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► ILWT 
      Rusko 
      Pavilon A2 041 
 
• Technologie a zařízení na vysokorychlostní přímé povlakování kovy pomocí laseru (HPLM) 
Přídavná technologie pro zhotovování součástí z práškových materiálů za využití modelů ve 3D model. 
Potenciální použití různých materiálů v jednom dílu a získávání dílů odstupňovanými vlastnostmi. 
 
Oblast použití 
Zavádění technologie přímého vysokorychlostního povlakování pomocí laseru je velmi efektivní způsob 
zhotovování výrobku s velkým množstvím montážních jednotek, které mají dlouhý výrobní cyklus. Tato 
technologie je také vhodná pro velké tenkostěnné výrobky s komplexní konfigurací a nízkou mírou 
využití materiálů. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká produktivita, až 15 kg/hod. 
Odstupňované vlastnosti, nízká poréznost, souosá (ekviaxiální) jemně zrnitá struktura, vynikající me-
chanické vlastnosti, velký rozsah dílů, minimálně 5 souřadnic, kontrolovaná atmosféra. 
 
 
► Kovrov electromechanical plant 
      Rusko 
      Pavilon A2 041 
 
• Výroba soustružnických a frézovacích obráběcích center s řídicími systémy CNC 
Množství moderních soustružnických a frézovacích vysoce výkonných center. 
 
Oblast použití 
Mechanické strojní vybavení, přesné obrábění. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoce přesné obrábění.  
Moderní parametry účinnosti.  
Přiměřené ceny. 
 
• Sériová mobilní technika pod názvem značky „Ant“ 
Univerzální multifunkční miniaturní nakladače s ovládanými saněmi „ANT“ s nosností 750 a 1000 kg. 
Čelní nakladače „ANT“ 3000; hydraulická plošina Ant 14-7. 
 
Oblast použití 
Stavebnictví, veřejné služby, silniční stavitelství, průmysl a zemědělství. 
Přínos pro zákazníky 
Vysoká kvalita a parametry účinnosti.  
Přiměřené ceny. 
 
 
► Polytechnic College No. 8 in honor of Twice Hero of the Soviet Union I.F. Pavlov 
      Rusko – Moskva 
      Pavilon A2 041 
 
• Výuka 
Polytechnický institut 8 them. I. F Pavlova je v čele Školicího a výrobního sdružení „Leteckého a kosmic-
kého strojírenství“, které sdružuje osm univerzit a institutů v Moskvě, poskytuje školení pro profese         
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a specializace pro druhou profesi v odborném školství v následujících oblastech: technologie strojního 
inženýrství a automatizace, IT-technologie, stavba radioaparatur. 
 
Oblast použití 
Školicí a výrobní dílny a laboratoře institutu byly vybaveny moderním Hi-Tech vybavením. Na základě 
v našich dílnách vyrobených krytů pro LED, vlnovody, formy kolegium inženýrů spolu se studenty navrhlo 
a zkonstruovalo 3osý obráběcí stroj CNC, jakož i několik modifikací motoru pro model letadla.  
Přínos pro zákazníky 
Kvalifikace našich odborníků umožňuje realizovat školicí programy pro profesní školení a podchycení 
pracovníků a specialistů z různých oblastí Ruska. Partnery kolegia jsou průmyslové podniky a zahraniční 
organizace, spolupracujeme s českou společností UNIS a odbornými školami ve Vyškově. 
 
 
► Sinara Transport Machines JSC 
      Rusko – Jekatěrinburg 
      Pavilon A2 041 
 
• Modely lokomotiv 
Posunovací dieselové lokomotivy, čisticí spínače a dieselové lokomotivy na hlavních tratích. 
 
Oblast použití 
Pro správy železnic a podniky skutečných sektorů ekonomiky (metalurgie, báňský průmysl, průmysl 
zpracování ropy a plynu, chemický průmysl, stavba strojů, sektor paliv a výroby elektřiny). 
Přínos pro zákazníky 
• Inteligentní mikroprocesorový řídicí systém pro hybridní asynchronní pohon • Akumulátory Li-ion      
a superkondenzátory, začleněné do konstrukce. Lokomotiva je vybavena systémem GLONASS • Kontrola 
a dohled pomocí video systému, snímače elektronického parkování • Systém lokomotivy pro fázi před 
spuštěním • Používání akumulátorů s aktivní energií zajišťuje 4 hodiny provozu lokomotivy v režimu 
naprázdno • Studený start motoru za využití energie superkodenzátorů • Snížení spotřeby motorové 
nafty o 30 % • Snížení emisí do životního prostředí až o 55 % • Více než 20 pokrokových řešení 
strojního vybavení v konstrukci lokomotivy.  
 
 
► STROYMASHSERVICE Pte 
      Rusko – Moskva 
      Pavilon A2 041 
 
• Za studena tažené trubky / Povrchová úprava SRB 
Bezešvé, diamantovým kotoučem broušené a kladkami leštěné trubky, tolerance H8. 
 
Oblast použití 
Používá se pro výrobu a opravy hydraulických válců. 
 
• Vysokotlaké filtry pro filtraci pracovních tekutin za plného průtoku 
 
Oblast použití 
Filtrace pracovních tekutin v hydraulických systémech. 
 
• Filtrační prvky, používané pro filtraci pracovních tekutin za plného průtoku 
 
Oblast použití 
Filtrace pracovních tekutin v hydraulických systémech. 


