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Příčné dělení
Cutting / Querschneiden

O nás
About us / Über uns

Dělící centra zpracovávají ocelové, pozinkované a hliníkové plechy ve svitcích až do 1.650 mm a tloušťce 0,4 - 3,0 mm na tabule o délce až 6.000 
mm a pásky od šíře 21 mm. Díky široké skladové zásobě jsou centra schopna plnit požadavky zákazníků téměř ihned. 

Příčné dělení lakovaného i nelakovaného vstupního svitku do šíře 1.650 mm na tabule, možnost dělení materiálu dodaného zákazníkem.

Cutting of coated and uncoated input rolls, up to width of 1.650 mm into sheets, also option of cutting materials supplied by the customer.

Querschneiden der Eingangscoils  auf Tafeln und Zuschnitte bis zu der Breite von 1.650 mm in Tafeln. Schneiden als Lohnarbeit nach 
Kundenwunsch möglich. 

The Steel Service Centres process cold-rolled and hot-dip galvanised coils up to width of 1.650 mm and thicknesses of 0,4 to 0,3 mm. Sheets and 
cut-to-sheets with lengths of up to 6.000 mm and bands from 21 mm widths are processed on four cutting lines. Thanks to the broad supply of 
stock the centres are capable of fulfilling customers‘ requirements almost immediately.

Unser Materialspektrum : Stahl-, Verzinkte und Aluminiumbleche in Coils, Breite bis zu 1.650 mm und Dicke ab 0,4 - 3,0 mm. Bleche und Zuschnitte 
in der Länge bis zu 6.000 mm sowie Bänder ab Breite 21 mm.  Der leistungsstarke Anlagenpark moderner Spaltanlagen, Längs –t und Querteilanl-
age sowie Schneidenzentren garantiert Lieferflexibilität und - schnelligkeit.

PARAMETRY LINEK 
Line Parameters / Parameter der Anlagen

FIMI

šíře svitků / coil width / Coilbreite

váha svitků / coil weight / Coilgewicht

vnější Ø svitků / outside Ø of coil / Aussendurchmesser AD 

vnitřní Ø svitků / inside Ø of coil / Innerduchmesser ID 

tloušťka plechu / thickness of metal / Blechdicke 

délka tabulí / sheet length / Tafelnlänge 

mez pevnosti / limit of strenght / Zugfestigkeit RM max

max. 1650 mm

30 t

max. 2000 mm

500 - 610 mm

0,40 - 3,00 mm

300 - 6000 mm

750 MPa

délková tolerance / length tolerance / Längentoleranzen +/- 0,25 mm

80 m/minmaximální rychlost linky / maximum velocity of line / 
Geschwindigkeit der Anlage: max.

šikmý střih / diagonal cut / Trapezbleche -



www.mtcomax.cz

Podélné dělení
Slitting / Längsschneiden

PARAMETRY VSTUPNÍ PÁSKY
Parameters of input coil / Parameter des Eingangsbandes

šíře vstupních svitků / width of input coils / Breite der Eingangscoils

váha svitků / weight of coil / Coilgewicht

PDL FIMI

350 - 1700 mm

max. 34 t

vnější Ø svitků / outside Ø of coils / Aussendurchmesser AD

vnitřní Ø svitků / inside Ø of coils / Innerduchmesser ID

max. 2100 mm

508 - 610 mm

PARAMETRY VÝSTUPNÍ PÁSKY
Parameters of output coil / Parameter des Ausgangsbandes

vnitřní Ø svitků / inside Ø of coils / Innerduchmesser ID 

vnější Ø svitků / outside Ø of coils / Aussendurchmesser AD 

PDL FIMI

508 mm

max. 2100 mm

šíře pásky / width of strip / Bandbreite

tolerance šíře / width tolerance / Breitentoleranz

min. 21 mm

max. +/- 0,1 mm

tloušťka plechu / thickness / Dicke

mez pevnosti / maximum strenght limit / Zugfestigkeit RM max

0,40 - 5,00 mm

max. 1200 MPa

300 m/minmaximální rychlost linky / maximum velocity of line / 
Geschwindigkeit der Anlage: max.

Podélné dělení lakovaného i nelakovaného vstupního svitku do šíře 1.700 mm na pásky, možnost dělení materiálu dodaného zákazníkem.

Slitting of coated and uncoated input coils up to a width of 1.700 mm into strips, also option of slitting materials supplied by the customer.

Längsschneiden der Eingangscoils bis zu der Breite von 1.700 mm. Schneiden als Lohnarbeit nach Kundenwunsch möglich.



Proč METAL TRADE COMAX, a.s. ?
Why METAL TRADE COMAX, a.s.? 
Warum METAL TRADE COMAX, a.s.?

• Individual approach to customers‘ needs
• Years of proven quality
• Short delivery, reliability
• High quality input materials
• Large stock inventory
• Both retail and wholesale

• Individuální přístup k potřebám zákazníka
• Léty prověřená kvalita
• Krátké dodací termíny
• Vysoká kvalita vstupních materiálů
• Velké skladové zásoby
• Velkoobchodní i maloobchodní prodej

• Persönliche Individuelle Beratung 
• Das marktgerechte Lieferprogramm 
• Absolut kompetente Beratung  bis zur Logistik
• Das Vormaterial ist von den führenden EU 
   Stahlherstellern bezogen
• Die grosse Lagerkapazität 
• Schnelligkeit, Qualität ohne Kompromisse, 
   Kleinmenge – individuell und schnell

Velvary
Sídlo a výrobní závod / Headquaters and production:
METAL TRADE COMAX, a.s.
273 24, Velvary 420, Czech Republic
GPS: 20°16´53.291‘‘N, 14°14´32,945‘‘E
e-mail: steelservice@mtcomax.cz, www.mtcomax.cz

Kolín
Hlavní výrobní závod / Main production plant:
METAL TRADE COMAX, a.s.
280 02 KOLÍN,Ovčárenská 1452, Czech Republic
GPS: 50°2´26.785‘‘N, 15°12´50,113‘‘E
e-mail: steelservice@mtcomax.cz, www.mtcomax.cz

Košice
Výrobní závod / Production plant:
MT COMAX Košice, s.r.o.
Bočiar, Priemyselná zóna
Office: 040 01 Košice, Bellova 3, Slovakia
email: kosice@mtcomax.cz
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