
 
 

Zlieváreň Zábrež a.s.                             +421(0)43 586 6339              IČO: 36389455    
Oravská Poruba 353                             zlievaren@zlievaren.sk        DIČ: 2020131509                                 
027 54 Veličná                                                 www.zlievaren.sk 
Slovenská republika                                                                                                                     
  
    

O FIRME 

Zlieváreň Zábrež a.s. je akciová spoločnosť založená v roku 1997 v odbore presného liatia. Spoločnosť sa 

špecializuje na výrobu oceľových odliatkov metódou vytaviteľného voskového modelu /tzv. presných odliatkov/.  

Odliatky vyrobené v Zlievárni Zábrež a. s. nachádzajú široké uplatnenie v celej rade priemyselných odborov, 

z ktorých možno uviesť: automobilový priemysel, strojárenstvo, hutníctvo, elektrotechnika, stavebníctvo, letecký 

priemysel, textilný a zbrojársky priemysel, dopravná a poľnohospodárska te chnika.  

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Veľkosť odliatkov je obmedzená nasledujúcimi parametrami:  

Váha  0,002 kg – 15,00kg 

Minimálna hrúbka stien  2 mm 

Maximálne rozmery:  dĺžka 500 mm 

 šírka 250 mm 

 výška 100 mm 

 priemer 240 mm 

Štandardná hrubosť povrchu (po tryskaní) Ra 6,3µ 

                                       * požiadavky blízke k hraničným hodnotám je potrebné konzultovať individuálne 

SORTIMENT MATERIÁLOV  

 Ocele  

- uhlíkové /napr. STN 11600, 12010, 422643, 422660, 422670, 422819, DIN GS52, 55Si7/ 

- nízko legované /napr. STN 14220, 422830, 422842, 422843, DIN 16MnCr5, 15CrNi6, 42CrMo4/ 

- stredne legované /napr. STN 17241, 422760, DIN 1.4408/ 

- vysoko legované /napr. STN 422951, DIN 1.4849, 1.4852, 1.4865/ 

 Sivá a biela liatina 

 Bronz /napr. CuSn10, CuSn12, CuSn12Ni1/ 

 Mosadz /napr. CuZn31MnAl, CuZn36Pb1/ 

 Tvárna liatina 

ROZMEROVÁ PRESNOSŤ spĺňa požiadavky noriem:    

 STN EN ISO 8062-3  

 VDG-P 690 /Nemecko/ 

 prípadne iné 

DOPLŇUJÚCE TECHNOLOGICKÉ OPERÁCIE, ktoré vie firma zabezpečiť buď vlastnými kapacitami alebo v kooperácii:  

 Rovnanie /kalibrovanie/ 

 Tepelné spracovanie /napr. normalizačné žíhanie, žíhanie na mäkko, zušľachťovanie/ 

 Povrchové úpravy /galvanické, chemické/  externe 

 Obrábanie       externe 

Výroba vzoriek nových typov odliatkov, vrátane výroby formy, je v priebehu 6 až 8 týždňov.   

Sériová výroba je zahájená po riadnom ukončení vzorkového konania. Veľkosť 

výrobných sérií začína už od 10 ks/rok. 
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S výrobkami dodávame zákazníkom dohodnuté atesty.  Systém manažmentu kvality je od roku 2001 certifikovaný 

podľa EN ISO 9001:2008. 

INVESTÍCIE A INOVÁCIE 

V rámci neustále prebiehajúceho inovačného procesu spoločnosť v priebehu minulých rokov investovala do 

kúpy: 

 optického skenera ATOS 

 3D tlačiarne DIMENSIO,  

 nového tlakového zariadenia- autokláv  

 obaľovacej linky 

Samotné inovácie slúžia na zvyšovanie kvality samotných odliatkov, neustále skracovanie dodacích termínov, 

zvyšovanie výrobnej kapacity spoločnosti a zlepšovanie pracovného prostredia pre zamestnancov.  
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