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zkušební stand, instalovaný na kolejové váze, který slouží pro testování kolových bloků kolejových 

vozidel. Funguje tak, že celý kolový blok rovnoměrně stlačuje, čímž se imituje zatížení bloku 

a kolejí kabinou lokomotivy. Pro bezpečnou činnost v průběhu provozu byla obsluha upozorněna, 

že je nutné kolový blok před zahájením testů řádně zaklínovat proti pohybu. Jinak by hrozilo, 

že bude vlivem postupného stlačování vystřelen z kolejové váhy silou o hmotnostním ekvivalentu 

30 kN.

STANd PRo TeSTováNí Kolových bloKů 



Stroj pro montáž spon na plastový díl pro interiér automobilu během jediného pracovního cyklu 

umí zkontrolovat nedolitky na plastovém dílu, nasadit montážní spony pro následnou instalaci dílu 

do palubní desky nové Škodovky, ověřit barvu dílu dle barvy interiéru a zkontrolovat, 

že je na díl nalepen identifikační štítek. Až poté je díl uvolněn pro vyjmutí ze stroje. 

Podobně jako mýtický Golem je i tento stroj oživován šémem – identifikační kartou, 

kterou disponují zaměstnanci pověření k práci se strojem.

STRoJ PRo moNTáž SPoN NA PlASTový díl



dva jednoduché ale velmi užitečné stroje využívající běžně dostupné komponenty z elektrické 

kotoučové pily nahradily mnohaleté morálně i fyzicky zastaralé přípravky, u kterých bylo nutné 

dodržovat specifický pracovní postup.

PRAcoviŠTě PRo zAřezáváNí KoNců měděNých cíveK



Když 4. dubna 2016 poprvé vzlétl světově unikátní ultralehký letoun Albi, který vzhledem 

napodobuje proudový l-39 Albatros, byl to velký den nejen pro více než 1000 odborníků 

a studentů, kteří se na jeho vývoji podíleli, ale i pro společnost STRKAN s.r.o. Ta se tím se svými 

stroji a přípravky prosadila v technologicky nejnáročnějším průmyslovém oboru – letectví. 

Přípravek, který společnost vyvinula, slouží pro lepení kompozitových skořepin nohy hlavního 

podvozku vč. přesného umístění výztuh pro šrouby a čepy.

moNTážNí PříPRAveK PRo Nohu PodvozKu ul Albi 



Speciální axiální lopatková mříž pro usměrňování proudění vzduchu tvořící část zkušebního 

aerodynamického tunelu, ve kterém přední plzeňský výrobce turbín provádí výzkum proudění 

páry ve výstupních tělesech energetických zařízení. díky tomu, že byl pro výrobu lopatek použit 

kompozit, je mříž výrazně lehčí než při použití běžných materiálů. bylo tak možné ji umístit 

do pojízdného modulu a lze s ní snadno manipulovat.

KomPoziTová AxiálNí loPATKová mříž 



Stroje společnosti STRKAN s.r.o. se neuplatňují pouze při výrobě energetických zařízení 

a dopravních prostředků, ale i při produkci vybavení pro domácnost. Příkladem může být 

pneumatický stroj pro nalisování tyček do plastových ramen tvořících sušák na prádlo.

moNTážNí PRAcoviŠTě SuŠáKu



Pro výrobce insekticidů pro domácí použití byl vyvinut a vyroben automatický stroj 

(součást výrobní linky), který do krabiček dávkuje tablety s návnadou a sáčky se silikagelem. 

Pro společnost STRKAN s.r.o. je tento stroj významný tím, že na jeho konstrukci byly poprvé 

využity komponenty zhotovené technologií 3d tisku.

STRoJ NA dávKováNí TAbleT A SáČKů 



Kvalitní zpracování interiérů automobilů se posuzuje i podle míry rezonancí, vrzání, přenášených 

vibrací a dalších rušivých zvuků, které vznikají při jízdě po nerovnostech. Proto bývají např. díly 

palubní desky opatřeny gumovými segmenty, které vibrace zmírňují. Jejich montáž probíhá 

na automatických strojích, jakým je např. pracoviště pro montáž gumových dorazů na plastový díl.

PRAcoviŠTě PRo moNTáž Gumových doRAzů



obráběcí, svařovací a montážní přípravky usnadňují výrobu podvozků kolejových vozidel. 

Na první pohled jednoduché svařence mají ve skutečnosti optimalizovanou konstrukci, 

při deklarované tuhosti a přesnosti mají nižší hmotnost. i přesto je pro manipulaci s nimi 

potřeba jeřáb.

SvAřovAcí PříPRAvKy 



Textilní výplň kabiny automobilu je na určených místech opatřena filcovou výztuhou, která je 

připevněna prostřednictvím lepení a zalisování. Po vložení textilního koberce a nanesení lepidla 

na stanovené plochy obsluha spustí stroj, který v jedné operaci nalisuje všechny filcové podložky. 

STRoJ PRo NANáŠeNí Filcu NA KobeRec 



Sestava ramen pro manipulaci s extrudovací hlavou pro vytlačování gumových hadic. 

u výrobce gumových hadic pro motory automobilů přípravek usnadňuje manipulaci 

s vyměnitelnými vytlačovacími hlavami a zvyšuje tak efektivitu a bezpečnost provozu 

extrudéru.

SeSTAvA RAmeN 



Tento automatický stroj je určen pro hromadnou výrobu komponentů pro automobilový průmysl. 

Jeho činností je montáž síťky na středový tunel automobilového interiéru. objem denní produkce 

stroje činí řádově až tisíce kusů.

STRoJ PRo moNTáž SíŤKy 


