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Intro
Společnost CZ-SKD Solutions vznikla na základech původní nástrojárny SKD Bojkovice spojením aktivit
Česká zbrojovka Partners SE a bývalých zaměstnanců firmy SKD Bojkovice, zejména lidí z nástrojárny.
Společnost je součástí industriálního holdingu AIT Group a.s.
Působíme v areálu původní nástrojárny SKD Bojkovice.
Jsme nástrojárna specializovaná na výrobu technicky složitých vstřikovacích forem a nástrojárna poskytující
kompletní a komplexní služby. Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou vstřikovacích forem a plastových dílů
pro automobilový průmysl po dobu již více než 30ti let.
Disponujeme zkušeným týmem lidí s dlouholetým know-how.

Vize, mise, strategie
Vize:
Chceme být prestižní, respektovaná a inovativní nástrojárna využívající moderní technologie a trendy, nástrojárna dělající složité formy a aplikace.
Nástrojárna poskytující kompletní a komplexní služby a technické zázemí svým zákazníkům, úzce s nimi spolupracuje na vývoji jejich produktů a jsme také
vyhledáváni a oslovováni předními výrobci plastových dílů do různých průmyslových odvětví. Chceme být skvělým zaměstnavatelem, kde bude prestiž
pracovat, máme motivované zaměstnance, vychováváme odborníky v oboru a cítíme společenskou odpovědnost.
Mise:
Jsme nástrojárna, která vyvíjí a vyrábí formy na složité aplikace a poskytuje kompletní a komplexní služby svým zákazníkům a pomáhá jim v pokroku.
Nabízíme kompletní služby od vývoje výlisku, technické podpory, konstrukci a výroby formy až po dodávku finálního produktu. Přicházíme s inovativními
nápady a sledujeme trendy v oblasti konstrukce a výroby forem a plastů. V inovacích a smart řešeních vidíme potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti a
udržitelnosti jak naší, tak našich zákazníků a napomáháme našim zákazníkům v jejich růstu. Nechceme se na trhu prosazovat jen cenou, zákazníci musí
vidět, že investované peníze do kvalitního nástroje se jim vrátí a vyplatí. Našimi zákazníky jsou prestižní TIER1 dodavatelé v automotive industry, leadeři ve
svých oborech, většinou globální hráči. V oblasti defense úzce spolupracujeme s prestižní firmou Česká zbrojovka a.s., předním leaderem a světovým
hráčem ve svém oboru a zde nás také pojí společná vazba na akcionáře.
Strategie:
Přesvědčíme zákazníky, že dovedeme řešit komplexní a náročné projekty i na globální úrovni a posilovat pozici spolehlivého dodavatele, resp. partnera s
kompletními službami. Pomáhat inovovat produkty zákazníků, přicházet s novými nápady a řešeními a tím zvyšovat konkurenceschopnost a udržitelnost.
Vytvářet a propojovat synergie mezi jednotlivými průmyslovými obory. Supportovat naše zákazníky, aby oni vyhrávali projekty u svých zákazníků a chceme
být součástí aktuálních změn v automotive průmyslu, který přináší stále nové zajímavé projekty a výzvy. Snažíme se odlišit od jiných dodavatelů, jsme
proaktivní a snažíme se dělat věci jinak a lépe. Reference ukazují, že jdeme správným směrem.

Nabízíme vývoj ideálního konceptu vstřikovací formy vzhledem k technologickým požadavkům na kvalitu a přesnost
výlisku, ekonomicky výhodnou výrobu a požadovanou životnost nástroje vzhledem k předpokládanému objemu výroby a využití formy.

Služby
1) Vývoj, konstrukce a výroba prototypových vstřikovacích forem
2) Vývoj, konstrukce a výroba sériových vstřikovacích forem, komplexní služby
•
•
•
•
•
•
•
•

Vývoj a podpora zákaznického vývoje – pomoc při získání zakázek našim zákazníkům
Vývoj a konstrukce plastových dílců
Konstrukce forem a přípravků
Výroba forem, nástrojů a přípravků
Zkoušení a optimalizace forem, dodávky vzorků výlisků
Změny forem – designové změny dle požadavků zákazníků
Servis forem – opravy a údržba forem
Inženýrská činnost – optimalizace procesů, zvyšování životnosti forem a zkracování času cyklu vstřikování,
inovace = klíč k úspěchu – vyšší konkurenceschopnost
• Poradenská činnost – kalkulace a řízení projektů, obchodní strategie na získání projektů
• Linky a přípravky na automatizaci sériové výroby (overmolding, montáže, testování, …)
3) Možnost výroby forem v Číně jak pro asijský, tak evropský, ale také US trh
- vlastní tým lidí, velké zkušenosti, více než 300 úspěšných projektů
- kompletní služby od konstrukce, výroby, vzorkování, zajištění dopravy
- formy konstruovány ve spolupráci s naším týmem a dle standardů našich zákazníků
- optimalizace a kompletní dokončení v ČR ve shodě s výkresem dílu
- záruka, servis, náhradní díly a provádění eventuálních designových změn
4) Zkušenosti s dodávkami forem i do Indie, USA, Mexika, Brazílie, atd.
5) Vlastní obchodní zastoupení v Německu a koordinace projektů pro německé zákazníky
6) Přesná kusová strojírenská výroba

Produkty
• Vývoj a výroba prototypových, předsériových a sériových forem pro tyto aplikace:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Technicky složité díly (chladiče vody, vzduchu a oleje, termostaty, palivové, vzduchové a olejové filtry, pumpy, sání, …)
Pohledové díly (exteriér i interiér, světlomety)
2K díly
Overmolding – díly se zálisky
Vysokoteplotní formy – aplikace materiálů PPS, PPA, materiály až 50% GF
Technologie GIT a Mucell
Svařované díly (vibrační a ultrazvukové svařování plastů, svařovací přípravky)
Hotstamping, montáže pouzder a těsnění, testy těsnosti
Montážní linky
Náhrady kovových dílů plastovými díly

• Vstřikování plastových dílů, sériové dodávky dílů a sestav
• Montážní a měřící přípravky, automatizační linky

Konkurenční výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Více než 30 let zkušeností s výrobou vstřikovacích forem
Vše pod jednou střechou – jeden spolehlivý dodavatel
Vlastní vývoj a konstrukce
Zkoušení a optimalizace forem
Kvalifikovaný, kompetentní a zkušený personál
Vysoké know-how získané z mnoha předchozích projektů, dlouholeté zkušenosti v automotive industry
Moderní strojní park
Sledujeme současné technologické trendy, nové inovace jsou pro nás výzva a příležitost
Několik ocenění v oblasti inovací a spolupráce v automotive industry
Všeobecná znalost trhu nejenom v Evropě, ale i globálně
Vlastní obchodní zastoupení v Německu a koordinace projektů pro německé zákazníky
Možnost výroby forem v Číně, kde máme vlastní tým lidí a nabízíme zde kompletní a komplexní služby.
Nemalé zkušenosti s výrobou forem v Číně

Vývoj jako naše konkurenční výhoda
Neustálý vývoj a inovace sledující moderní automotive trendy a strategie jako jedna z našich hlavních priorit.
Chceme být strategický dodavatel forem a dílů pro naše zákazníky.
Preferujeme produkty s přidanou hodnotou jako:

•
•
•
•

Montáže
Hotstamping
Svařování
Mytí dílů, tampoprint

•
•
•
•

Vodní pumpa
TIER 1: Mahle Behr
OEM: Audi
PPS aplikace, díl se zálisky

Testování
Overmolding – díly se zálisky
2K vstřikování, GIT, Mucell
PPS, PPA, materiály až do 50 % GF

Baffle Plate
TIER 1: Elring Klinger OEM: GM
Svařování, montáž

Změna hliníkového dílce na plastový
- Snížení hmotnosti dílů
- Nižší emise
- Nižší cena – velmi zajímavý potenciál pro saving

Chladič vzduchu – Turbo systém
TIER 1: Valeo OEM: VW
Změna hliníkového dílce na plastový

Spolupráce v defense industry
Značnou část našich tržeb tvoří defense segment.

Aplikujeme zkušenosti z automotive do defense segmentu a tím pomáháme firmám inovovat jejich produkty a procesy.
Podporujeme naše zákazníky, zejména hlavního partnera Českou Zbrojovku, již přímo ve vývoji dílců a hledáme cesty jak
inovovat, zlepšovat a optimalizovat produkty a tím snižovat náklady a zvyšovat produktivitu výrobních procesů.

Aktuálně zde máme dva klíčové zákazníky a nabízíme tyto služby:
• CZUB – upínače, montážní a měřící přípravky, prototypové obráběné dílce, formy pro vstřikování plastů a dodávky
plastových dílců, formy pro slévání kovů, postupové nástroje, atd.
• Vibrom – formy pro vstřikování kovů MIM technologií (metal injection moulding)

Reference – automotive industry

Realizované aplikace – automotive
Chladiče vody a
vzduchu

Termostaty

Sání

Realizované aplikace – automotive
Rozvody oleje

Kryty, držáky

Rozvody tekutin

Realizované aplikace – automotive
Dveřní systémy

Sedadlové systémy

Systémy kufru a
zadních dveří

Realizované aplikace – automotive

Realizované aplikace – automotive

Realizované aplikace – automotive

Realizované aplikace – automotive

Realizované aplikace – automotive
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