VÝROBNÍ PROGRAM
KOVOVÝROBA, SVAŘOVÁNÍ
STROJNÍ VYBAVENÍ
LOGISTIKA A DOPRAVA

HOT TRADE s.r.o.
Kovovýroba, je jedním ze smluvních partnerů
společnosti HOT TRADE s.r.o. zajišťující servis,
opravy a práce spojené s kovoobráběním. Vyrábí
mechanické a strojní součásti včetně kompletace.
Součástí nabídky je i výroba přesných CNC dílů,
řezání paprskem, svařování potrubí, konstrukcí,
nádrží, či násypek.
Naší snahou kromě uvedených aktivit, je poskytovat
zákazníkovi komplexní služby a proto součástí naší
nabídky je i velkoobchod s hutním materiálem, kde
nabízíme vlastní logistiku a rozvoz požadovaného
sortimentu na místo určení.
Zajišťujeme generální opravy a modernizaci strojů
vlastní i cizí konstrukce. Spolu s opravou
vyhodnotíme bezpečnost stroje a podle potřeby
jsou navrženy nové bezpečnostní prvky dle
harmonizovaných norem a právních předpisů.
Svým zákazníkům poskytujeme nejen retrofit a
rekonstrukci stávajících linek a zařízení, ale jsme
schopni nabídnout ve spolupráci s ostatními
středisky i vypracování celého projektu včetně
výroby, kompletaci rozváděčů, elektro projektu,
dokumentace až po závěrečnou revizi.
Realizace projektu je z velké části uskutečňována
vlastními výrobními prostředky.
Díky individuálnímu přístupu k zákazníkovi hledáme
nejoptimálnější řešení. Vzájemnou spolupráci tak
docílíme nejen perfektního výsledku, ale i
významné úspory času a ceny.

Na základě přesného popisu, či výkresové dokumentace zákazníka,
vyrobíme precizně požadovaný díl, nebo úpravu stávajícího stavu.

OPRAVY VELKÝCH MOTORŮ A POHONŮ
Nabízíme opravy motorů po mechanické stránce včetně
vyvložkování a nástřiku do 500 kW, převíjení
elektromotorů do výkonu 250 kW.
Opravy převodovek včetně vyvložkování a nástřiku do
hmotnosti 5.000 kg.
Záruka na provedené opravy 12 měsíců.

VÝROBA STROJNÍCH SOUČÁSTÍ
Výroba strojních součástí včetně kompletace a s tím
spojené soustružení, frézování, CNC řezání, pálení,
broušení, svařování a další výrobní operace. Výroba z
nástrojové oceli do HRC 63.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nástřik a nátěr syntetických a akrylátových barev
Žárová plynová metalizace zinkem, niklem, hliníkem atd.

SVAŘOVÁNÍ
Nabízíme svařování potrubí, chladičů, výměníků jak Fe,
nerez, měď i hliník, svařování konstrukcí, nádrží, násypek
aj.
Metoda MIG - svařování ocelových konstrukcí.
Metoda TIG DC - svařování černého, nerezového a
měděného materiálu včetně tlakového potrubí a nádob.
Metoda TIG AC - svařování hliníku a jeho slitin.
Metoda MMA - svařování obalenou elektrodou ocelových
konstrukcí, tlakového potrubí a nádob.

Zajišťujeme logistiku a dopravu.
Rekonstrukce a retrofit provádíme ve vlastních prostorách, kompletace u zákazníka.

STROJNÍ VYBAVENÍ
Pila Pegas GONDA
Kulatina průměr 350mm hranol 400x350 mm
Pálicí stoj CNC VANAD ARENA
Vypalování 3000 x 1500 o tloušťce až 250mm
Tabulové nůžky NTE 3150x10
Délka 3150mm
Soustruh TOS SU63A/2500, CNC KC06
Točný průměr nad ložem 630 mm nad suportem 360 mm
CNC soustruh
Do průměru 190mm a délky 450mm
Fréza vertikální FB32V a CNC fréza
Úprava materiálů do 400x200x300mm
Vrtačka sloupová VS32. průměr vrtání 50mm,
Ohraňovací lis LE 100/3000, 3000mm tl. mat 6mm,
Vodorovná obrážečka VOB600, Magnetická bruska BPH20, Sloupové vrtačky, svářecí stroje
KEMPI MASTER, svářečky CO2, Kalící pec DK04, Plasmová řezačka Superior Plasma 90HF a i
jiné diagnostické přístroje jako třeba Ultrazvuková defektoskopie a podobně.
MANIPULAČNÍ TECHNIKA
Mostový jeřáb nosnost 5000 kg.
Vysokozdvižný vozík.
Dodávky a valník.
Nakladač (manipulace do 5000 kg).
Nákladní automobil nosnost 14 tun + vlek 13 tun s hydraulickou rukou nosnost 6 tun.

http://www.hottrade.cz

Sídlo firmy
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
Česká republika

Tel.: +420 734 488 699

E-mail: obchod@hottrade.cz

Automatizace, servis a kovovýroba
Dukelská 1820
755 01 Vsetín 1
Česká republika
Tel.: +420 734 488 699

