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profil společnosti
KASPER KOVO s.r.o. je předním českým výrobcem strojů a zařízení z  plechu dle specifikace zákazníka. Neustálý  
dynamický rozvoj výrobních technologií zaručuje produkty vysoké kvality. Tím se stáváme spolehlivým obchodním part-
nerem. Cílem společnosti je nabídnout komplexní servis v oblasti vývoje a sériové výroby včetně celosvětové logistiky. 

Společnost se zaměřuje na subdodávky komponent i finálních výrobků z plechu pro zahraniční i tuzemské 
zákazníky. Produkty jsou vyráběny podle specifikace a dokumentace dodané zákazníkem, která je oddě-
lením konstrukce převedena do výrobní podoby. Pro výrobky z nerezu a hliníku jsou vyhrazeny oddělené 
výrobní prostory a výrobní technologie.

Historie

1992 založení společnosti
1996 změna obchodní strategie - zaměření se na zakázkovou výrobu strojů a zařízení
1999 instalace laseru na řezání plechu, certifikace společnosti dle normy ISO 9000
2000 přesun společnosti do nového výrobního areálu v Trutnově
2005 umístění společnosti v TOP10 soutěže Exportér roku
2006 • realizace projektů  na rozvoj výrobních technologií a úspory energií s podporou z fondů EU
 • další rozšíření výrobního areálu a rozsáhlá modernizace strojového vybavení
 • zahájení provozu vlastní svářečské školy
2008 instalace moderní práškové lakovny a tryskání nerezu
2009  certifikace integrovaného systému řízení jakosti ISO 9001, 14000, 18000
2011 • rozšíření společnosti o druhý výrobní závod v Trutnově – provozovna AQUA-STEEL
 • umístění společnosti v TOP10 soutěže Exportér roku (3. místo)
2012  • mezinárodní certifikace EN 15085 - norma pro kolejová vozidla
 • umístění společnosti v TOP10 soutěže Exportér roku (3. místo)
 • instalace vysekávacího centra TRUMPF



systém managementu jaKosti Všichni pracovníci a kontroloři kvality jsou vybaveni 
moderními měřicími prostředky tak, aby byla zajištěna 
důsledná kontrola všech výrobních procesů. Sortiment 
kompletně montovaných výrobků obsahující často 
např. elektroinstalace nebo pneumatické prvky je  před  
expedicí k  zákazníkovi důkladně kontrolován a jsou  
prováděny provozní zkoušky dle zadání zákazníka.

mezi záKladní cíle patří neustálé zlepšování procesů a spoKojený záKazníK

Pro dosažení těchto cílů a zvýšení efektivnosti všech činností byl podnik reorganizován a zároveň certifikován dle  
integrovaného systému  řízení jakosti. Tento systém kombinuje jak řízení jakosti, tak i bezpečnost práce a životního 
prostředí, což odráží snahu společnosti eliminovat působení negativních vlivů své činnosti na okolí a své pracovníky.

Důležitým nástrojem řízení je také systém trvalého zlepšování, který má již řadu let své pevné místo ve firemní struktuře 
a je výrazným nástrojem pro neustálé zdokonalování procesů firmy.



produKty

výrobní program zaHrnuje zejména

•  filtrační zařízení 
•  textilní stroje 
•  zařízení na úpravu a balení potravin
•  skříně pro elektrické rozvaděče 
•  komponenty pro energetiku
•  komponenty pro vlakové soupravy

technologie výroby plastového granulátu jízdenkový automat

textilní linka na výrobu umělého vlákna

klimatizační jednotka vlaku

stroj na balení potravin

sortiment výrobKů z nerezu a HliníKu

Výroba produktů z nerezu a hliníku je od první zpracovatelské operace technologicky a prostorově oddělena. Tímto jsou 
splněny nejpřísnější požadavky na dělení materiálu potravinářského a farmaceutického průmyslu. Tyto výrobky jsou 
povrchově broušeny nebo je jejich povrch upraven tryskáním keramickým abrazivem.



sortiment výrobKů z oceli laKované prášKovým nátěrem

Výrobky z černé oceli jsou lakovány práškovým nátěrem. Sortiment obsahuje komplexně montované výrobky obsahující 
pneumatické prvky a elektroinstalace. Pro všechny tyto výrobky jsou charakteristické velmi vysoké nároky na vzhled.

kabina obráběcího stroje

výrobní program zaHrnuje zejména

•  filtrační zařízení 
•  palivové a olejové nádrže
•  skříně pro elektrické rozvaděče 
•  komponenty pro automobilový průmysl
•  kabiny obráběcích strojů
•  informační terminály

filtrační zařízení vzduchu

kabina obráběcího stroje

vozík na manipulaci



výrobní tecHnologie
laserové řezání a vyseKávání

Pro řezání plechu jsou používány čtyři švýcarské lasery BYSTRONIC a vysekávací stroj TRUMPF. Všechny jsou schopny 
řezat nejrůznější typy materiálů do maximálního formátu 1500 x 3000 mm. BYSTAR 3015 je vybaven CNC otočnou 
osou pro řezání profilů a trubek v prostoru 3D. BYSPEED 3015 je stroj s nejvyšší dynamikou řezání a je určen výhradně 
na zpracování nerezavějící oceli. 

parametry strojů

Laser Bystar 3015 

typ výkon max. formát materiálu černý mat nerez hliník

3 kW 3000 x 1500 mm 20 mm 12 mm 8 mm

Laser Byspeed 3015 4,4 kW 3000 x 1500 mm 25 mm 12 mm 12 mm

Vysekávačka TruPunch 5000 ---- 3000 x 1500 mm 3 mm 3 mm 4 mm

Laser Bysprint 3015 3 kW 3000 x 1500 mm 20 mm 12 mm 8 mm

Laser Bystar 3015 6 kW 3000 x 1500 mm 25 mm 12 mm 12 mm



oHýbání

Ohraňovací lisy jsou rozděleny dle druhu zpracovávaného materiálu. Stroje Hämmerle disponují unikátní technologií 
tříbodového ohybu a jsou používány výhradně pro přesné ohýbání nerezu a hliníku. Zpracování běžné a pozinkované 
oceli probíhá na strojích SAFAN a TRUMPF.

parametry strojů

SAFAN SMK-K 50/2550 TS

typ lisovací tlak max. délka materiálu

500 kN 2550 mm

HÄMMERLE 3P 225 2250 kN

TRUMPF TruBend 5085

HÄMMERLE 3P 130 1300 kN

SAFAN E-Brake 100/3100 1000 kN

850 kN

3100 mm

3100 mm

3100 mm

2100 mm

TRUMPF TruBend 5320 3200 kN 4420 mm



sváření

Práce jsou prováděny na profesionálních svářecích agregátech. Kvalitní zázemí pro zpracování běžných materiálů  
zaručuje neustálý vývoj výrobních technologií. Profesionalita a zručnost svářečů je neustále zvyšována a většina  
disponuje mezinárodními svářečskými průkazy.

Úlohou svářečské školy je průběžné zvyšování kvalifikace svářečů a zavádění nových technologií.

svařovaný materiál

způsoby svařování

•  ocel 
•  nerezavějící ocel
•  hliník

•  MIG, MAG 
•  TIG - AC/DC 
•  svařování obalenou elektrodou 
•  kondenzátorové přivařování svorníků 
•  odporové přivařování svorníků 
•  bodové odporové sváření 



prášKové laKování oceli, HliníKu a nerezu

povrcHové úpravy

Moderní  lakovna ve formě taktovací linky provádí úpravu dílů o  maximální velikosti 3000  x  1200  x  2000 mm  
(délka x šířka x výška). Díly jsou odmaštěny a zároveň fosfátovány v postřikovém stroji. Následuje třístupňový oplach 
se závěrečným použitím demineralizované vody. Po vysušení v  komorové sušce je ve stříkacích kabinách nanesen  
práškový plast. Konečnou fází je vytvrzení naneseného prášku ve vytvrzovací peci. 

trysKání a moření nerezu

broušení nerezu

tecHnicKé parametry prášKové laKovny 

Tryskací box je vybaven technologií pro sjednocování 
povrchu nerezových dílů keramikou. Odmořovací box 
je určen pro lokální odmoření svarů a jejich oplach 
tlakovou vodou.

Samostatným pracovištěm je brusírna nerezových 
výrobků. Vznikají zde finální povrchové úpravy dílů 
s  nejvyššími nároky na vnější vzhled. Nejčastěji se 
jedná o výrobky pro potravinářský nebo farmaceutický 
průmysl.  K  dispozici jsou 4 odsávaná pracoviště  
a pásová bruska na velkoplošné dílce.

maximální rozměry

délka šířka výška

maximální hmotnost 300 kg

3000 mm 1200 mm 2000 mm



montáž
KASPER KOVO s.r.o. se soustředí na produkci komplexních výrobků včetně finální montáže, zapojení pneumatických 
sestav a elektroinstalace. Oddělená montážní hala zahrnuje uzavřené prostory pro práci s citlivou mechanikou. 
Všechny tyto výrobky podléhají výstupním funkčním zkouškám, případně provozním testům. 



logistiKa
Plánování a organizace dodávky zboží probíhá již v průběhu výroby. Po dohodě se zákazníkem je zvolen nejoptimálnější 
druh dopravy, který garantuje včasnou dodávku zboží. 

Doručování zásilek se řídí mezinárodními směrnicemi INCOTERMS. Samozřejmostí je zajištění veškerých celních  
formalit, pojištění, odpovídajícího balení, příslušných potvrzení a certifikátů odpovídajících požadavkům země určení.

Balení zámořských zásilek probíhá ve spolupráci se 
společností KASPER CZ s.r.o., která dodává obaly pro 
zámořské zásilky dle mezinárodně platných norem  
a požadavků cílové země. Tato vzájemná spolu-
práce pak umožňuje realizaci dodávek i  do zemí  
se specifickými nároky na způsob balení, jako je Čína, 
USA, Austrálie a další.



KonstruKce a vývoj produKtů
Značnými investicemi do moderního hardwarového a softwarového vybavení bylo ve spojení s profesionální prací týmu 
konstruktérů dosaženo úplné digitalizace výkresové dokumentace. 

Veškeré konstrukční a vývojové práce probíhají výhradně ve 3D kreslicích programech SolidWorks, které umožňují 
zcela nové možnosti práce s návrhem výrobku včetně statických výpočtů. 

Konstruktéři spolupracují s vývojovými týmy zákazníků 
na vývoji nových výrobků. Cílem této spolupráce je využití  
know-how našich konstruktérů v  oblasti zpracová-
ní plechu pro dosažení optimálního technologického  
a konstrukčního řešení nových výrobků s minimalizací 
nákladů. 



výuKa svářečsKýcH tecHnologií
Od roku 2006 je součástí firmy svářečská škola, jejíž výukové kurzy sváření jsou určeny široké veřejnosti. Vedle toho 
se významně podílí na technologickém a personálním rozvoji svařování v obou výrobních provozech KASPER KOVO. 

Škola poskytuje kurzy dle ČSN 050705 a kurzy, které 
jsou zakončeny zkouškami podle norem ČSN 050705, 
ČSN EN 287.1, 2 a ČSN EN 1418. Výuka probíhá pod 
vedením kvalifikovaných a zkušených školitelů. 



Praha

liberec

brno

olomouc

české budějovice

hradec králové

ostrava

(prague)

trutnov

Plzeň
(pilsen)

(budweis)

d5

d8

d2

d1

d1

d11

ústí n. Labem

d3

Wroclav

žilina

bratislava

NÜRNBERg

Linz

dresden

KontaKtypoznámKy

+420 – 499 827 111
+420 – 499 827 115
info@kasperkovo.cz
www.kasperkovo.cz

+420 – 499 852 111
+420 – 499 841 229
info-as@kasperkovo.cz
www.kasperaquasteel.cz

tel.: 

fax.:

mail:

Web:

tel.: 

fax.:

mail:

Web:

Žitná 476
541 03 Trutnov
Česká republika

ČSN EN ISO 9001 : 2009
ČSN EN ISO 14001 : 2005
ČSN EN ISO 18001 : 2008
ČSN EN 15 085 – 2, certifikační úroveň CL1
ASME certifikát na výrobu tlakových nádob

Kasper Kovo s.r.o. provozovna aQua-steel

Elektrárenská 322
541 03 Trutnov
Česká republika

Kasper Kovo s.r.o.

certifiKace společnosti





WWW.KasperKovo.cz WWW. KasperaQuasteel.cz
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