Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a
výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory:



Těžební průmysl a doprava materiálu



Pohony v cementárnách



Pohony ve válcovnách



Energetika



Gumárenský průmysl



Všeobecné strojírenství

Základním předpokladem k zajištění trvalého rozvoje firmy jsou naši zaměstnanci, zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oboru
převodová zařízení. Díky kvalifikovanému a stálému kolektivu odborných pracovníků Vám můžeme poskytnout tyto služby:



projekty a výroba nových strojních celků a převodových skříní



komplexní dodávky náhradních dílů



servisní činnost



provádění běžných a generálních oprav



pravidelné prohlídky a diagnostická měření



odborné posudky, pevnostní a geometrické výpočty



technické zpracování a dodávky různých strojních dílů

ZAMĚŘENÍ FIRMY

S navázáním na dlouholeté zkušenosti firmy MKV s.r.o. se stala naše společnost, MKV Ozubená kola s.r.o., přední společností v oboru
výroby převodových zařízení v České republice, a to jak v provedení standardních tak i atypických.
Firma je specializována na vývoj, konstruování a výrobu mechanických převodovek včetně výroby jejich náhradních dílů. MKV
Ozubená kola s.r.o. rovněž zajišťuje servisně-montážní služby.
Obory, ve kterých se můžete s našimi produkty setkat:



Těžební průmysl a doprava materiálu



Pohony v cementárnách



Pohony ve válcovnách



Energetika



Gumárenský průmysl



Všeobecné strojírenství

HISTORIE

Firma MKV Ozubená kola s.r.o. vznikla počátkem roku 2001.
Pokračuje v činnosti firmy MKV s.r.o. založené v roce 1993. Navazuje na její bohaté zkušenosti získané v uplynulých
letech v oblasti výroby, rekonstrukcí a oprav průmyslových převodovek. Díky pružnému přístupu k potřebám zákazníků
nacházíme uplatnění nejen u stávajících strategických partnerů,ale aktivně oslovujeme i nové klienty.
Sídlo společnosti se nachází v Plzni, výrobní prostory v areálu ŠKODA a.s. Firma MKV Ozubená kola s.r.o. je
specializována na vývoj, konstruování a výrobu mechanických převodovek nové generace.

PRODUKTY
Co nabízíme:


Vlastní standardizované převodovky



Čelní převodovky všeobecného použití



Speciální převodovky dle požadavku zákazníka



Údržba a opravy



Dodávky náhradních dílů

Vlastní standardizované převodovky

Čelní a kuželočelní 2-3 stupňové převodovky až do 4000 kW přenášeného výkonu a hmotnosti cca 50000 kg. Tuhé svařované nebo
lité těleso převodové skříně, čelní i kuželové ozubení cementované a kalené, obráběné po tvrzení.

Speciální převodovky dle požadavku zákazníka


Vytvoření optimalizovaného návrhu technického řešení v souladu s mezinárodními standardy (DIN, AGMA, ISO)



Zpracování kompletní výrobní dokumentace



Zajištění výroby produktu



Technický servis

Dodávky náhradních dílů
Ozubená kola s dvojitě
šikmým ozubením

Ozubená kola s jednoduše
šikmým ozubením

Kuželová soukolí se
spirálním ozubením

Kuželová soukolí s
přímým ozubením

Šneková soukolí s válcovým
nebo globoidním šnekem

KONTAKT
Adresa:
MKV Ozubená kola s.r.o.
Lochotínská 13
301 66 Plzeň
Česká republika
Kontakt:
tel.: 377 539 226, 377 259 866
fax: 377 259 723
E-mail: info@mkv.cz

REFERENCE
Vybrané reference z let 1993 - 2003


vývoj, projekty, technické poradenství, geometrické a pevnostní výpočty



dodávky převodových skříní vlastní konstrukce



střední a generální opravy převodovek



montážní, servisní a diagnostická činnost



dodávky náhradních dílů



provádění pravidelných revizí a repasí pohonů

Doly a ostatní těžební průmysl


EZ Praha, a.s.



Klement, a.s.



Mostecká uhelná společnost, a.s.



Severočeské doly, a.s.



Sokolovská uhelná, a.s.



UNEX, a.s.



Vítkovice PRODECO, a.s.

Kuželočelní, čelní převodovky pro pásovou dopravu a bagry P = 200 - 1000 kW, n1 = 750 - 1000 min
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Strojírenský průmysl, energetika


ČEZ, a.s.



HZ Břidličná, a.s.



Mavel, a.s.



PBS Velká Bíteš, a.s.



Železárny Hrádek, a.s.
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Rychloběžné převodovky P = 200 - 5000 kW, n1 = 15000 - 20000 min
-1
Kuželové (úhlové) převodovky pro MVE P = 300 - 850 kW, n1 = 800 - 1000 min

Cementárny a vápenky


Cement Hranice, a.s., skupina Dyckerhoff



Cementáreň Turňa, a.s.



Cementárny a vápenky Prachovice, a.s.



Českomoravský cement, a.s., skupina Heidelberger



Hirocem, a.s., Rohožník



Lafarge Cement, a.s.



PSP Engineering, a.s.
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Čelní jedno-, dvou a třístupňové převodovky pro mlýny a cementační pece P = 500 - 1850 kW, n1 = 980 min .
Ozubené věnce do Ø 8000 mm a šířky do 1000 mm

Gumárenský průmysl


Barum Continental, s.r.o.



Mitas Praha, a.s.



Rotas strojírny, s.r.o.



Tyros, s.r.o.
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Čelní jedno-, dvou a třístupňové převodovky pro hnětače P = 100 - 800 kW, n1 = 980 min
-1
Šnekové převodovky P = 10 - 150 kW, n1 = 900 min

Surovino-zpracovatelský průmysl, keramické závody


CALOFRIG, a.s.



Chlumčanské keramické závody, a.s.



Západokámen Plzeň, a.s.

Čelní jedno-, dvou a třístupňové převodovky pro hnětiče a drtiče P = 20 – 600 kW, n1 = 980 – 1500 min

Papírenský a chemický průmysl


JIP Větřní, a.s.



Lovochemie, a.s.



Novácké chemické závody, a.s.



Setuza, a.s.

Převodovky všeobecného použití (čelní, kuželočelní, kuželové) P = 10 - 800 kW, n1 = 750 - 1500 min
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Ostatní


Cukrovar Hrochův Týnec, a.s.



Českomoravské cukrovary, a.s.



Plzeňské mlýny, a.s.



TESCO, a.s.

Nestandardní převodovky dle požadavku zákazníka až do hmotnosti cca 50 000 kg.

FOTOGALERIE

Pastorek 2. stupně převodovky pohonu kolesa KU800. Průměr ozubení 336 mm, m = 14, zuby cementované, kalené,
broušené. Hmotnost 450 kg.
Zákazník: UNEX Pastorek

Pastorek 3. stupně převodovky kolesa rypadla KU800. Průměr ozubení 485 mm, m = 16, zuby cementované, kalené,
broušené. Hmotnost 1570 kg.
Zákazník: UNEX

Pastorek 4. stupně převodovky kolesa rypadla KU800. Průměr ozubení 625 mm, m = 25, zuby cementované, kalené,
broušené. Hmotnost 1660 kg.
Zákazník: UNEX

Ozubené kolo 3. stupně převodovky kolesa rypadla KU800. Průměr ozubení 1370 mm, modul 16, ozubení cementované,
kalené, broušené. Hmotnost 1330 kg Zákazník: UNEX

Revize 18 ks čtyřstupňových čelních převodovek pro jeřáby.
Zákazník: Sokolov

Šnekový převod pohonu válcovací stolice. Šnek 6 - chodý, cementovaný, kalený, broušený, kolo průměr 1230 sestává ze
svařovaného náboje a věnce jako bronzového odlitku.
Zákazník: Ukrajina

Pastorek převodovky mlýna na cukrovou třtinu při výrobě. Průměr pastorku 614, modul 22, ozubení cementované,
kalené, broušené.
Zákazník: Incoterms pro Pákistán

Dvojice pastorků 3. převodového stupně převodovky mlýna.
Zákazník: Incoterms pro Pákistán

Třístupňová kuželočelní převodovka pro pohon pásového dopravníku na povrchových dolech při montáži v dílně. Výkon
500 kW, převod 12.5, vstupní otáčky 1000/min. Těleso svařované, pastorky cementované, kalené, broušené, kuželové
soukolí HPG. Hmotnost převodovky 8450 kg.

Kuželočelní třístupňová převodovka pohonu uhelného pasu v teplárně. Kompaktní uspořádání bez dělící roviny, těleso
svařované. P = 67 kW, vstupní otáčky 1420/min, převod 35.5.

Třístupňová planetová převodovka otoče rypadla KU800. Výkon 125 kW, vstupní otáčky 1400/min, převod 250, hmotnost
8750 kg.

