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Česká firma EM Brno (1996) pokračuje ve výrobě elektromotorů zahájené bratry
Richterovými v Brně roku 1909 a rozvíjené státním podnikem MEZ Brno (1946) a po
privatizaci firmou ELSLAV (1994). Světoznámou obchodní značkou MEZ (Moravské
elektrotechnické závody) s elektrickým bleskem nesou stejnosměrné a střídavé stroje do
výšek osy H = 200 mm s výkonem až 50 kW.
Od počátku výrobního podniku zajišťuje nástrojárna EM Brno výrobu potřebných
přípravků, měřidel, nářadí a stříkacích forem.
50letá tradice v konstrukci a výrobě přesného nářadí nabízí bohatý výrobní program,
který je určen pro široký okruh zákazníků.
Zkušený a zručný personál nástrojárny společně s konstrukčním oddělením je schopen
dle přání zákazníka a na vlastním výrobním zařízení vyrobit nářadí od zpracování
výrobní dokumentace až po odzkoušení vzorků.
Požadavky na nářadí lze řešit podle různé úrovně technického zadání dle předloženého
vzorku nebo výrobního výkresu součásti či dle výkresu příslušného nářadí.
Optimální konstrukce nářadí je závislá na očekávaném počtu kusů výrobku a na strojním
vybavení předpokládaného výrobce. Samotnou výrobu může zajistit i lisovna EM Brno
s pracovištěm tlakového lití.
Nástrojárna EM Brno zajišťuje úplnou údržbu a servis po celou dobu životnosti nářadí.
Sortiment vyráběných nástrojů:
•

Střižné nástroje
- vysoce přesné a spolehlivé postupové nástroje pro stříhání různých
materiálů. Maximální rozměry 700 x 1200 mm, nejvyšší hmotnost až
700 kg.
- blokové střižné nástroje s minimální výškou břitu
- děrovací nástroje pro vysekávací stroje

•

Ohýbací nástroje
- výroba spon, svěrek, držáků

•

Stříkací formy
- vysokotlaké lití hliníku

•

Měřidla
- kalibry, měrky, kontrolní šablony, kontrolní trny

•

Přípravky
- pro vrtání, frézování a svařování
- navíjecí šablony, upínací čelisti

•

Speciální nářadí
- tvarové soustružnické nože, protahovací trny

•

Přesné obrábění (speciální služby)
- soustružení, frézování, vyvažování, tvarové broušení, drátové vyřezávání

Zaručuje se individuální přístup z hlediska ceny i termínů, kvalita se řídí zavedeným
systémem jakosti ISO 9001/2000.

Vyrábí a dodává:

Všechny údaje v katalogu jsou informativní, výrobce si vyhrazuje právo změn.

