
cnc rezanie laserom • cnc frézovanie • cnc sústruženie
cnc ohýbanie • kovovýroba • zváranie • výrobky z nereze

Ponuka spoločnosti Azeta

AZETA s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
kontaktná osoba: Zuzana Ludviková, Tel: +421 917 76 50 50
obchod@azeta.sk, www.azeta.sk

Dobrý deň,
dovoľte nám v krátkosti predstaviť spoločnosť Azeta s.r.o. a zároveň vás pozvať 
do našich výrobných priestorov v Ivanke pri Dunaji. 
Venujeme sa zákazkovej výrobe dielcov z nehrdzavejúcej ocele, hliníku až po 
bežné oceľové plechy. Ponúkame služby v oblasti rezania laserom, ohraňovania-
ohýbania, zvárania, až po výrobu kompletných zostáv, ako sú skrinky, rozvodné 
skrine, svietidlá a obaly ako aj rozličné precízne laserové výpalky. 
Radi Vám splníme vaše individuálne priania. 
Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu – systém manažérstva kvality 
EN ISO 9001 : 2008.

V našich výrobných priestoroch vám ponúkame 
nasledovné služby a technológie:

CNC rezanie laserom
Trulaser L3030
>> Rezanie ocele do 20 mm
>> Rezanie nereze do 12 mm
>> Rezanie hliníku do 8 mm
>> Max formát 1500 x 3000 m
>> Presnosť 0,05 mm

CNC Frézovanie
Haas VF3SS
>> 5 osí stroj, (momentálne  
 pracujeme v troch osiach)
>> Programovanie Edgecam
>> Riadiaci systém Haas
>> rozmer stola 1016 x 508  
 x 635 (XYZ)
>> Otáčky 12000

CNC ohýbanie-
ohraňovanie
Trubend 5170
>> Dĺžka ohranenia 3200 mm
>> Sila 170 ton
Trubend V85S
>> Dĺžka ohranenia 2500 mm
>> Sila 80 ton

CNC Sústruženie
Pinacho ST 225 X 1000
>> Riadiaci systém Siemens  
 Shopturn
>> Osadené živými nástrojmi
>> Možnosť bočného a čelného  
 frézovania – vŕtania
>> Max dĺžka 1000 mm
>> Priemer 225 mm
>> Prechodnosť vretena 65 mm

Závitorez Shark
>> Až do velkosti závitu M32
>> Nastaviteľná hĺbka závitu
>> Automatické mazanie
>> Zabezpečená kolmosť závitu

Zváranie
Zváracie stoly firmy Siegmund
>> Rozmer 3000 x 1500 
 a 2400 x 1200
>> Zváranie MIG, TIG
>> Rôzne príslušenstvo    
 polohovacie úpinky, uholníky
>> Zváračky Kemppi Fronius
>> Zváranie – WG, TG, CO2

Širokopásová bruska Cindy
>> Pracovná šírka 300 mm
>> Výška obrobku 3 – 200 mm
>> Šírka brúsiaceho pásu 330 mm

Hydraulický lisovací
stroj LSC 6010
>> Lisovanie prvkov 
 (matíc stĺpikov)
>> Max. lisovacia sila 60 000 N
>> Vyloženie 420 mm
>> Pracovný zdvih 200 mm

Omielací stroj 
(omielačka Marbad)
>> Odihlovanie drobných dielcov
>> Max rozmer súčiastky 200x200

CNC ohýbačka profilov 
Universal Brown 42
>> Max. priemer ohýbanej  
 trubky 42 mm
>> Max. hrúbka steny 2,5 mm
>> Najm. rádius ohybu 22 mm
>> Najv. rádius ohybu 255 mm
>> Najv. uhol ohybu 185o
>> Max. dĺžka trubky 3900 mm
>> Výkon hlav. elektrom. 7,5 PS

Elektromontáž

CNC rezanie laserom
Trulaser 3040
>> Rezanie ocele do 20 mm
>> Rezanie nereze do 18 mm
>> Rezanie hliníku do 10 mm
>> Max formát 2000 x 4000 mm
>> Presnosť 0,05 mm
>> Výmeník paliet
>> Výkon 4,2 kw

Stroj na zaoblenie hrán
DM1100 C
>> Prac. kapacita 1100 x 50 mm
>> Dvojité priečne pásy
>> Rých. priečnych pásov 8 m/s
>> Rýchlosť posuvu 0,6-3,2 m/s
>> Celkový výkon 6,2 kw
>> Rozmery 2270x1560x1940 mm


