SPECIÁLNÍ VÁLCOVANÉ PROFILY
SPECIAL ROLLED SECTIONS

Vyrábíme speciální profily plného
průřezu válcované za tepla z konstrukčních, automatových, nástrojových a nerezových ocelí.

We produce hot rolled special
sections of full cross-section made of
carbon, free -cutting, tool and
stainless steels.

Vývoj tvaru profilu probíhá na základě
požadavků zákazníka.

Development of shape of the section
is based on the customer's requirements.

Jsme zaměřeni na výrobu profilů ve
tvarech a množstvích, které nejsou
masově vyráběny běžnými výrobci.
Profily VÚHŽ jsou používány všude
tam, kde jsou kladeny vysoké nároky
na kvalitu a přesnost, především
v automobilovém a strojírenském
průmyslu.

We are focused on the rolling
production of sections in the shapes
and quantities, which are not massproduced by usual producers.
Sections made by VÚHŽ are used
everywhere, there are high requirements concerning the quality
and accuracy, especially in the
automotive and machinery industry.

ODSTŘEDIVÉ LITÍ
CENTRIFUGAL CASTING

Jsme specializováni na odlévání
výrobků nebo polotovarů válcového
tvaru výhradně metodou odstředivého lití. Takto vyrobené odlitky
vynikají vysokou čistotou a homogenitou. Mají velmi malý obsah
nežádoucích vměstků. Jsou určeny
pro použití v náročných a tvrdých
podmínkách.
Kromě výroby jednovrstvých odlitků
patříme ke špičce v oblasti dvouvrstvého odlévání litin a ocelí.
Jsme zaměřeni na malosériovou
a středně sériovou výrobu z legovaných a nerez ocelí, speciálních litin,
niklových slitin a dalších nestandardních materiálů.

We are specialised in casting of
products or semi-products of
cylindrical shape exclusively by the
method of centrifugal casting.
Castings produced by this method
are characterised by high purity and
homogeneity. They have very small
content of undesirable inclusions.
They are appropriate for use in
demanding and harsh working
conditions.
In addition to the production of
single-layer castings, we belong to
the leaders in the field of doublelayer casting of cast irons and steels.
We are focused on small and medium
series production from alloyed and
stainless steels, special cast irons,
nickel alloys and other non-standard
materials.

NÁSTROJÁRNA
TOOL SHOP

Naše nástrojárna se zabývá výrobou
nástrojů, forem, přesných strojních
dílů, zvukoizolačních plechů a jednoúčelových strojů.

Our tool shop manufactures tools,
moulds, precise machinery components, sound-proofing sheets and
special-purpose machines.

Specializujeme se především na
přesné CNC obrábění železných slitin,
neželezných kovů a materiálů
s obtížnou obrobitelností.

We specialize mainly in precision CNC
machining of ferrous cast irons, nonferrous metals and difficult machinable materials.

Provádíme také kompletní opravy
forem na klíč (oprava vložek formy,
výměna poškozených jader, tušírování, tlaková zkouška).

We also perform complete mould
repairs (mould inserts repair, cracked
parts replacement, spot pressing,
pressure test).

Nástrojárna je schopna zajistit výrobu
nástroje bez výkresové dokumentace
metodou reverzního inženýringu.

Tool shop is capable to ensure a
production of tool without drawing
documentation by reverse engineering method.

Strojní vybavení nástrojárny zahrnuje
moderní CNC soustruhy, CNC obráběcí
centra, drátové elektroerozivní
řezačky, rýhovací stroj a 3D měřicí
přístroj.

Machinery of the tool shop includes
e.g. advanced CNC centre lathes, CNC
machining centres, wire EDM
machines, fluting machine and 3D
measuring machine.

POVLAKOVACÍ CENTRUM
COATING CENTRE

Nanášení povlaků technologiemi PVD,
PACVD a CVD slouží ke zvyšování
životnosti nástrojů, forem a strojních
dílů.

Application of coatings of PVD, PACVD
and CVD technologies is used to
extend tools, moulds and machinery
parts lifetime.

Metoda PVD je vhodná zejména pro
povlakování řezných, ohýbacích,
kalibračních a protlačovacích nástrojů.

The PVD method is suitable mainly for
cutting, punching, bending, calibration and extrusion instruments coating.

Metoda PACVD se používá například
pro povlakování forem, jader a komor
pro tlakové lití hliníku nebo pro
nástroje na zpracování plastů.

The PACVD method is applied e.g. for
coating of moulds, cores and chambers for die casting of aluminium or
coating of tools for plastic procession.

Metoda CVD je vhodná pro extrémně
namáhané nástroje pro práci za
studena, např. lisování a objemové
tváření.

The CVD method is suitable for
extremely stressed tools for cold working, e.g. pressing and bulk forming.

Povlaky PACVD a CVD je možné
nanášet také do úzkých spár a
neprůchozích dutin.

PAC VD and C VD coatings are
applicable onto narrow holes and
impassable cavities as well.

ZAŘÍZENÍ PRO KONTILITÍ
A METALURGII
EQUIPMENT FOR CONTINUOUS
CASTING AND METALLURGY
Vyrábíme elektromagnetické hladinoměry, které slouží k měření úrovně
tekuté oceli v krystalizátorech zařízení
pro plynulé odlévání bram, tenkých
bram, bloků a formátů beam blank.
Naše špičkové hladinoměry jsou
výsledkem více než dvacetiletého
působení v oboru.
Zabezpečujeme inženýring jejich
instalace na krystalizátor zákazníka,
jejich výrobu i uvedení do provozu
včetně servisu a trvalé technické
podpory.
Dále projektujeme, vyrábíme a montujeme zařízení pro ocelárny, slévárny
železných a neželezných kovů.
Specializujeme se na podavače drátů
a plněných profilů, pracoviště pro
v ýrobu t várné litiny metodou
injektáže plněných profilů, zařízení pro
testování porézních tvárnic a systémy
pro měření a regulaci plynů.

We produce electromagnetic mold
level detectors. They serve for
measurement of liquid steel level in
the mold of slab, thin slab, bloom and
beam blank continuous casting
machines. Our front-end mold level
detectors are the result of more than
twenty years of our activities in the
field.
We ensure engineering, their installation on the customer's mold, their
fabrication and commissioning,
including service and continuous
technical support.
Further we design, manufacture and
install equipment for steelworks,
foundries of ferrous and non-ferrous
metals. We specialize in wire and cored
wire feeders, treatment station for
batch production of ductile cast iron
by feeding cored wires into ladle,
equipment for purging plug testing
and gas regulation and control
systems.

AKREDITOVANÉ LABORATOŘE
A ZKUŠEBNY
ACCREDITED TESTING LABORATORIES

Akreditovány podle ISO/IEC 17025 pro
činnosti vymezené v Příloze
k Osvědčení o akreditaci.

Accredited according to ISO/IEC
17025 within the scope of the Annex
to the Certificate of Accreditation.

VaV aktivity, konzultační a poradenský
ser vis v oblasti materiálového
a procesního inženýringu.

R&D activities, consulting and advisory service in the field of material and
process engineering.

Provádění rutinních i speciálních
korozních, mechanických a metalografických zkoušek, široké portfolio
prováděných chemických analýz.

Performing of routine and specialized
corrosion, mechanical and metallographic tests, wide portfolio of carried
out chemical analyses.

Měření radioaktivity, služby v oblasti
radiační ochrany a aplikace radionuklidů.

Radioactivity measurement, services
in the field of radiation protection and
radionuclide applications.

Měření tepelně technických veličin,
matematická simulace a řízení
procesů.

Measurement of thermal-technical
parameters, mathematical simulation
and process control.
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