
Desma Slovakia s.r.o.

Desma Slovakia s.r.o. je dcérska spoločnosť nemeckej Klöckner DESMA Elastomertechnik
vo Fridingene, patriaca do skupiny Salzgitter AG.

Desma Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2003 ako dodávateľ výrobných komponentov pre centrálu v
Nemecku. Pôvodne sa pozornosť sústredila na výrobu zváraných konštrukcií, ako sú hydraulické nádrže,
rámy atď..
Okrem toho bola zriadená výroba s 10 CNC strojmi pre frézované s sústružené diely.
Ďalej bola integrovaná zostava komponentov pre jednotky na reguláciu teploty, vyhrievacie dosky, vrátane
elektrickej inštalácie, upínacie jednotky pre vstrekovacie stroje, testované a natierané hydraulické jednotky.
V okolí spoločnosti sú vhodní dodávatelia, napr. v oblastiach žíhania, kalenia, pieskovania, rezania laserom a
ohýbania.
Spoločnosť zamestnáva približne 70 kvalifikovaných zamestnancov.

Flexibilita a najvyššia kvalita sú absolútnou nevyhnutnosťou.

Software
CAD - CAM System: Unigraphics NX 10
CAD interfaces: 

− STEP
− IGES
− DXF
− DWG
System SAP data management
Felios – plánovanie výroba
Zoller – meranie a nastavovanie obrábacích nástrojov

Duálne  vzdelávanie 
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Strojný park

•2 x Deckel Maho DMF 360 Y1100 linear – 5-osé obrábacie centrum, s otočným stolom, pojazdy:
3.600 x 1.100 x 900 mm, zaťaženie stola 5.000 kg (otočný stôl 1.200 kg)

•Starrag Heckert Atletic 1600 – 4-osé obrábacie centrum, pojazdy: 2.800 x 2.000 x 2.100 mm, 
zaťaženie stola 13.000 kg

•Starrag Heckert CWK 1600 - 4-osé obrábacie centrum, pojazdy: 2.300 x 1.550 x 1.525 mm, 
zaťaženie stola 8.000 kg

•Starrag Heckert CWK1250 - 4-osé obrábacie centrum, pojazdy: 1.850 x 1.250 x 1.525 mm, 
zaťaženie stola 5.000 kg

•Mikron VCE 1250 - 3-osá CNC frézka, pojazdy: 1.270 x 508 x 600 mm, zaťaženie stola 1.500 kg

http://www.desma.biz/


Strojný park

•Boehringer PN900 – sústruh, max. priemer sústruženia - 900 mm, dĺžka medzi hrotmi 1.800 mm

•Niles-Simmons N40/3000 – sústruh s poháňanými nástrojmi, max. priemer sústruženia 920 mm, 
dĺžka medzi hrotmi 3.000 mm

•BUCK-UHLY TBFZ – G2000 - 6-osé obrábacie centrum s hĺbkovým vŕtaním, pojazdy: 2.000 x 1.000 
x 500 / 1.500 mm, zaťaženie stola 10.000 kg

•LGB RN2012 – CNC brúska na plocho; pojazdy 2.050 x 1.250 x 500 mm

•Montáž – vstrekolisy, temperačné jednotky, hydraulické jednotky, výhrevné platne

•Zvarovňa, prípravovňa materiálu, lakovňa, meracie stredisko, sklad

http://www.desma.biz/


Produkty 

Referencie

Certifikát:

Desma Slovakia s.r.o.
Šebešťanová 262
017 04  Považská Bystrica

Marianna Kurincová
mzdový účtovník a personalista
+ 421 907 902 919
+ 421 42 430 72 11
marianna.kurincova@desma.biz
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