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Naša spoločnosť je rodinnou zákazkovou kaliarňou, ktorá ponúka svojim zákazníkom individuálny prístup 
zameraný na ich produkt. V oblasti tepelného a chemicko tepelného spracovania pôsobíme ako 
zákazková kaliareň už  od roku 2006. Svojim zákazníkom ponúkame garantovanú kvalitu poskytovaných 
služieb , optimálne dodacie doby a podporný konzultačný servis.

„Rozvoj a prosperita našej spoločnosti závisí od spokojných zákazníkov, ktorí budú mať istotu
o stabilite požadovanej kvality a o schopnosti rýchlej reakcie na ich požiadavky.“

Kvalita a reprodukovateľnosť  tepelného spracovania je zabezpečená modernými kontrolnými riadiacimi 
systémami, ktoré zabezpečujú splnenie požiadaviek zákazníka. Pravidelná   plánovaná údržba a kalibrácia 
sú zárukou kvality.

Tepelné spracovanie sa vykonáva v moderných viacúčelových komorových  peciach a popúšťacích  
peciach, procesy sú riadené a monitorované riadiacimi  systémami a regulátormi. Tepelné spracovanie 
prebieha pod ochrannou atmosférou ENDO alebo pod dusíkom. Uhlíkový potenciál atmosféry vo 
viacúčelových peciach je riadený kyslíkovou sondou. Teplota v peciach je riadená a kontrolovaná 
niekoľkými termočlánkami. Priebeh procesov je zaznamenávaný a archivovaný.

IPSEN TQF-XL
kaleniemaximálny rozmer vsádzky:  910 × 1 220 × 910 mm

maximálna hmotnosť vsádzky:   1 500 kg / brutto
maximálna teplota:  1 000 °C

IPSEN TQ 8
maximálny rozmer vsádzky:  760 × 1 220 × 610 mm
maximálna hmotnosť vsádzky:  600 kg / brutto
maximálna teplota:   1 000 °C

IPSEN/HSH TQ 7
maximálny rozmer vsádzky:  760 × 1 220 × 510 mm
maximálna hmotnosť vsádzky:  600 kg / brutto
maximálna teplota:   1 000 °C

VIACÚČELOVÉ KOMOROVÉ PECE  TECHNOLÓGIE

Od roku 2008 máme zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a od roku 2015 
za účelom zlepšenia kvality tepelného spracovania je zavedené hodnotenie procesov 
tepelného spracovania CQI- 9.

zušľachťovanie

cementácia

cementácia s následným kalením

nitrocementácia

procesy žíhania

zmrazovanie (až do -120 °C)

otryskávanie

odfosfátovanie s dvojstupňovým oplachom

KVALITA

SYSTÉM KVALITY

KONTROLA

Doprava zákaziek od kusových po veľkosériové.  Pokrytie prepravy je v rámci celej Slovenskej a Českej republiky, ale 
i v rámci Európskej únie.

DOPRAVA

Hodnotenie predpísaných požiadaviek je realizované kontrolnými prístrojmi. Metalografické laboratórium 
poskytuje nasledovné služby:

metalografia - posúdenie štruktúr meranie
makro a mikrotvrdosti

HV 0,1 až HV 100, HRC, HRA, HB, HBW CHD, NHD, SHD

meranie priebehu 
tvrdosti difúznych vrstiev


