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Nejlepší spojení
„Nejlepší spojení“, to je hlavní myšlenka
společnosti esw GROUP.
Odráží se v ní dlouhá podnikatelská tradice při
výrobě spojovacích prvků.
V těchto „spojeních“ se vyjadřuje stejnou mírou
kultura i vize, kterou žijeme společně s našimi
zákazníky, dodavateli a spolupracovníky.
Již od Aristotelových dob víme, že „celek je
pouhým souhrnem svých částí“.

Podniky esw GROUP to praktikují při své
každodenní úzké a partnerské spolupráci ve všech
obchodních procesech. Tímto se stává společnost
esw GROUP spojení moderního průmyslového
podniku s důslednou orientací na zákazníka a
spolehlivých vztahů na všech úrovních.

S.2
Oblasti použití

S.3
Nejlepší spojení

S.4
Tváření za studena

S.6
Lisovací technika

Tváření za studena
Na základě zkušeností, získaných během šesti desetiletí výroby
šroubů a speciálních spojovacích prvků, patří masivní tváření za
studena k základu podnikání společnosti esw GROUP. Stavíme
se čelem k výzvám náročných tvarovacích technik a chceme
tak i v budoucnosti plnit rozmanitá přání zákazníků. V tomto
procesu se můžeme spolehnout na zkušené a angažované
spolupracovníky.
Naše stroje (2 až 6ti stupňové lisy) jsou pro zpracování klasické
oceli pro tváření za studena stejně jako ušlechtilá ocel a hliník v
průměrech od 2 do 25 milimetrů a v délkách od 240 milimetrů
výše.

S.7
Vstřikování plastů

S.8
Třískové dohotovení

S.9
Válcovací technika

S.10
Lanová technika

S.11
Montážní sestavy

S.12
Konstrukce a vývoj

S.13
Výroba nářadí

S.14
Kvalita a životní
prostředí

S.15
Kontakt

Gerhard Hosbach
seřizovač
„Hodně jsme investovali právě v oblasti lisování. Těším
mě, že mohu také svými zkušenostmi přispět k výkonu

esw GROUP.”

5-stupňový list na tváření za studena
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Lisovací technika
V průběhu vývoje společnosti esw GROUP, směřujícímu k získání
pozice dodavatele kompletních systémových řešení, bylo rozšířeno pole
působnosti mimo tváření za studena i na lisovací techniku. Vyvíjet
cenově příznivé výrobní postupy při optimální spotřebě materiálu - to
jsou požadavky, které se snažíme plnit. Používané sdružované nástroje
pro postupové lisování nebo nástroje pro točivé cykly jsou konstruovány
a vyráběny v našem závodě. Přitom sázíme na modulární nástavce pro
rychlé vybavení a vyměnitelnost komponentů.
Používají se hydraulické a mechanické lisy s lisovací silou až 1000 t, na
kterých zpracováváme plechy o tloušťce až 8 mm.
kloubový lis

postupový nástroj

zálisky táhel
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Vstřikování plastů
Částečné nebo úplné obstříknutí kovových částí umělou hmotou dovoluje výrobu speciální
technikou a zhotovení komplikovaných vnějších obrysů. Tyto díly se používají např. jako
zpevňovací prvky dveří, u kterých umělá hmota s velkou přesností obrysů přebírá funkci
uvolnění a kovová vložka tvoří stabilitu stavebního dílu.
Přesné nástroje a stabilní řízení procesu jsou předpokladem pro dodržování nejvyšších
požadavků zákazníků. Zpracovávají se zesílené a nezesílené umělé hmoty na moderních
vstřikovacích strojích s uzavírací silou až 150 t.

stroje vstřikující umělou hmotu

obstříklá táhla
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Třískové dohotovení
Složitost mnohých dílů tvářených za studena stále roste. Mnoho funkcí musí
být převzaty jediným stavebním dílcem. Společnost esw GROUP čelí těmto
výzvám použitím moderních CNC zpracovatelských technik.
Používají se všechny obvyklé třískové obráběcí postupy jako vrtání, frézování,
soustružení a řezání závitů. Takto lze zhotovit i nejsložitější díly s vysoce
přesným lícováním.

CNC obráběcí centrum
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Válcovací technika
Při výrobě nejrůznějších šroubů, zejména pro
stavebnictví, patří válcování k našim standardním
postupům. Přitom je využíváno stejnou mírou
válcování na plocho i na kulato.
Společnost esw GROUP vyrábí podle výkresů dodaných
zákazníky speciální šrouby od velikosti M2,5 do M24.
Ve vlastní podnikové kalírně jsme schopni vyrábět
pevnosti až do hodnoty 12,9.
Všechny díly mohou být podle přání opatřeny
nejrůznějšími povrchy, povrstvením a zabezpečením
šroubů.

S.2
Oblasti použití

S.3
Nejlepší spojení

S.4
Tváření za studena

S.6
Lisovací technika

S.7
Vstřikování plastů

Lanová technika
Lana a jejich spojení s válcovanými díly nebo díly tvářenými za studena se
často používají v oblastech vyžadujících bezpečnost, často dokonce s funkcí
zachraňující život, např. u systémů bezpečnostních pásů ve vozidlech.
Významnou předností společnosti esw GROUP je fakt, že může tyto pružné
systémy nabízet jako montážní sestavu.

stroj na zkracování lan
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Montážní sestavy
V montáži sestav se projevuje komplexní souhra všech oblastí
podnikání společnosti esw GROUP (tváření za studena, lisování,
obstřikování umělou hmotou, montáž atd.). Do této oblasti patří
jak ruční tak i automatická montáž sestav. Obvykle montujeme
lisované díly obstříknuté umělou hmotou do nejrůznějších
montážních sestav.
Zvláštním příkladem spojení tváření za studena a lisovací techniky
je pro ESW rychle kotvící šroub, námi vyvinutá a patentovaná
montážní sestava pro stavebnictví, která je používána jako
upevňovací prvek pro zavěšené stropy.

montážní automat na opěrky

ESW Schnellanker
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Konstrukce a vývoj
Významná pozornost u společnosti esw GROUP
je věnována konstrukci a vývoji. Vlastní vývojové
oddělení zajišťuje, že společně se svými zákazníky
můžeme vylepšovat nové výrobky k uživatelské
dokonalosti. Současně je pro nás důležitá i
spolupráce s vysokými a odbornými školami,
abychom se mohli dále soustředit v prvé řadě na
oblast vývoje.
Pracujeme s nejmodernějšími systémy 3D-CAD
a jsme schopni zpracovat všechny běžné datové
modely. Speciálním softwarem simulujeme složité
tvářecí procesy a zpřístupňujeme tak dodatečné
optimalizační možnosti.

Martin Hebestreit
konstruktér
„Právě v našem oddělení je zřejmý skvělý rozvoj esw
GROUP v různých obchodní oblastech. Prosazování
nových nápadů je pro nás velkou výzvou.“
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Výroba nářadí
Společnost esw GROUP je schopna vlastní výrobou
nářadí docílit další konkurenční výhody. Spoluprací s
námi tak můžete získat podstatný podíl používaného
nářadí z vlastní výroby. Krátká doba mezi konstrukcí
a výrobou patří mezi další výhody našeho podnikání.
Do oblasti výroby nářadí patří HSC zpracování,
CNC frézování, soustružení nebo drátové a ploché
broušení. Vysoký podíl na vzdělání signalizuje, že toto
podnikatelské odvětví je vysoce perspektivní.

HSC fréza

Marc Pötzsch
CNC - programátor
„Ve skupině esw GROUP je smozřejmostí používání moomílání drátu

derní techniky. Máme možnost se dále rozvíjet při různých
úkolech a každý den je možné se něco nového naučit.“
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Kvalita a životní prostředí
Pro esw GROUP, jako moderní podnikatelskou
organizaci, představuje kvalitativní, ekologické
a spolupracovnické jednání v každém odvětví
podnikání trvalou výzvu. Dosažení vysokých cílů
dokazují stávající certifikace podle ISO/TS 16949
a DIN EN ISO 14001.
Jako vítěz Duryňské státní ceny za kvalitu v roce
2004 pokládáme zacházení s faktory kvality,
životního prostředí a bezpečnosti práce za celkovou
koncepci. V rámci další optimalizace procesu
pracujeme na zavedení modelu EFQM a podílíme
se na kvalitativním vývoji.

státní cena za kvalitu - Thüringen
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Kontakt

•

tváření za studena do ø 25 mm

•

Lisovací technika

•

Třískové dohotovení

•

Konstrukce a vývoj

Eichsfelder Schraubenwerk GmbH
Rengelröder Weg 13
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel. +49 36 06 662 - 0
Fax +49 36 06 662 - 119
info@esw-net.de
www.esw-group.eu

•

Vstřikování plastů

•

Lanová technika

•

Montážní sestavy

ESW Bohemia k.s.
Kos̆ice u Sobĕslavi 235
PSC̆ 391 17
Tel. +420 381 470 211
Fax +420 381 470 216
esw-bohemia@esw-bohemia.cz
www.esw-group.eu

•

tváření za studena od ø 2,0 mm

•

zvláštní šrouby

•

zpracování ušlechtilé oceli

ERO GmbH
Altenaer Straße 144
58513 Lüdenscheid
Tel. +49 23 51 67 267 - 0
Fax +49 23 51 56 405
info@esw-ero.de
www.esw-group.eu

www.esw-group.eu
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