Neobvyklé úlohy jsou naší silnou stránkou

Firma Edelstahl Rosswag –
nejvČtší kovárny pro volné
kování v jižním NČmecku –
vyrábí kvalitní produkty splĖující
nejnároþnČjší požadavky

Vedoucí pracovníci pfinztalerských pĜesných kováren
(zleva doprava):
Alexander Essig, Kirsten Walczak, Dr. Sven Donisi

Už skoro 100 let vyrábí firma Edelstahl Rosswag
výkovky nejvyšší kvality. V našich výkonných
výrobních provozech se mj. vyrábČjí volnČ kované
díly, protlaþované bezešvé prstence, plné i
perforované kotouþe, tyþe, pouzdra, hĜídele a
pĜíruby. Zpracováváme pĜitom více než 400
certifikovaných materiálĤ.
DĤkladná kontrola kvality zaruþuje, že naši
zákazníci v elektrárenském, loćaĜském, leteckém,
kosmickém, optickém a elektrotechnickém
prĤmyslu, vþetnČ výrobcĤ turbin, dostávají jen
výkovky nejvyšší kvality.

Náš vysocevýkonný lis s tlakem 35 MN mĤže tvarovat až þtyĜtunové
výrobky.

V moderní kovárnČ
dokážeme technicky
realizovat i složité
požadavky svých
zákazníkĤ

Na moderních protlaþovacích lisech a válcovacích stolicích vyrábíme
- protlaþované bezešvé prstence do prĤmČru 3 500 mm a hmotnosti 4 000 kg
- plné / perforované kotouþe
do prĤmČru 1 500 mm a hmotnosti 4 000 kg
- tyþe
prĤmČr 30-60 mm; délka 1,5 až 2,0 m
prĤmČr od 60 mm; délka 2,5 až 3,0 m
- pouzdra
- hĜídele
- kryty
- pĜíruby

Tepelné zpracování, mechanické
obrobení a intenzivní kontrola
kvality jsou zárukou vysokého
standardu produktĤ Rosswag
Nedestruktivní kontrola materiálu
kontrola ultrazvukem
• kapilární zkouška metodou barevné indikace
• magnetická kontrola trhlin
• kontrola zámČny materiálu
• spektrální analýza
• delta-ferritové mČĜení
• mČĜení relativní permeability
•

Mechanicko-technologická zkouška
zkouška v tahu
• rázová zkouška vrubové houževnatosti
• zkouška tvrdosti
• zkouška pevnosti v ohybu a zkouška lámavosti
•

Metalografia
zkouška struktury
• posouzení mikrovýbrusu
•

ZjišĢování koroze
zkouška odolnosti vĤþi mezikrystalové korozi
chromniklových a chrommolybdenových ocelí v
prostĜedí kyseliny dusiþné (Huey-Test)
• zkouška odolnosti vĤþi mezikrystalové korozi
legovaných ocelí
•

Naši vysocekvalifikovaní
odborníci z oddČlení
kontroly kvality dĤkladnČ
zkoumají každý výrobek.
Vybaveni všemi dĤležitými
certifikáty a osvČdþeními
splĖujeme nejvyšší
standardy kvality.

Firma Edelstahl Rosswag je certifikována podle
• DIN ISO 9001:2008
• DIN EN ISO 14001:2009
a disponuje þetnými osvČdþeními, m.j.
• AD-WO/TRD 100
• KTA 3201.1 / 3211.1 / 3401.1 / 3204
• KTA 1401 podle AVS D 100/50 VGB, EnBW,
e-on, RWE, Vattenfall
• splĖuje smČrnici 97/23/ES o tlakových zaĜízeních
• má certifikaci od rĤzných firem podle ASME III
• AREVA / EdF
OdbČratelé:
TÜV Süd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas,
Lloyd's Register of Shipping, American Bureau
of Shipping, Germanischer Lloyd, SVTI.

Naši pracovníci jsou zárukou
spolehlivých služeb a vysoké kvality!
Nemožné þinit možným – to je pro pracovníky firmy Edelstahl Rosswag
každodenní praxe. Fascinují nás výrobky na nejvyšším stupni technického
vývoje, které jsou podmínČny využíváním staletími práce získávaných a
pĜedávaných kováĜských zkušeností a fortelu v nejmodernČjších aplikacích.
To je naše motivace, proþ dennČ s vysokým nasazením pracujeme v
kanceláĜích, v kovárnách, v mechanických dílnách, v testovacích
laboratoĜích pro zajišĢování kvality, nebo v odbytu – od vedoucích
pracovníkĤ našeho prĤmyslového podniku až po praktikanty a uþnČ.

Roßwag GmbH
August-Roßwag-Str. 1
76327 Pfinztal
Deutschland

Tel.: +49 7240 / 9410-0
Fax: +49 7240 / 9410-80
info@edelstahl-rosswag.de
www.edelstahl-rosswag.de

Naše zastoupení v ýechách
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