Silný partner,
ktorý nehrdzavie
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Na slovenskom
trhu už
od roku 1994
WITKOWITZ SLOVAKIA a.s. predstavuje tím pracovníkov s dlhoročnou praxou
a skúsenosťami s dodávateľsko – inžinierskou činnosťou.
História WITKOWITZ SLOVAKIA a.s. siaha až do obdobia 01.07.1994, kedy bol
založený jej právny predchodca spoločnosť VÍTKOVICE RP Slovakia s.r.o., neskôr
VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.
WITKOWITZ SLOVAKIA a.s. spolupracuje s viacerými slovenskými a zahraničnými
firmami. Poskytujeme komplexné riešenie Vašich požiadaviek, či už podľa
Vami dodanej dokumentácie alebo priamo na kľúč. Tvorivý a inovačný
potenciál rozvíjame aj pri príprave a realizácií veľkých investičných celkov.
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Investičné celky
Poskytujeme komplexné riešenia Vašich požiadaviek či už podľa dodanej
dokumentácie alebo priamo na kľúč.

Energetika
Komplexné riešenia požiadaviek zákazníka na ekologizáciu prevádzky kotlov na čierne, hnedé uhlie a drevoštiepku.
Zníženie emisií
Kompletná dodávka BAT zariadení pre ekologizáciu.
Technológie spĺňajú najprísnejšie normy a kladú vysoký dôraz na
znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Technológie
Odprašovacie zariadenia
Odsírovanie spalín

•
•

Eko engineering
Komplexné riešenia technologických celkov ČOV, bioplynových staníc
a skladov na kvapalné minerálne hnojivá – od projektu po uvedenie
do prevádzky.
Čistiarne odpadových vôd
Čistiarne odpadových vôd pre obce i priemysel splňujúce prísne
ekologické kritéria.
Bioplynové stanice
Poľnohospodárske a priemyslové bioplynové stanice k spracovaniu
bioodpadu. Bioplynové stanice s mokrým procesom vychádzajú
z tradičného programu smaltovaných nádrží pre poľnohospodárstvo.

Uskladňovacie nádrže
Veľkokapacitné skladovacie nádrže pre široké využitie v oblasti poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a priemyslu. Nádrže sú vyrábané z materiálov ako smalt, nerez a komaxit.
Smaltované nádrže
Nadzemné skrutkované nádrže montované z oceľových
smaltovaných plechov.
Nerezové nádrže
Nadzemné skrutkované nádrže montované z nerezových plechov.
Komaxitové nádrže
Komaxitové nádrže sú vyhotovené z oceľových plechov, ktoré sú
opatrené špeciálnym vypaľovaným plastovým práškom.

Oceľové konštrukcie
Široká škála oceľových konštrukcií pre rôzne oblasti využitia.
Oceľové konštrukcie
Dodávka a montáž strojárenských a technologických
oceľových konštrukcií
Dodávka oceľových konštrukcií veľkých investičných celkov
typu veľkopriestorových hál a iných výrobných objektov.
Halové systémy
Dodávka a montáž halových systémov.
Jedná sa o nasledujúce halové systémy:
Ľahké montované objekty
Veľké halové systémy
Modulové systémy
Individuálne alebo kombinované montované

•
•
•
•
•
•

Hutníctvo
Komplexné riešenie technologických celkov pre výrobu surového
železa – od projektu po uvedenie do prevádzky.
Hutnícka prvovýroba
Technológie a zariadenia pre výrobu surového železa.
Dodávky strojov a zariadení pre hutnícku metalurgiu ako sú vysoké
pece, aglomerácia a pod.
Ekologizácia hutníckej výroby
Technológie na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie
a slúžiace k ekologizácií hutníckej výroby.
Zariadenia valcovní
Zariadenia na výrobu kovaných polotovarov a výrobkov.
Technologické zariadenia tvoria hlavne valcovacie trate, zložené z
valcovacích stolíc a rôznych pomocných zariadení.
Stroje a zariadenia oceliarní
Stroje a zariadenia pre výrobu širokého sortimentu ocelí.

Koksovne
Technologické zariadenie v ktorom sa pomocou suchej destilácie
vyrába koks.
Technológie pre výrobu koksu
Koksárenské batérie
Dvere a obloženia koksárenských komôr
Systémy vykurovania batérií
Hasenie koksu
Odsávacie predlohy
Chod koksárenskej batérie zabezpečuje jej strojné vybavenie:
Výtlačné stroje
Vodiace vozy
Plniace vozy

•
•
•
•
•
•
•
•

Skládkové stroje
Technologické zariadenia slúžiace k uskladňovaniu a homogenizácií
železnej rudy, uhlia a iných surovín:
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• Zakladače

• Naberače
 dopravníky
• Pásové
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Kusové dodávky
Zariadenia, ktoré sú súčasťou rôznych technologických zariadení a sú dodávané ako
súčasť existujúceho zariadenia alebo ako súčasť projektu technologického zariadenia.

Mlecie gule
Mlecie gule v širokej škále sortimentu a typov.
Výroba v troch základných radách tvrdosti:
240 – 360 HB
421 – 596 HV (42 – 55 HRC)
597 – 830 HV (56 – 65 HRC)
od priemeru 16 mm do 120 mm

•
•
•
•
Oceľové fľaše
Široká škála bezšvových vysokotlakových oceľových fliaš.
Oceľové fľaše pre prepravu a skladovanie technických plynov v priemysle, stavebníctve, zdravotníctve, potravinárstve, hasiacej a dýchacej
techniky.

Odliatky
Dodávka odliatkov pre rôzne oblasti využitia.
Dodávame odliatky v rámci širokej palety materiálov. Kusové odliatky
z ocele až do kusovej hmotnosti max. 170 ton. Jedná sa väčšinou
o odliatky pre hutnícky, strojársky a cementársky priemysel.
Materiál odliatkov
Uhlíkové alebo nízko legované ocele
Tvárna liatina
Sivá liatina
Temperovaná liatina

•
•
•
•

Zvarence
Zaisťujeme výrobu zvarencov rôznych rozmerov.
Výroba podľa dodanej výkresovej dokumentácie zákazníka prípadne
možnosť naprojektovania.

Strojné opracovanie ND
Strojné opracovanie náhradných dielov vrátane výroby náhradných
dielov.
Univerzálna strojná výroba od zvárania cez obrábanie dielov, odliatkov, výkovkov, zvarencov až po finálnu montáž vrátane náterov, záverečné odskúšanie a zábeh.

Prevodovky

Dodávka voľne kovaných výkovkov a ingotov.

Komplexná zákazková výroba od projektu až po výrobu.

V odbore metalurgia sa špecializujeme predovšetkým na dodávku:
Ingotov
Kovaných tyčí a blokov
Tvarových výkovkov
Voľne kované výkovky

Prevodové skrine a ozubenia
Vyrábame najrôznejšie typy prevodových skríň. Rozsah veľkosti vyrábaných dielov začína u modulu 5 a neexistuje obmedzenie maximálnym
modulom. Vyrábame prevodové skrine (ozubené kolesá) priame, šikmé, krivkové, kužeľové a rôzne druhy skrutkovíc vrátane globoidných.

Materiál výkovkov
Uhlíkové ocele
Nízko legované ocele
Nehrdzavejúce ocele

Repasovanie prevodových skríň
Ponúkame repasovanie väčšiny typov prevodových skríň, výrobu náhradných dielov, spracovanie revíznej správy, demontáž a následnú
montáž, uvedenie do prevádzky.

•
•
•
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•
•
•

Výkovky

•
•
•
•
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Využitie:
Stavebný priemysel
Ťažba a úprava rúd
Energetika
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Sme tu od roku 1828
Sme všade tam, kde, kde ľudia potrebujú čistú vodu, ovládnuť energiu, preklenúť údolia
alebo využiť bohatstvo zeme. Pomáhame tvoriť, stavať a vyrábať. Na všetkých kontinentoch
sme znamením jedinečných znalostí, technológií a odhodlaných profesionálov, na ktorých
sa môžete spoľahnúť už viac ako 190 rokov. #wearewitkowitz

WITKOWITZ SLOVAKIA a.s., Moldavská cesta 10, 040 11 Košice, Slovenská republika
e: slovakia@witkowitz.sk, w: witkowitz.sk

