
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ 
VE STROJÍRENSTVÍ



2

Obsah

3	 O	společnosti	ATONA	

4	 Historie	společnosti

5	 Slovo	ředitele

6	 Vedení	společnosti

8	 Tržby

10	 Významné	investice	

14	 Výrobní	proces

16	 Technické	možnosti

30	Certifikáty



3

O společnosti ATONA

Společnost	ATONA	s.r.o.	se	sídlem	v	Blansku	působí	na	trhu	od	roku	2000	
a	prosazuje	se	v	oblasti	zpracování	plechu	díky	použití	nejmodernějších	tech-
nologií,	hlavně	však	díky	prvotřídní	kvalitě	odvedené	práce,	flexibilitě	a	od-
bornosti	všech	svých	zaměstnanců.

Naše	 krédo	 –	 být	 flexibilními	 partnery	 –	 se	 osvědčilo	 jako	 rozhodující	 faktor	 pro	
dosažení	společného	úspěchu	a	uspokojení	požadavků	zákazníka.	Zaměřujeme	se	
zejména	 na	 výrobu	 plechových	 dílů	 a	 svařovaných	 konstrukcí	 dle	 výrobní	 doku-
mentace	zákazníků.

Naším	cílem	je	spokojenost	zákazníků,	které	se	snažíme	docílit	trvalým	zvyšová-
ním	kvality	námi	poskytovaných	služeb.	Pro	splnění	tohoto	cíle	neustále	zlepšuje-
me	naše	procesy	a	modernizujeme	výrobní	zařízení.

O	společnosti	ATONA
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Historie společnosti

ATONA	 s.	 r.	 o.	 se	 zabývá	 zpracováním	 plechu	 od	 roku	 2000.	 Ústředním	 bodem	
činnosti	společnosti	je	výroba	plechových	dílů	a	svařovaných	konstrukcí	dle	spe-
cifických	požadavků	zákazníka.	Ostatně	flexibilní	přístup	k	přáním	klienta	 je	 jed-
ním	z	pilířů	filozofie	firmy.	Ten	doplňují	maximalizace	kvality	poskytovaných	služeb	
a	neustálá	inovace	výrobních	technologií.	Cílem	této	filozofie	je	plná	spokojenost	
zákazníka	a	dlouhodobé	partnerství.

Historie	vybavila	společnost	ATONA	cennými	zkušenostmi.	Od	výroby	pomocí	první-
ho	repasovaného	laseru	v	pronajaté	hale	Paulinka	přes	nutnost	vypořádat	se	s	té-
měř	likvidačními	následky	povodní	a	stěhování	do	vlastních,	výrobě	mnohem	lépe	
vyhovujících	prostor	až	po	rozšiřování	spektra	nabízených	služeb.	Ty	nově	zahrnují	
vše	od	ohraňování,	vysekávání	a	svařování	až	po	kompletní	zámečnickou	výrobu.

Produkční	kapacita	je	zajištěna	nejen	strojovým	vybavením	výrobní	haly,	ale	také	
lidskými	zdroji	(více	než	120	kmenových	zaměstnanců)	a	certifikovanými	systémy	
řízení	QMS	a	EMS.	Díky	tomu	jsme	připraveni	vyhovět	požadavkům	zákazníků	ne-
jen	z	České	republiky,	ale	i	z	Evropské	unie	a	zemí	přidružených.

Historie	společnosti
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Slovo ředitele

Společnost	ATONA	s.r.o.	působí	na	trhu	od	roku	2000	a	prosazuje	se	v	ob-
lasti	zpracování	plechu	díky	použití	nejmodernějších	technologií,	hlavně	však	
díky	prvotřídní	kvalitě	odvedené	práce,	flexibilitě	a	odbornosti	všech	svých	
zaměstnanců.	Naše	krédo	–	být	flexibilními	partnery	–	se	osvědčilo	jako	roz-
hodující	 faktor	 pro	 dosažení	 společného	 úspěchu	 a	 uspokojení	 požadavků	
zákazníka.

Organizační	 struktura	 společnosti	 ATONA	 s.r.o.	 je	 přizpůsobena	 pružně	 reagovat	
na	náročné	požadavky	našich	zákazníků	při	dodržení	zásad	moderního	řízení.	Naší	
snahou	je	bez	zbytečné	byrokracie	vyrobit	a	dodat	požadovaný	výrobek	ve	stano-
vených	termínech	s	ohledem	na	dodržení	vysoké	kvality	a	optimální	ceny.	Plnění	
těchto	cílů	je	prioritou	pro	každého	člena	vedení	a	všechny	zaměstnance.

V	současné	době	firma	zaměstnává	více	než	120	pracovníků	a	stále	se	rozrůstá.	Od	
září	roku	2006	působíme	v	nové	moderní	výrobní	hale	a	od	roku	2008	jsme	certifi-
kováni	dle	norem	integrovaného	systému	řízení,	QMS	a	EMS.

Dovolte	mi,	abych	poděkoval	Vám	všem,	našim	zákazníkům	a	obchodním	partne-
rům.	Jen	díky	vám	je	společnost	ATONA	tam,	kde	je.

Ing. František Švec
generální	ředitel	společnosti	ATONA	s.r.o.

Slovo	ředitele
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Vedení společnosti

Generální ředitel
a představitel ISM

Finanční ředitel Výrobní ředitel Vedoucí kontroly  
kvality

Vedoucí technické 
přípravy výroby

 Personalista Zmocněnec  
pro QMS a EMS

Vedoucí obchodu

Vedení	společnosti

V současné době společnost Atona zaměstnává 120 zaměstnanců.
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Tržby

Rozdělení zákazníků  
podle států

Měna/rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (2020)

mil. CZK 114 145 153 173 191 204 193 (210)

mil. EURO 4,4 5,3 5,6 6,4 7,3 8,0 7,6 (8,3)

Tržby

Evropská	unie

Česká	republika

Ostatní	
(Švýcarsko,	 

Norsko,	Čína)
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10 Významné	investice

Významné investice

	Rok	2020:	 Dokončení výstavby nové výrobní haly	-	s	výrobní	plochou		1800	m2,	komplexním	zázemím	 
	 a	bezbariérovým	přístupem.	 
	 Plánovaný	termín	dokončení	výstavby:	březen	2020

3D laserové dělení profilů a trubek 
   zpracování	kruhových	profilů	do	průměru	240	mm	
   zpracování	čtvercových	profilů	do	200x200	mm	
   délky	polotovarů	i	výrobků	do	6,5	m	
   úhlové	řezy	(sražení	hran	řezů)	do	45°	včetně

Robotické svařovací pracoviště TIG 
   dvoupoziční	polohovadlo	délky	2000	mm,	protočný	průměr	1000	mm	
   celková	nosnost	polohovadla	1200	kg	
   opakovatelná	přesnost	najetí	do	bodu	+/-	0,02	mm	
   trvalé	zatížení	zdroje	240	A	
   přídavný	drát	0,8	až	1,6	mm

Vybavení pro technologii spojování plechů tvářením za studena, tzv. „klinčováním“
   Průměr	spoje	6	nebo	8	mm
   Spojované	plechy	1	až	4	mm

Strojní vybavení pro obrábění
   NC	soustruh	s	průchodem	vřetene	80	mm	a	točnou	délkou	1500	mm,	poháněné	nástroje,	doplňkové	

osy	„C“	a	„Y“
   CNC	vertikální	frézka	se	stolem	1000x500	mm	a	zatížením	až	600	kg,	automatická	výměna	nástro-

jů,	vřeteno	12	tis.	ot./min.

Lakovna pro práškové lakování o ploše cca 250 m2 a roční kapacitou 40 tis. m2 lakované plochy 
   Lakovací	kabina	o	rozměrech	2,5x2x1,5	m
   Elektrostatické	nanášení	prášků,	plynová	vypalovací	pec
   Podvěsný	dopravníkový	systém
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Významné investice
 
	Rok	2019:	  Robotické svařovací pracoviště

   Svařence	až	do	objemu	1	m3	a	hmotnosti	do	750	kg
   Robot	6	os,	dosah	2	m	
   Svařovací	zdroj	s	procesem	Pulse,	CMT,	LSC,	PMC
   Hospodárné	využití	doby	svařování	pro	upnutí	dalšího	svařence

 Plazmové zařízení pro dělení kovu

	Rok	2018:	 Mostový jeřáb JASS 2,5 t	-	svařovna
 Poloautomatické navařování prvků Pro-C 1000 s	ramenem	Powerflex

	Rok	2017:	 Hydraulický NC vodorovný ohraňovací lis 800 t
 Výškově stavitelné montážní stoly
 Vybavení pro montáže HEYMAN

	Rok	2016:	 Odjehlovací stroj COSTA
 Sloupová vrtačka PROMA

	Rok	2015:	  CNC řízený děrovací a tvářecí lis	pro	zpracování	plechů	do	tloušťky	8	mm	a	formátu	3000	×	1500	mm
  Hydraulický CNC ohraňovací lis 220 – 250 t	s	ohraňovací	délkou	min	–	3200	mm
 Hydraulický CNC ohraňovací lis 30 – 60 t	s	ohraňovací	délkou	min	–	1020	mm
	 Svařovací	pracoviště:
 6 x MIG/MAG
 1 x TIG 

	Rok	2014:	 TruLaser 5040
 Třívřetenová vrtačka Heltos
 Zdvižný vozík HUBTEX
 Strojní automatická pila PEGAS - velká
 Omílací stroj Rosller

	Rok	2013:	 TruLaser 5030 Fiber
 3D měřící zařízení  MITUTOYO CRYSTA – PLUS M574
 Robotická buňka Cloos

Významné	investice
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Konstrukce:

		 	Návrhy	šablon	a	jednoduchých	
přípravků,	které	usnadňují,	
zpřesňují	a	zlevňují	výrobu.	

		 	Vytváření	3D	modelů	podle	PDF	
výkresů	zákazníků	a	tvorba	roz-
vinutých	ploch	plechových	dílů.	

		 	Společnost	ATONA	s.r.o.	
využívá	program	Solid	Edge,	
který	umožňuje	parametrické	
modelování,	tvorbu	výkresové	
dokumentace	a	3D	vizualizaci.

		 	Podporované	vstupní	formáty	–	
STEP,	IGES,	DWG,	DXF	(doplněný	
o	PDF).

CNC programování:

		 	Tvorba	nářezových	plánů	a	CNC	
programů	pro	laserové	a	vyse-
kávací	stroje.

		 	Pro	výše	uvedené	činnosti	vyu-
žíváme	program	TruTops.

		 	Podporované	vstupní	formáty	–	
DWG,	DXF.

Technologie: 

		 	Příprava	technických	podkladů	
pro	kalkulaci	cenových	nabídek.

		 	Tvorba	výrobních	postupů	a	ná-
vodek.

		 	Operativní	řešení	technologic-
kých	problémů	výroby.

Výrobní procesy  
a technologie
 
		 	Plošné	dělení	materiálu	lase-

rem
		 	Plošné	dělení	materiálu	vyseká-

vacími	lisy
		 	Ohýbání	plechu	na	ohraňova-

cích	lisech
		 	Zámečnické	pracoviště
		 	Svařování
		 	Broušení	a	příprava	dílů	před	

povrchovou	úpravou
		 	Odjehlování,	omílání	a	čištění,	

značení
		 	Dělení	hutního	materiálu
		 	Externí	kooperace

Výrobní proces 

Výrobní	proces	začíná	poptávkou	zákazníka,	následně	je	dle	technických	podkladů	zpracována	cenová
kalkulace	a	vystavena	nabídka.

Poté, co obdržíme objednávku, začíná technická příprava výroby spočívající ve zpracování technologického postupu
a kusovníku, a v kapacitním zaplánování a ověření termínu výroby.

Výrobní	proces
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Technické možnosti 

Nabízíme	kompletní	zpracování	plechů	CNC	a	NC	technologiemi	na	strojích	
firmy	 Trumpf.	 Realizujeme	 plošné	 dělení	 a	 řezání	 tabulí	 plechů	 laserem,	
stříhání	 a	 děrování	 plechů	 na	 vysekávacím	 centru,	 ohýbání	 plechů	 na	 NC	
hydraulických	ohraňovacích	lisech,	obrábění	kovů,	svařování	v	ochranné	at-
mosféře	plynů	MIG/MAG	a	TIG	(WIG)	a	zámečnickou	výrobu.	Jsme	schopni	
realizovat	 malosériovou	 i	 velkosériovou	 výrobu	 včetně	 všech	 subdodávek	
a	povrchových	úprav	(práškové	lakování,	galvanické	zinkování	a	další).

Na přání zákazníka zajistíme dopravu na požadované místo.

Plošné dělení materiálu laserem

Řezání	 ocelových,	 nerezových	 a	 hliníkových	 plechů	 lase-
rem	 patří	 mezi	 nejrychlejší	 a	 technicky	 nejdokonalejší	
metodu	dělení	materiálu.	Výrazně	zvyšuje	ekonomičnost	
celého	procesu,	protože	ve	srovnání	se	strojovým	dělením	
materiálu	minimalizuje	odpad	a	šetří	výrobní	náklady.

Bezproblémové	řezání	fóliovaných	plechů

Ve	společnosti	ATONA	používáme	následující	technologic-
ké	vybavení	pro	řezání	laserovým	paprskem:

Technické	možnosti	/	Plošné	dělení	materiálu	laserem
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	TruLaser	5030	(L41)	–	FIBER	

Produktivní	řezání	tenkého	plechu	s	přesností	±	0,1	mm.	Vy-
soká	dynamika	stroje	díky	lineárním	pohonům.	Vysokotlaké	
řezání	nerezových	materiálů	a	hliníkových	slitin	s	řeznými	
hranami	bez	otřepu	a	oxidace.

Zpracovávané plechy z následujících materiálů:

MATERIÁL TLOUŠŤKA

Uhlíková	ocel 15	mm

Nerezová	ocel 10	mm

Hliník 10	mm

Měď 6	mm

Mosaz 6	mm

Aluzinek 4	mm

Pozinkovaná	ocel 4	mm

Technické parametry:

PARAMETR HODNOTA

Zpracování	plechu	do	rozměru 3	000	×	1	500	mm

Přesnost IT	11	(0,1	mm)

Výkon	stroje 5000	W

Přesnost	detekce 0,5	mm

Maximální	hmotnost	tabule 900	kg

Řezné	plyny kyslík,	dusík

	TruLaser	5040	(L53)	

Vlastnosti	stroje	podobné	stroji	Laser	5030	(L41).	Přesnost	
při	pálení	±	0,1	mm

Zpracovávané plechy z následujících materiálů:

MATERIÁL TLOUŠŤKA

Uhlíková	ocel 20	mm

Nerezová	ocel 20	mm

Hliník 15	mm

Pozinkovaná	ocel 6	mm

Technické parametry

PARAMETR HODNOTA

Zpracování	plechu	do	rozměru 2	000	×	4	000	mm

Přesnost ±	0,1	mm

Maximální	hmotnost	tabule 900	kg

Řezné	plyny kyslík,	dusík

Technické	možnosti	/	Plošné	dělení	materiálu	laserem
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Ohýbání plechu na ohraňovacích lisech

Ohýbání	 je	 proces	 tváření,	 při	 kterém	 je	 materiál	 trva-
le	 deformován	 do	 různého	 úhlu	 ohybu	 s	 menším	 nebo	
větším	 zaoblením	 hran.	 K	 ohýbání	 používáme	 nástroje	
–	razníky,	matrice.

	TruBend	7036	
PARAMETR HODNOTA

Lisovací	síla 360	kN

Délka	ohranění 1020	mm

Zpracovávané	tloušťky	plechu 0,5	mm	–	2	mm

Zdvih 120	mm

	TrumaBend	V130	
PARAMETR HODNOTA

Lisovací	síla 1300	kN

Délka	ohranění 3050	mm

Zpracovávané	tloušťky	plechu 0,5	mm	–	8	mm

Zdvih 215	mm

	ZOPF	T800	
PARAMETR HODNOTA

Lisovací	síla 8000	kN

Zpracovávané	tloušťky	plechu 1	mm	-	25	mm

Zdvih 300	mm

	TruBend	5085	
PARAMETR HODNOTA

Lisovací	síla 1300	kN

Délka	ohranění 2210	mm

Zpracovávané	tloušťky	plechu 0,5	mm	–	4	mm

Zdvih 445	mm

	TruBend	5230	
PARAMETR HODNOTA

Lisovací	síla 2300	kN

Délka	ohranění 3230	mm

Zpracovávané	tloušťky	plechu 0,5	mm	–	10	mm

Zdvih 445	mm

Maximální	plocha	dílu	k	ohranění

(Prostorové	 díly	 většího	 charakteru	
nutno	konzultovat)

1000	×	1500	mm

Maximální	hmotnost	dílu 40	kg

Technické	možnosti	/	Ohýbání	plechu	na	ohraňovacích	lisech
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Plošné dělení materiálu  
vysekávacími lisy

Vysekávání	 na	 vysekávacím	 lisu	 je	 technologie	 určená	
k	děrování	a	prorážení	zadaných	otvorů,	za	pomocí	spe-
ciálních	nástrojů	–	raznic.

	Vysekávací	lis	–	Trumatic	3000R	

Kompaktní	stroj	na	tenké	plechy

PARAMETR HODNOTA

Zpracovávané	materiály
uhlíková	ocel,	nerezová	ocel,	pozin-
kovaná	ocel,	hliník

Maximální	rozměr	tabule 1500	×	3000	mm

Maximální	 zpracovávaná	 tloušťka	
plechu

3	mm

Přesnost	stroje ±	0,1	mm

Maximální	hmotnost	plechu 108	Kg

Maximální	razící	síla 180	kN

Možnost	tváření plechy,	prolisy,	krčky,	závity,	mosty

	Vysekávací	lis	–	TruPunch	5000	
PARAMETR HODNOTA

Max.	sled	zdvihů	při	vysekávání 1350	1/min

Max.vysekávací	síla 220	kN

Max.	rozměr	tabule 1550	x	3050	mm

Max.	zpracovávaná	tloušťka	plechu 1	mm

Přesnost	stroje ±	0,1	mm

Technické	možnosti	/	Plošné	dělení	materiálu	vysekávacími	lisy
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Zámečnické práce

V	oblasti	zámečnických	a	montážních	prací	máme	zkuše-
nosti	 s	 kompletací	 a	 balením	 nejrůznějších	 komponent	
a	sestav	ze	všech	námi	zpracovávaných	materiálů.	Jsme	
vybaveni	i	technologií	Flowdrill	pro	tváření	otvorů	a	závi-
tů.	Disponujeme	pneumatickými	i	akumulátorovými	ný-
tovačkami.

Lisování spojovacích prvků do plechu

Používané stroje

	Lis	HAEGER	618plus	He	      	PEMSERTER	

Používané prvky

Matice: poskytují	spolehlivé	vytvoření	závitu	vně	materiá-
lu	 s	 vysokou	 odolností	 proti	 vytržení	 i	 protočení.	 Lisovací	
matice	je	možné	použít	pro	vysokopevnostní	aplikace,	pro	
nalisování	do	tenkých	plechů	nebo	k	okraji	plechu.
Šrouby:	 poskytují	 spolehlivé	 vytvoření	 závitu	 vně	 materi-
álu	s	vysokou	odolností	proti	vytržení	i	protočení.	Lisovací	
šrouby	je	možné	použít	pro	vysokopevnostní	aplikace,	pro	
nalisování	do	tenkých	plechů	nebo	k	okraji	plechu.
Sloupky:	 lze	 použít	 do	 tenkých	 plechů,	 kde	 je	 potřebné	
vytvořit	 závit.	 Distanční	 sloupky	 po	 zalisování	 nevyčnívají	
z	plechu.	Tak	jako	ostatní	lisovací	prvky	i	distanční	sloupky	
se	vyznačují	vysokou	odolností	proti	vytržení	i	protočení.

Kondenzátorové přivařování

	Navařovací	stroj	Nelson	a	KST110/ESP1-S 

	Poloautomatické	přivařování	Pro-C	1000			
	s	ramenem	Powerflex	

Materiály:

			Poměděná	ocel
			Nerezová	ocel
			Hliník

Použití pro kondenzátorové přivařování:

			Šroubů	M3	–	M8
			Přivařovacích	 čepů	 s	 vnitřním	 závitem	 –	 od	 průměru	

5	mm	(M3)	do	průměru	8	mm	(M6)
			Přivařovacích	 čepů	 bez	 závitu	 –	 od	 průměru	 3	 mm	 do	

průměru	7,1	mm
			Sloupků
			FastonůTechnické	možnosti	/	Zámečnické	práce
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Drobná mechanická montáž

Nýtování

Materiály:

			Uhlíková	ocel
			Nerezová	ocel
			Hliník
			Mosaz

Lepení

K hotovým výrobkům je možné lepit:

			Pryžové	komponenty
			Plastové	komponenty

Nejpoužívanější	značka	lepidla:	Loctite

Konečná montáž

Vrtání, závitování, zahlubování

	Třívřetenová	vrtačka	Heltos	

	Sloupová	vrtačka	

	Magnetická	vrtačka	

Používané	průměry	vrtáků	–	od	1,1	do	52	mm

Technické	možnosti	/	Zámečnické	práce
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Svařování

Ocelové	svařované	sestavy	do	hmotnosti	1,5	t
Nerezové	svařované	sestavy	do	hmotnosti	100	kg
Hliníkové	svařované	sestavy	do	hmotnosti	100	kg

Proces svařování je certifikován Certifikačním
orgánem TÜV SÜD Czech s.r.o.

Svařování ruční

			Svařování	metodou	MIG,	MAG
			Svařovíní	metodou	WIG
			Svařovaný	materiál:	uhlíková	ocel,	

nerezová	ocel,	hliník

Svařování robotické

	Robotická	buňka	CLOOS	

			Svařování	metodou	MIG,	MAG
			Svařování:	pulzem,	zkratem
			2-osé	polohovadlo
			Víceosé	 robotické	 rameno	 se	 sva-

řovací	hlavicí
			Svařovaný	materiál:	uhlíková	ocel,	

nerezová	ocel,	hliník
				Maximální	 rozměry	 svařovaného	

dílu:	800	×	800	×	800	mm

Svařování bodové strojní

	Bodová	svářečka	Pei	Point	

			Svařovaný	materiál:	uhlíková	ocel,	
nerezová	ocel

			Maximální	 tloušťka	 dvojice	 svařo-
vaných	 dílů:	 8	 mm	 (1	 plech	 max.	
4	mm)

Technické	možnosti	/	Svařování
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Broušení

Dokončovací	 metoda	 obrábění	 ploch	 nástrojem,	 jehož	
břity	jsou	tvořeny	zrny	tvrdých	materiálů	navzájem	spo-
jených	vhodným	pojivem.

		 	Zvyšuje	jakost	povrchu
		 		Jemné	broušení	tzv.	„pod	barvu“
 		 	Zpracovávané	 materiály:	 uhlíková	 ocel,	 nerezová	

ocel,	hliník

Technické	možnosti	/	Broušení
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Odjehlování, omílání,  
čištění a značení

Pro	 odjehlování	 využíváme	 především	 strojů	 COSTA	 a	
FLADDER,	 pro	 omílání	 strojů	 ROSLER.	 Oddělené	 zpraco-
vání	nerezi	je	samozřejmostí.

Strojní odjehlování

	Odjehlovací	stroj	–	Fladder	AUT	 
	a	stroj	COSTA	MD5	

		 	Odjehlování	otřepů	po	vysekávání	a	laserovém	pálení
 
Materiály: 

		 	Uhlíková	ocel
		 	Nerezová	ocel
		 	Pozinkovaná	ocel
		 	Hliník

Strojní omílání

	Omílací	zařízení	Rosller	

		 	Využíváno	k	odstraňování	otřepů	a	zaoblování	hran,	vy-
hlazování	a	leštění	povrchu,	odmašťování	a	čištění,	od-
straňování	okují	či	rezu.

Materiály: 

		 	Nerezová	ocel
		 	Hliník
		 	Uhlíková	ocel

Technické	možnosti	/	Odjehlování,	omílání,	čištění	a	značení
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	Strojní	automatická	pila	
	PEGAS	malá	

 Maximální rozměry průřezu poloto-
varu: 

		 	235	×	300	mm

	Strojní	automatická	pila	
	PEGAS	velká	

 Maximální rozměry průřezu poloto-
varu: 

		 		360	×	600	mm

	Ruční	plasma	

 		 		Používána	pro	hrubé	dělení	mate-
riálu

		 		Slouží	k	vyřezávání	tvarů	do	jeklů

 Maximální tloušťka materiálu: 

		 10	mm

Dělení hutního materiálu

Všechny	níže	uvedené	stroje	jsou	používány	na	materiály:

		 	uhlíková	ocel
		 	nerezová	ocel
		 	hliník

Technické	možnosti	/	Dělení	hutního	materiálu
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Externí kooperace

V	externí	kooperaci	jsme	schopni	zajistit	následující	doplň-
kové	operace	k	činnostem,	které	zajišťujeme	ve	společnos-
ti	ATONA	s.r.o.

Třískové obrábění

			Frézování
			Soustružení
			CNC	frézování
			CNC	soustružení
			Broušení

Tryskání:  
Mechanické odstraňování 
barev a nečistot

Tryskání	korundem	a	balotinou:

			Použití	velmi	jemného	brusiva
			Korund	–	povrch	vyčistí	a	sjednotí
			Balotina	–	povrch	vyleští

Materiály: 
			Nerezová	ocel
			Další	barevné	kovy
			Uhlíková	ocel

Zvláštní procesy

Žárové	zinkování
			Vytvoření	 rovnoměrného	 a	 kvalit-

ního	povlaku
			Dle	normy	DIN	EN	ISO	1461
			Síla	vrstvy	–	50	–	190	mikronů

Eloxování
			Chemicko-tepelná	povrchová	

úprava	hliníku

Gravírování	laserem
Moření	nerezové	oceli
Řezání	vodním	paprskem
Pískování	a	omílání	dílců
Galvanické	zinkování

Průmyslové	lakování
			Od	základní	až	po	vícevrstvé	nátěrové	

systémy	prováděno	ručně	či	automa-
ticky	 v	 lakovacích	 kabinách	 dle	 ČSN	
EN	ISO	12944	a	ČSN	EN	ISO	2409

Mokré	lakování
			Mokrý	proces	lakování	na	kovové	

materiály

Práškové	lakování
			Technologie	práškového	lakování	

na	kovové	materiály

Chemické	odlakování
			Chemický	způsob	odstraňování	

barev

Galvanické	pokovení
			Zinkování	a	niklování	železných	dílců
			Maximální	rozměry	–	1800	×	900	×	

250	mm
			Černění	ocelových	dílů

Potisk	kovu

Technické	možnosti	/	Externí	kooperace



27

Kontrola

Ověřování	 souladu	 požadavků	 s	 reálně	 dosaženým	 sta-
vem	 je	 pro	 nás	 základem	 řízení	 kvality	 výroby.	 Četnost	
a	rozsah	prováděných	kontrol	 je	dán	nejen	požadavkem	
zákazníka	ale	i	našimi	interními	předpisy	splňujícími	pod-
mínky	certifikace	QMS.

Vstupní, výrobní  
a výstupní kontrola

Zajišťování kontroly dílů pomocí:

			Standardních	měřidel
			Kalibrů
			3D	 měřícího	 přístroje	 Mitutoyo	

CRYSTA-PLUS
			Digitálního	profil	projektoru
			Drsnoměru	Mahr	PS1
			Délkoměru	Multimar	Mahr

Metrologie

			Zajišťování	evidence	a	externí	kali-
brace	přístrojů	a	měřidel.

			Provádění	 interní	kontroly	pracov-
ních	měřidel.

	Měřící	zařízení	Mitutoyo	
	CRYSTA-PLUS	M574	

		 	Maximální	výška	obrobku:	590	mm
		 	Maximální	hmotnost:	180	kg
		 	Měřící	rozsah:	Osa	X	–	500	mm,	

Osa	Y	–	700	mm,	Osa	Z	–	400	mm
		 	Rozlišení:	0,0005	mm

 Digitální	profilový	projektor  
	Keyence	řady	IM	6226	

Slouží	k	bezkontaktnímu	měření	kon-
tury	dílů	během	výroby	s	přesností	až	
0,001	mm.

		 	Maximální	rozsah:	Osa	X	200	mm,	
osa	Y	100mm

		 	Maximální	výška	dílu:	60	mm
		 	Maximální	váha	dílu:	2	kg

Technické	možnosti	/	Kontrola
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Expedice a příjem materiálu

Pracoviště	 je	 vybaveno	 dostatečnými	 manipulačními	
prostředky	(VZV	4tuny,	mostový	jeřáb	10	tun)	pro	vyklád-
ku	a	nakládku	výrobků.	Na	pracovišti	je	prováděno	bale-
ní	dle	vlastních	balících	plánů,	ale	jsme	schopni	vyhovět	
i	speciálním	požadavkům	zákazníků	na	balení	a	expedici.

Manipulační mostové jeřáby 5 t a 10 t

Technické	možnosti	/	Expedice	a	příjem	materiálu,	Manipulační	mostové	jeřáby	5	t	a	10	t
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Certifikáty

Certifikáty
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Praha

Brno
Blansko Olomouc

ATONA s.r.o.
Poříčí	2428/44,	678	01	Blansko
IČ:	26226413,	DIČ:	CZ	26226413
bankovní	spojení:	UniCredit	Bank
CZK:	2106251288	/	2700	
EUR:	2106251296	/	2700	
IBAN:	CZ9727000000002106251296
SWIFT:	BACXCZPP

Firma	zapsaná	v	obchodním	rejstříku	vedeném	
u	Krajského	soudu	v		Brně,	oddíl	C,	vložka	38346

Tel.	recepce:	+420	516	498	771,	+420	516	498	774
Mobilní	brány:	+420	737	227	114,	+420	737	227	115
Fax:	+420	516	498	770
E-mail:	info@atona.cz
www.atona.cz


