
czeski producent napędow łańcuchowych i zębatych

Sprzęt technologiczny firmy MORAVIA ŘETĚZY

Posiadamy własny sprzęt technologiczny, który umożliwia nam nie tylko standardową produkcję, ale również 
szybkie reagowanie na specjalne zamówienia i produkowanie oryginalnych produktów na podstawie dokumentacji 
dostarczonej przez klienta. Stale inwestujemy w nasz park maszynowy i ulepszamy procesy produkcyjne. Naszym 
priorytetem jest spełnienie najsurowszych wymagań dotyczących parametrów jakości oraz zadowolenie klientów.

Wysokowydajne obrabiarki CNC:

• Frezarka CNC KESEL RMS 3200, frezowanie zębatek 
do długości 3000 mm, moduły M1–M20

• Tokarka MORI SEIKI CL2000BT
• Pionowe centrum obróbkowe CNC MORI SEIKI 

Duracenter 5
• Pionowe centrum CNC YMC-XV1250A
• Tokarka CNC Dosan-Puma 2600LY
• Tokarka CNC Lynx 220 LMA z podajnikiem 1000 mm
• Tokarka CNC GOODWAY
• Tokarka mechatroniczna ALPHA 1550XS, odległość 

między kłami do 2000 mm
• Wysokoobrotowa piła tarczowa CNC TAC 75

Obrabiarki konwencjonalne:

• Tokarki rewolwerowe, Ø toczenia do 450 mm długość 
toczenia do 400 mm

• Tokarki kłowe, Ø toczenia do 550 mm, długość 
toczenia do 1500 mm

• Tokarka tarczowa, Ø toczenia do 1550 mm, długość 
toczenia do 300 mm

• Wiertarka współrzędnościowa, stół 1200 × 600 mm
• Wiertarki kolumnowe do Ø 50 mm
• Szlifierki do płaszczyzn, stół 300 × 1000 mm
• Szlifierki pionowe, stół 700 × 2000 mm
• Uniwersalne frezarki konsolowe, stół 300 × 1200 mm

Urządzenia specjalistyczne:

• Urządzenie pomiarowe Mitutoyo CRP PM574
• Hartownia indukcyjna
• Frezarka obwiedniowa do modułu M6
• Poziome rozciągarki do szerokości rowków H22
• Pionowa przeciągarka VARINELLI
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Referencje: jeden ze znaczących projektów specjalnych

Produkcja i dostarczenie nierdzewnego łańcucha Galla DG200SS razem z kołami łańcuchowymi, służącego do 
sterowania dolnymi wrotami śluzowymi o wadze 35 ton na budowie hydrotechnicznej Hněvkovice - fragment 
realizacji:

Specjalna technologia:

• Napinacz – 10 m (razem z parowaniem)
• Linia spawalnicza Fronius
• Automatyczna linia czyszcząca i konserwująca do łańcuchów
• Automatyczne urządzenie CNC do nitowania łańcuchów
• Urządzenie do piaskowania Hunziker

Przywiązujemy ogromną wagę do naszego sprzętu 
technologicznego oraz optymalizacji procesów produkcji, 
dzięki czemu stale ulepszamy jakość łańcuchów, 
jednocześnie zapewniając szybką realizację zamówień 
klientów. Do zarządzania produkcją wykorzystujemy 
informacyjny system zarządzania oparty na kodach 
kreskowych, który przyczynia się do zwiększenia 
efektywności całego procesu produkcji. W roku 2013 
wprowadziliśmy system zarządzania jakością w produkcji 
łańcuchów, który jest regularnie poddawany kontrolom.

infopl@moravia-retezy.cz


