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Kontrolné 

a ustavovacie prípravky
Automatizačné 

systémy
Výroba 

a oprava foriem
Zákazková 

strojárska výroba



Spoločnosť LETECH, s.r.o. je renomovanou strojárskou firmou pôsobiacou na trhu od roku

2002.

Náš vývojový tím sa s podporou softvérového a strojárskeho vybavenia firmy snaží uspokojiť

stále rastúce požiadavky zákazníkov návrhom originálnych riešení pre jednotlivé projekty.

Uprednostňujeme kusovú výrobu so zameraním na návrh a realizáciu rôznych kontrolných

a ustavovacích prípravkov najmä pre automobilový priemysel.

Ponúkame praktické riešenia, zamerané na vykonávanie a zabezpečovanie všetkých činností

súvisiacich so strojárskym priemyslom, automatizačnými a meracími systémami.

Snažíme sa uspokojovať špecifické požiadavky zákazníkov, preferujeme individuálny prístup

k technickým riešeniam projektov. Naším cieľom je kontinuálne zvyšovanie kvality výrobkov

a poskytovaného servisu.

Našim zákazníkom poskytujeme služby v rôznych oblastiach výroby. Medzi významné činnosti

spoločnosti patrí CNC kovoobrábanie. Poskytujeme služby aj v oblasti sústruženia, brúsenia,

zvárania, rôznych povrchových úprav a mnoho iných služieb v závislosti od požiadaviek

zákazníka.

Taktiež sme držiteľmi certifikátov ISO: 9001:2015 a ISO 14001:2015



Ponúkame Vám:

Zákazkovú strojársku výrobu

Návrh a výrobu kontrolných 

a ustavovacích meracích prípravkov

Engineering a technické 

poradenstvo

Vývoj, návrh a výrobu strojov 

a jednoúčelových zariadení

Výrobu, údržbu a opravu 

foriem pre vstrekovacie lisy

Tepelné opracovanie 

a povrchovú úpravu

Výrobu strojárskych 

súčiastok

Automatizačné systémy

Presné 3D meranie 

pre kontrolu presnosti 

výroby



Sústreďujeme  sa na výrobu presných súčiastok, špecifických náhradných dielov, vložiek do foriem, normovaných dielov a súčastí 

náročných technických aplikácií. A nie len to...

Haas VF3 - ss Haas VF4 Haas VF7

CNC frézovanie



Poskytujeme obrábanie na hĺbičke, drátorezoch a dierovačke

Elektroerozívne obrábanie

Form 30 CUT 300 Sp CUT 200 Sp DRILL 20



Brúsenie

Poskytujeme brúsenie strojárenských dielov a súčiastok s vysokými nárokmi na presnosť a kvalitu povrchu..

BERNARDO-URS 500N BERNARDO-BSG 4080 AHD

Sústruženie

Lynx 300 Lynx 2100



Tepelné opracovanie a povrchová úprava

Ponúkame Vám: 

• Kalenie

• Cementovanie 

• Žíhanie

• Čiernenie (technologický postup čiernenia zahŕňa postupné odmasťovanie, kondicionovanie/morenie, čiernenie a protikoróznu ochranu)



Automatizáčné systémy
Vieme zabezpečiť komplexné systémové riešenia pre automatizovanú priemyselnú výrobu, automatizované testovanie a meranie ako aj:

• riadiace systémy výrobných liniek a dopravníkov

• systémy pre zber údajov z výrobného procesu

• systémy pre verifikáciu pozície montážnych dielov

• servis a údržbu riadiacich systémov

• vizualizáciu stavu výrobného procesu

• programovateľné zariadenia na meranie a kontrolu mechanických veličín (rozmery) elektrických a fyzikálnych veličín (prechodový odpor,

svietivosť, izolačný odpor, hlučnosť,…)

• zariadenia pre automatickú kontrolu tvaru i rozmerov mechanických dielov a správnosti zapojenia a funkčnosti elektronických dielov

Oblasť automatizácie zabezpečujeme prostredníctvom oddelenia CUBETECH.



Ďalšie činnosti pre Vás:
Mikronaváranie:

Mikropulzný navarovací prístroj MicroSpot, riadený mikroprocesorom,

je určený na veľmi precízne naváranie nástrojových ocelí pri opravách

foriem a strižných nástrojov v celej škále materiálov a tvrdosti.

Opravy:

Zabezpečujeme opravu nástrojov, strojov a zariadení.

Taktiež zabezpečujeme promptný servis a náhradné diely. 

Kompletná údržbu a oprava priemyselných foriem 

Montáž:

Poskytujeme prostredníctvom našich montážnych pracovníkov na  našej 

prevádzke alebo u zákazníka.

Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti s montážou pracovných liniek, 

dopravníkových pásov, prípravkov a pod.



Zaujala Vás naša práca?    Kontaktuje nás!

Výrobné oddelenie:

+ 421 910 925 299 / + 421 903 436 943

vyroba@letech.sk

Oddelenie metrológie:

+ 421 948 209 469 

metrologia@letech.sk

Sekretariát:

+ 421 948 855 884

letech@letech.sk

Alebo nás navštívte na našej pobočke:

LETECH, s.r.o., Hurbanova 21, 921 01 Piešťany

Obchodno-technické oddelenie

+ 421 949 774 114

info@letech.sk


