřených profilů, trubek, tyčového
materiálu atd.),
2. Stříhání plechů tl. do 6 mm na tabulových nůžkách,
3. Ohýbání plechů na ohraňovacím lisu,
4. Vysekávání plechů na CNC vysekávacím lisu,
5. Lisování otvorů nebo samostatných výlisků na výstředníkových lisech,
6. Stříhání a lisování otvorů na hydraulických nůžkách,
7. Pálení plazmou (ruční),
8. Dělení materiálu na pásových pilách,
9. Stáčení plechů max. tl. 5 mm,
10. Stáčení profilů Jäkl max. 100 a dalších profilů ( L profil, plocháč, I profil),
11. Signování na zámečnické signovačce – do tloušťky plechu 3 mm
12. Laserové výpalky.
Specifikace možností dílčích výrobních operací včetně příslušného strojového vybavení
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Vysekávání – Trumatic
Ohraňování – Trumabend
Ohraňování – Safan
Střihání – Safan
Dělení – Kaltenbach
Dělení – Geka
Dělení – pily automatické
Zakružování tyčových profilů - Semet
Zakružování plechů – Famar
Lisování – výstředníkové lisy
Svařování – svářecí poloautomaty
Jednostranné bodování – GS 40
Navařování šrobů a hrotů – Nomark
Svářecí a kompletační stoly – Demeler

Dále nabízíme tyto dílčí výrobní operace
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Soustružení
Frézování
Broušení na plocho
Bodování klasické
Pálení plazmou (ruční)
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Signování na zámečnické signovačce – do tloušťky plechu 3 mm, vyložení 500
mm
Zhotovení závitů do plechů a uzavřených profilů (Jäkl) metodou Flowdrill
Lakování máčením (barva základní červenohnědá)
Lakování stříkáním (základní a vrchní nátěr)

Kontakt : MONTKOV, spol. s r.o.
Provozovna Vyšehněvice 10 (Rohovládova Bělá)
533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: + 420 466 768 250
E-mail: info@montkov.cz
www.montkov.cz

CNC centrum vysekávací
TRUMATIC 3000R
Pracovní operace – vysekávání (včetně prolisů,
průvětrníků, protiskluzových otvorů, průvlaků,
včetně závitů M4; M5; M6;M8, zahlubování pro
šrouby M5)
Rozměr stolu 1250 x 2500 mm
Materiál – černý plech do tl. 5 mm
– nerez plech do tl. 4 mm
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CNC lis ohraňovací
TRUMBEND V2300
Pracovní operace – ohraňování, včetně falcování
Délka ohybu – do 3000 mm
Max. tlak - 230 t
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NC lis ohraňovací
SAFAN
Pracovní operace - ohraňování
Délka ohybu – do 2500 mm
Max. tlak - 120 t

03

NC nůžky tabulové
SAFAN
Pracovní operace – střihání
Délka střihu – do 3000 mm
Tloušťka plechu – do 6 mm
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Pila automatická
KALTENBACH KKS 401 NA
Pracovní operace – dělení otevřených profilů,
trubek, tyčí, atd. pod zadaným úhlem
Standardní pilový kotouč: Ø 450 mm
Délka vstupního materiálu – do 6000 mm
Délka děleného materiálu – do 2500 mm
Přesnost u tyčového materiálu – 0,1 mm
Přesnost u uzavřených profilů – 0,1 mm
Přesnost u otevřených profilů – 0,3 mm
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Nůžky hydraulické
HYDRACROP 110 (GEKA)
Pracovní operace – dělení materiálu, síla 1100kN
Úhelník – do 150 x 13 mm
Plech – do 600 x 10 mm
Tyč – do průměru 50 mm
Čtyřhran – do 50 mm
I profil – do 140 mm
Otvor – max. průměr 40 mm do plechu tl. 20 mm
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Pily poloautomatické
Pracovní operace – dělení otevřených profilů,
trubek, tyčí, atd. pod zadaným úhlem
Průměr děleného materiálu – do 410 mm
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Zakružovačka SEMET XZP 65
Pracovní operace – stáčení jaklů, atd.
Jäkl max. 100 / 100
Další možné profily – trubky, L profily, I profily,
plocháče
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Zakružovačka plechů FAMAR Q 413
Pracovní operace – stáčení plechů
Max. šířka – 1500 mm
Max. tloušťka – 5 mm
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Lisy výstředníkové
Tonáž 25 t; 40t; 63 t; 100 t
Pracovní operace – lisování
Lisování otvorů nebo samostatných výlisků
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Svářecí poloautomaty
Pracovní operace – sváření materiálu metodu MIG,
MAG, TIG (možno svářet ocel, nerez, hliník)
Manuální sváření dílů do rozměru 3000 x 4000 mm
Max. hmotnost svařenců – 1000 kg
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Dvojitá bodová svářečka GS40
Pracovní operace – jednostranné bodování
Na bodování sítí a plechů k jäklové konstrukci
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Svařovací agregát – NOMARK 66
Pracovní operace – výroba desek s přivařenými
trny, šrouby, sloupky, izolační trny a další
Svařovací rozsah – M3 – M8 ocel a nerez
Svařovací rozsah – M3 – M6 hliník a mosaz
Rozsah délky kolíků - 6 až 40 mm
Rozsah délky idol. trnů - 6 až 100 mm
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Svářecí stoly
DEMELER – 13 ks
Pracovní operace – přesná zámečnická výroba
Rozměr největšího stolu 1500 x 3000 mm
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