
cut shapes
product catalogue

produktový katalog výpalky 
produktkatalog BreNNteIle



2



3

vÍtkovIce steel, a. s., nabízí možnost zpracování 
za tepla válcovaných tlustých plechů na výchozí po-
lotovary k dalšímu mechanickému opracování. tyto 
je možno dále použít pro výrobu strojních dílů formou 
tvarových výpalků.

pálení jednotlivých tvarů je operací bezprostředně 
předcházející svařování. tvoří nedílnou podmínku po-
žadované jakosti svarových spojů a ovlivňuje náklady 
na výrobu svařenců. Naše výpalky jsou zhotovovány 
na špičkových cNc řízených pálicích strojích firmy 
vaNad, vybavených plazmovými hořáky a hořáky 
kyslík-zemní plyn. dále na pálicích strojích firmy 
Messer-grIesheIM a esaB vybavených hořáky 
kyslík-zemní plyn.

vstupním materiálem pro výrobu tvarových výpalků 
jsou výhradně vlastní plechy, které jsou známy na tu-
zemském i zahraničním trhu svou vysokou kvalitou.

využíváme veškerých výhod vlastní válcovny tlustých 
plechů, která je výhradním dodavatelem vstupního 
materiálu pro pálení výpalků.

využívání našich tvarových výpalků z plechů rozšíří 
vaše výrobní a odbytové možnosti. Zbavíme vás 
ekologických problémů a problémů s kovovým odpa-
dem. v celkovém důsledku vám tímto můžeme být 
nápomocni při realizaci logistiky a výroby.

vÍtkovIce steel, a. s. processes hot rolled heavy 
plates into initial semi-products for further mechanical 
working. these can then be used for the production 
of mechanical parts in the form of cut shapes.

Flame cutting of the individual shapes is an ope ra-
tion that immediately precedes welding. It repre-
sents an integral condition for the required quality 
of welded joints, influencing on welding production 
costs. our cut shapes are made on top cNc con-
trolled cutting machines of vaNad, equipped with 
plasma burners and oxygen – natural gas burners, as 
well as on Messer-grIesheIM and esaB cutting 
machines equipped with oxygen – natural gas burn-
ers. We only use our own plates as input material for 
cut shape production. these plates are known both 
in the czech, and international markets for their high 
quality.

We utilize all advantages of our own heavy plate 
rolling mill - our sole supplier of input material for our 
cut shapes. 

By using our cut shapes you can enlarge your 
production and sales potential. We relieve you 
of ecological externalities and problems with metallic 
waste. In the end this is helpful to your logistics and 
production.

vÍtkovIce steel, a. s bietet die Wärmbehandlung 
von gewalzten grobblechen an, die als 
ausgangshalbfabrikate zur anschließenden mecha-
nischen Bearbeitung bestimmt sind und dann weiter 
zur herstellung von Maschinenteilen in Form von 
Brennteilen angewendet werden können.

das Brennschneiden der einzelnen Formen ist 
eine unmittelbar dem schweißen vorangehende 
handlung. es bildet einen wesentlichen Bestandteil 
für die geforderte Qualität der schweißverbindungen 
und beeinflusst die produktionskosten der 
schweißteile. unsere Brennteile sind auf cNc-
gesteuerten spitzenmaschinen der Firma vaNad 
gefertigt, die mit plasmabrennern und sauerstoff-
erdgasbrennern ausgestattet sind. Weiterhin benut-
zen wir Brennschneidmaschinen der Firma Messer-
griesheim mit sauerstoff-erdgasbrennern. 

eingangsmaterial für die herstellung von Brennteilen 
sind nur Bleche aus der eigenproduktion, die auf 
dem Inlands- sowie auslandsmarkt insbesondere 
aufgrund ihrer hohen Qualität bekannt sind.

uns kommen sämtliche vorteile des eigenen 
Walzwerks zu gute, es ist der alleinlieferant des 
eingangsmaterials für die herstellung der Brennteilen.

die anwendung unserer Brennteile aus Blechen 
erweitert Ihre produktions- und absatzmöglichkeiten. 
Wir entledigen sie ihrer ökologischen probleme und 
der probleme mit Metallschrott. demzufolge können 
wir Ihnen hiermit bei der rationalisierung der logistik 
und produktion behilflich sein.

Introducing the cut shapes centre 
Představení střediska tvarových výpalk | Präsentation des Brennschneidzentrums
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Jakostní úroveň sortimentu plechů válcovaných na 
válcovací stolici 3,5 kvarto je garantována celou 
řadou certifikátů:

1.  SyStémové certifikáty:
vÍtkovIce steel, a.s., je držitelem certifikátů 
Integrovaného systému managementu dle norem eN 
Iso 9001, eN Iso 14001 a ohsas 18001.

2. Prohlášení o vlaStnoStech 
•	 	V	souladu	s	nařízením	EU	305/2011	o	uvádění	

stavebních výrobků s označením ce na trh, je 
pro plechy vyráběné dle harmonizovaných norem 
eN 10025-2,-3,-4,-5 a eN 1090-2+a1, vydáno 
prohlášení o vlastnostech, které deklaruje, že 
vlastnosti výrobků jsou ve shodě s příslušnými 
harmonizovanými technickými specifikacemi (heN).

•	 Posouzení	shody:	 
tÜv Nord systems gmbh & co.kg 

•	 Český	svářečský	ústav	s.r.o.

3. výrobkové certifikáty:
a. certifikáty inspekčních společností společností:  

•	ABS,	BV,	DNV	GL,	LR
b. certifikace výrobků pro železniční dopravu: 

•	Deutsche	Bahn	HPQ	dle	DBS	918	002-02; 
•	České	dráhy	(ČD)

c. certifikace výrobků pro tlaková zařízení:  
•	dle	PED	97/23/EC	 
•	AD	2000-Merkblatt	W1/W10	

d. prokázání shody výrobků pro stavební účely: 
v „Ü – Zeichen“ podle Bauregelliste a, part 1

the quality level of the plates rolled on the 3,5 kvarto  
rolling mill is guaranteed by many certificates:

1. SyStem certificateS:
vÍtkovIce steel, a.s. holds the certificates acc. to 
eN Iso 9001, eN Iso 14001, and the ohsas 18001 
certificate.

2. Declaration of Performance
•	 In	accordance	with	the	EU	Directive	305/2011	on	

introducing to the market construction products 
with the ce mark, a declaration of performance 
is issued for plates that are produced under har-
monized eN 10025-2,-3,-4,-5 and eN 1090-2+a1 
standards, which declare that these products 
comply with the specified harmonized technical 
specifications (heN).

•	 Conformity	assessment: 
tÜv Nord systems gmbh & co.kg

•	 Czech	Welding	Institute,	ltd.

3. ProDuct certificateS:
a. certificates for shipbuilding companies: 

•	ABS,	BV,	DNV	GL,	LR
b. certification of railways products: 

•	Deutsche	Bahn	HPQ	(DBS	918	002-02) 
•	Czech	Railways	(ČD)

c. certificates of products for pressure and boiler 
devices:  
•	PED	97/23/EC	 
•	AD	2000-Merkblatt	W1/W10	

d. conformity of products for construction purposes: 
•	„Ü	–	Zeichen“	acc.	to	Bauregelliste	A,	part	1

die Qualität der im 3,5-Quartowalzwerk gewalz-
ten Bleche wird durch eine reihe von Zertifikaten 
garantiert:

1. SyStemzertifikate:
vÍtkovIce steel, a.s. ist nach eN Iso 9001, eN 
Iso 14001 und ohsas 18001 zertifiziert.

2. konformitätSerklärung
•	 Gemäß	EU	305/2011	Verordnung		für	die	

einführung von Bauerzeugnissen mit ce- 
kennzeichnung auf dem Markt,  wird eine 
leistungserklärung für die gemäß der harmonisier-
ten Normen eN 10025-2, -3, -4, -5 und eN 1090- 
2 +a1 hergestellten Bleche ausgestellt, die dekla-
riert, dass diese produkte mit den entsprechenden 
harmonisierten technischen spezifikationen (heN) 
übereinstimmen.

•	 Konformitätsbegutachtung: 
tÜv Nord systems gmbh & co.kg

•	 Tschechisches	Schweißtechnisches	Institut	GmbH

3. ProDuktzertifikate:
a) Zertifikate der schiffsgesellschaften:  

•	ABS,	BV,	DNV	GL,	LR
b) Zertifikation der produkte für den 

eisenbahnverkehr: 
•	Deutsche	Bahn	HPQ	(DBS	918	002-02) 
•	Tschechische	Bahnen	(ČD)

c) Zertifikation der produkte für druckanlagen 
•	PED	97/23/EC	 
•	AD	2000-Merkblatt	W1/W10	

d) konformitätsnachweis der produkte für Bau und 
konstruktionszwecke: 
•	„Ü	–	Zeichen“	acc.	to	Bauregelliste	A,	part	1

certificates
Certifikáty | Zertifikate
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Dokumenty kontroly (ateSty) PoDle 
en 10204 
Útvar řízení jakosti vystavuje příslušný dokument kon-
troly (atest) s chemickým složením tavby a výsledky 
provedených zkoušek materiálu (např. ultrazvuk, 
mechanické zkoušky) ve shodě s objednávkou:

Prohlášení o shodě s objednávkou „2.1“
Zkušební zpráva „2.2“
Inspekční certifikát „3.1“
Inspekční certifikát „3.2“

Přejímací SPolečnoSti
a) tuzemské – sŽdc, aj.
b) Zahraniční – aBs, Bv, dNv gl, lr, tÜv Nord, aj.
c) Zákaznické přejímky

vícenásobná atestace se provádí po dohodě.

variouS inSPection DocumentS 
comPliant With en 10204 
the required Inspection documents shall be is-
sued by the Quality control department stating 
the chemical composition of heat and the material 
testing results (e.g. ultrasound, mechanical testing) in 
accordance with the customer’s order:

Declaration of Compliance with order “2.1”
Test Report “2.2”
Inspection Certificate “3.1”
Inspection Certificate “3.2”

inSPection comPanieS
a) National: sŽdc, and others
b) International: aBs, Bv, dNv gl, lr, tÜv Nord, 

and others
c) Inspection carried out directly by the customer

Multiple certifications available on agreement.

kontrollDokumente (atteSte) nach 
en 10204 
die abteilung für Qualitätsmanagement erstellt 
das entsprechende Zeugnis mit der chemi-
schen Zusammensetzung der schmelze und den 
ergebnissen der durchgeführten  Materialprüfungen   
(z. B. ultraschall, mechanische prüfungen) gemäß 
Bestellung:

Werksbescheinigung „2.1“
Werkszeugnis „2.2“
Abnahmeprüfzeugnis „3.1“
Abnahmeprüfzeugnis „3.2“

abnahmegeSellSchaften
a) Inländische – sŽdc, u. a. 
b) ausländische – aBs, Bv, dNv gl, lr, tÜv 

Nord u. a.
c) kundenabnahmen

Mehrfach-attestierung nach vereinbarung.

types of Inspection documents
Atestace materiálu | Materialattestierung
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kvalita výrobků, které opouštějí závod, je kontrolová-
na ve vlastních akreditovaných Zkušebních labora-
tořích, které disponují nejmodernějšími zkušebními 
zařízeními.

akreDitované metoDy zkoušení:
Zkouška tahem
Zkouška rázem v ohybu
Zkouška tvrdosti
Zkouška lamelární praskavosti
Zkoušky ohybem
Zkouška návar-ohyb
Zkouška dWtt

zkušební laboratoře jSou 
akreDitovány:
ČIA	–	Český	institut	pro	akreditaci

zkušební laboratoře jSou 
autorizovány:
tÜv Nord
lloyd register
dNv gl
sŽdc
american Bureau of shipping
rINa 
Bureau veritas

the quality of products leaving our company is 
verif ied in in our own accredited testing center 
using the latest equipment available.

accreDiteD teSting methoDS:
tensile test
Impact test
hardness test
lamelar cracking test (Z-axis tensile test)
Bend test
Weld bead bend test
dWtt

accreDiteD by:
cIa – czech National Institute for accreditation

authorizeD by:
tÜv Nord
lloyd register
dNv gl
sZdc
american Bureau of shipping
rINa 
Bureau veritas

die Qualität der produkte, die das Werk verlassen, 
wird in unseren eigenen akkreditierten prüflabors 
kontrolliert, die mit modernen prüfanlagen ausgestat-
tet sind.

akkreDitierte PrüfmethoDen:
Zugversuch
kerbschlagbiegeversuch
härteprüfung
prüfung in dickenrichtung (Z-prüfung)
Faltversuch
aufschweiß-Biegeversuch
prüfung dWtt

DaS Prüflabor iSt akkreDitiert 
Durch: 
ČIA	–Tschechisches	Akkreditierungsinstitut	

Prüflabor vS WurDe autoriSiert von:
tÜv Nord
lloyd register
dNv gl
sŽdc
american Bureau of shipping
rINa 
Bureau veritas

vs testing center
Zkušební laboratoře VS | Prüflabors VS
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jakoSti materiálů
tvarové výpalky vyrábíme především z nelegovaných 
a legovaných konstrukčních ocelí, z kotlových ocelí 
a z ocelí ke zušlechťování:
•	 dle	harmonizovaných	norem	EN	10025-2,-3,-4,-5	

a eN 1090-2+a1
•	 ostatní	oceli	dle	dohody

Pojmy
Přesné pálení – pálení pravoúhlých tvarů se zpřísně-
nými rozměrovými tolerancemi
Pásnice – podélné pálení plechů na pásy
Tvarový výpalek – pálení tvarů podle výkresové 
dokumentace

rozměry
tvary zhotovujeme dle předložené technické 
dokumentace, výkresy ve formátu dXF, dWg nebo 
v tištěné podobě.

Cut shapes
Tvarový výpalek

Brennteile

Dimensions (mm)
Rozměry (mm)

Abmessungen (mm)
Tloušťka | Thickness | Dicke*) 5–150

Šířka | Width | Breite max. 3 200
Délka | Length | Länge max. 14 000

*) větší tloušťky do 200 mm po dohodě
dle dohody lze pálit výpalky o délce  max. 18000 mm při min. šířce 
300 mm a min. tloušťce 15 mm.

výPalky z Plechů vlaStní výroby
tloušťka max. 200 mm, šířka max. 3 200 mm, hmot-
nost vstupního materiálu 14000 kg.

material graDe
We make cut shapes especially from non-alloyed 
constructional steel grades, steel grades for heat 
treatment, unalloyed and alloyed boiler steel grades, 
or other grades upon agreement:
•	 steel	grades	according	to	EN:	10025-2,-3,-4,-5	

a eN 1090-2+a1
•	 other	steel	grades	upon	an	agreement

termS
Precision cutting – flame cutting of rectangular 
shapes with stricter dimensional tolerances
Cutting into wide flats – longitudinal flame cutting 
into strips
Cut shapes – flame cutting according to technical 
(drawi) documentation

DimenSionS
the shapes are made according to submitted techni-
cal documentation, as drawings in the dXF, dWg 
format or as hard copies.

Precision cutting
Přesné pálení

Genaues Brennschneiden

Dimensions (mm)
Rozměry (mm)

Abmessungen (mm)
Tloušťka | Thickness | Dicke*) 5–150

Šířka | Width | Breite up to 3 200
Délka | Length | Länge up to 14 000

*) greater thicknesses up to 200 mm on agreement

cut ShaPeS from internally 
ProDuceD PlateS
max. thickness 200 mm, max. width 3 200 mm, 
input material weight 14000 kg.

materialqualität
Brennteile stellen wir vor allem aus unlegierten und 
legierten Baustählen, aus kesselstählen und aus 
stählen zum vergüten her:
•		Stähle	laut	EN:	10025-2,-3,-4,-5	a	EN	1090-2+A1
•	 andere	Stahlgüten	nach	Vereinbarung

begriffe
Genaues Brennschneiden – Brennschneiden 
von rechtwinkligen Formen mit genauen 
abmessungstoleranzen
Gurtbleche – längsteilen der Bleche in Bänder
Brennschneidformteile – Brennschneiden in 
Formen nach Zeichnung

abmeSSungen
die Formen fertigen wir gemäß vorgelegter technis-
cher dokumentation, Zeichnungen im Format dXF, 
dWg oder in papierform.

Cutting into wide flats
Pásnice

Gurtbleche

Dimensions (mm)
Rozměry (mm)

Abmessungen (mm)
Tloušťka | Thickness | Dicke*) 10–150

Šířka | Width | Breite bis 3 200
Délka | Length | Länge bis 14 000

*) größere dicken bis 200 mm nach vereinbarung

brennteile auS blechen Der 
eigenProDuktion
dicke max. 200 mm, Breite max. 3 200 mm, gewicht 
des eingangsmaterials max. 14000 kg.

Basic data on cut shapes
Základní data tvarových výpalků | Hauptangaben der Brennteile
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rozměrové tolerance
odpovídá eN Iso 9013. Jiné tolerance výpalků mož-
no zajistit dohodou. 

rovina řezu je kolmá nebo s jedním typem úkosu.

DimenSional toleranceS
accuracy of measurements meets eN Iso 9013. 
other cut shape tolerances can be arranged based 
on agreement. 

cutting plane is perpendicular or with one type 
of chamfer.

abmeSSungStoleranzen
entspricht eN Iso 9013. andere toleranzen der 
Brennteile können nach vereinbarung sichergestellt 
werden.

die schnittfläche ist senkrecht oder ein typ der 
schweißfläche.

DimenSional toleranceS - cut ShaPeS
rozměrové tolerance - tvarový výPalek
abmeSSungStoleranzen - brennteile

Cut shapes | Tvarový výpalek | Brennteile Tolerances | Tolerance | Toleranzen
Thickness | Tloušťka | Dicke*) EN 10 029

Width | Šířka | Breite EN-ISO 9013
Length | Délka | Länge EN-ISO 9013

DimenSional toleranceS - PreciSion cutting
rozměrové tolerance - PřeSné Pálení
abmeSSungStoleranzen - genaueS brennSchneiDen

Precision cutting | Přesné pálení | Genaues Brennschneiden Tolerances | Tolerance | Toleranzen
Thickness | Tloušťka | Dicke*) EN 10 029

Width | Šířka | Breite EN-ISO 9013 st.1
Length | Délka | Länge EN-ISO 9013 st.1

Length | Délka | Länge > 4 m upon agreement | dohodou | nach Vereinbarung

DimenSional toleranceS - cutting into WiDe flatS 
rozměrové tolerance - PáSnice
abmeSSungStoleranzen - gurtbleche

Cutting into wide flats | Pásnice | Gurtbleche Tolerances | Tolerance | Toleranzen
Thickness | Tloušťka | Dicke*) EN 10 029

Width | Šířka | Breite EN-ISO 9013 st.2
Length | Délka | Länge EN-ISO 9013 st.2

Length | Délka | Länge > 4 m upon agreement | dohodou | nach Vereinbarung

Povrch
výpalky se dodávají s povrchem zokujeným dle eN 
10 163, nebo tryskaným.

Parametry Pro trySkání

Informativní hodnoty

Surface
cut shapes are supplied with descaled surface as 
per eN 10 163 or with grit blast surface. 

ParametreS of Shot-blaSting

Standard for shot-blasting 
Norma pro tryskání 

Norm für das Strahlen

Surface quality 
Kvalita povrchu 

Oberflächenqualität
EN ISO 8501-1 Sa 2,5

Informative values

oberfläche
Brennteile werden mit einer entzunderten oberfläche 
laut eN 10 163 oder im gestrahlten Zustand geliefert.

Parameter für DaS Strahlen

Informative Werte
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ultrazvuk
Ultrazvuk	dle	normy	EN	10 160,	SEL	072/77,	ASTM	
a 435, příp. další po dohodě.

DoDávky výPalků
výpalky dodáváme bez strojního opracování jako 
polotovar s povrchem zokujeným – po válcování, 
respektive tryskaným. po dohodě je možno zhotovení 
obecných tvarů výpalků s úpravou svarové hrany 
tvaru v, y. Nejmenší průměr vypalovaného otvoru je 
20 mm, obecně min. dvojnásobek tloušťky plechu 
(u pálení plazmy po dohodě).

tvary SraŽených hran – ÚkoSy

Úkosy typu y provádíme po dohodě na základě posouzení 
konkrétní výkresové dokumentace.

ultraSonic teSt
ultrasonic test according to standard eN 10 160, 
SEL	072/77,	ASTM	A 435,	other	standards	on	an	
agreement.

cut ShaPe DeliverieS
We deliver the cut shapes without machining as 
a semi-product with a scaled surface – after rolling. 
the surface can be treated by blasting and painting. 
cut shapes can be supplied with chamfers for weld-
ing. v, y- shaped chamfers are possible. the smallest 
diameter of a flame cut opening is 20 mm, or gener-
ally twice the plate thickness (by plasma cutting upon 
agreement).

ShaPe of chamferS – bevelS

Type 
Typ 
Typ

Design 
Nákres 
Skizze

Thickness – d (mm) 
Tloušťka – d (mm) 

Dicke – d (mm)

Root – face s (mm) 
Nos – s (mm) 
Nase – s (mm)

Angle of facet – α (°)
Úhel fazety – α (°)

Fasenwinkel – α (°)

V 10 - 50 - 15-55

Y 15 - 50 ≤ 3 mm 15-55

type of bevels y are made only on the base of agreement 
according to technical documentation.

ultraSchallPrüfung
ultraschallprüfung laut Normen eN 10 160, sel 
072/77,	ASTM	A 435,	bzw.	laut	weiteren	Normen	
nach vereinbarung.

lieferung Der brennteile
Brennteile liefern wir ohne maschinelle Bearbeitung 
als halbfabrikat mit verzunderter oberfläche – nach 
dem Walzen, bzw. gestrahlt. Nach vereinbarung ist 
die herstellung allgemeiner Formen der Brennteile 
mit anfertigung der schweißkante in Formen 
v und y möglich. der geringste durchmesser einer 
gebrannten Öffnung beträgt 20 mm, allgemein 
min. das Zweifache der Blechdicke (bei plasma-
Brennschneiden nach vereinbarung).

formen Der Schrägkanten – 
SchWeiSSflächen

schweißflächen typ y fertigen wir nach vereinbarung 
auf grundlage der Beurteilung der konkreten 
Zeichnungsdokumentation an.
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tyPy značení
a) ruční popis nesmazatelnou barvou
b) ražení strojkem standartní výška písma 8 mm jiná 

dohodou
c) ražení ruční standartní výška písma 8 mm typy: 
 - nízkostresové bodové
 - nízkostresové plné
 - plné ostré

marking tyPeS
a) manual marking using indelible paint
b)	machine	stamping;	standard	font	size	8 mm,	other	

sizes upon agreement
c)	manual	stamping;	standard	font	size	8 mm

Types:
- low-stress point
- low-stress full
- full sharp

kennzeichnungStyPen
a) Beschriftung mit nichtlöslicher Farbe von hand
b) prägen mit Maschine standardhöhe der schrift 

8 mm, andere höhe nach vereinbarung
c) Manuelles prägen – standardhöhe der schrift 8 mm 
 
Typen: 
 - low-stress-punkt-kennzeichnung
 - volle low-stress-kennzeichnung
 - volle scharfe kennzeichnung 

cut shape Marking 
Značení výpalků | Kennzeichnung der Brennteile 
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Type of cutting machine 
Pálicí stroj 

Typ der Brennschneidmaschine

Number 
Počet
Anzahl

Technical data Technická data Technische Daten

ESAB Suprarex SXE 6500 1

2-portal cutting machine. Portal no. 1 – 4 burners oxy-natural gas. 
Portal no. 2 – 2 burners oxy-natural gas. Dimensions of work-table: 
width max. 5 000 mm, length max . 30 000 mm. Max cut thickness 

200 mm. CNC control system.

2 portálový pálicí stroj. Portál č. 1 čtyř hořákový kyslík-zemní plyn.
Portál č. 2 dvou hořákový kyslík-zemní plyn. Rozměry pracovního 

stolu: šířka max. 5 000 mm, délka max. 30 000 mm, tloušťka řezu 
max. 200 mm. CNC řídicí systém.

2-Portalbrennschneidm aschine. Portal Nr. 1 Vier-Sauerstoff-Erdgas-
Brenner. Portal Nr. 2  Zwei-Sauerstoff-Erdgas-Brenner. Abmessungen 
des Arbeitstisches: Breite max. 5 000 mm, Länge max. 30 000 mm. 

Max. Schnittdicke 200 mm. CNC-Steuersystem

Corta P 4000 2
3 burners oxy-natural gas. Dimensions of work-table: width max. 

3 300 mm, length max. 20 000 mm. Max. cut thickness 200 mm. 
Flame cutting speed 100–6 000 mm/min. CNC control system.

3 hořáky kyslík-zemní plyn. Rozměry pracovního stolu: šířka max. 
3 300 mm, délka max. 20 000 mm. Maximální tloušťka řezu 

200 mm. Rychlost pálení 100–6 000 mm/min.CNC řídící systém.

3 Sauerstoff-Erdgas-Brenner. Abmessungen des Arbeitstisches: 
Breite max. 3 300 mm, Länge max. 20 000 mm. Max. Schnittdicke 
200 mm. Brennschneidgeschwindigkeit 100–6 000 mm/min. CNC-

Steuersystem

OMNIMAT L 4600 1

3 burners oxy-natural gas. Dimension of work-table: width max. 
3 600 mm, length max. 25 000 mm. Max. cut thickness 250 mm. 

Flame cutting speed 75–25 000 mm/min. CNC control system. 
Turning 3-burner set for flame cutting of chamfers.

3 hořáky kyslík-zemní plyn. Rozměry pracovního stolu: šířka max. 
3 600 mm, délka max. 25 000 mm. Maximální tloušťka řezu 

250 mm. Rychlost pálení 75–25 000 mm/min.CNC řídící systém. 
3 hořáková hlava pro pálení sražených hran – úkosů.

3 Sauerstoff-Erdgas-Brenner. Abmessungen des Arbeitstisches: 
Breite max. 3 600 mm, Länge max. 25 000 mm. Max. Schnittdicke 
250 mm. Brennschneidgeschwindigkeit 75–2 500 mm/min. CNC-
Steuersystem. 3-Brennerkopf für das Brennen der Schrägkanten 

- Schweißflächen.

VANAD PROXIMA 35/285 1
1 plasma burner HD 4070. Dimensions of work-table: width 

3 500 mm, length max. 28 000 mm. Cut thickness 5–20 mm. Flame 
cutting speed 10 000 mm/min. CNC control system.

1 plazmový hořák HD 4070. Rozměry pracovního stolu: šířka 
3 500 mm, délka max. 28 000 mm. Tloušťka řezu 5–20 mm. 

Rychlost pálení 10 000 mm/min. CNC řídící systém.

1 Plasmabrenner HD 4070. Abmessungen des Arbeitstisches: 
Breite 3 500 mm, Länge max. 28 000 mm. Schnittdicke 5–20 mm. 

Schneidgeschwindigkeit  10 000 mm/min. CNC-Steuersystem.

VANAD PROXIMA 35/280 1

4 burners oxy-natural gas, 3 burners semiautomatic set for flame 
cutting of chamfers. Dimensions of work- table: width 6 500 mm, 

length max. 28 500 mm. Max. cut thickness 250 mm. CNC control 
system.

4 hořáky kyslík-zemní plyn, 3hořáková poloautomatická úkosová 
hlava. Rozměry pracovního stolu: šířka max. 6 500 mm, délka max. 

28 500 mm. Tloušťka řezu max. 250 mm. CNC řídící systém.

4 Sauerstoff-Erdgas-Brenner, halbautomatischer 3-Brenner- 
Schweißkantenkopf, Abmessungen des Arbeitstisches: Breite 

6 500 mm, Länge max. 28 500 mm. Schnittdicke max. 250 mm. 
CNC-Steuersystem.

LAUCO 200 1
Blasting machine. Dimensions of a blasted cut shape: maximum 

width 2 000 mm, maximum length 6 000 mm, maximum thickness 
500 mm. Maximum unit weight weight 5 ton.

Tryskací stroj. Rozměry tryskaného výpalku: šířka max. 2 000 mm, 
délka max. 6 000 mm, tloušťka max. 500 mm. Kusová hmotnost 

max. 5 tun.

Strahlanlage. Abmessungen des gestrahlten Brennteiles: Breite max. 
2 000 mm, Länge max. 6 000 mm, Schnittdicke max. 500 mm. 

Einheitgewicht 5 Tonnen.

In case of more stringent demands for surface quality we are able to offer grit blast cut shapes. grit blasting is done by a continuous grit blasting machine – manufactured by oMsg (Italy).
v případě vyšších nároků na kvalitu povrchu jsme schopni nabídnout výpalky ve stavu tryskaném. tryskání provádíme na průběžném tryskacím zařízení – výrobce oMsg (Itálie).
Im Fall von höheren Qualitätsanforderungen an die oberfläche bieten wir Brennteile im gestrahlten Zustand an. das strahlen führen wir in einer durchlaufstrahlanlage durch – hersteller oMsg (Italien).

technical data of cutting machines and the blasting machine 
Technické parametry pálicích strojů a tryskacího zařízení | Technische Parameter der Brennschneidmaschinen und Strahlanlage 
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