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Příčné dělení
Cutting / Querschneiden

PARAMETRY LINEK - KOLÍN
Line Parameters / Parameter der Anlagen

FIMI I.

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/min
maximální rychlost linky / maximum velocity of line / 
Geschwindigkeit der Anlage: max.

O nás
About us / Über uns

The steel service centres METAL TRADE 
COMAX, a.s. process steel and galvanized 
sheets in coils up to a width of 2,000 mm 
with a thickness of 0.4 - 8.0 mm into sheets 
up to 12,000 mm long and strips from 
a width of 21 mm. Thanks to optimum stock 
levels, the centres are able to meet 
customer demands efficiently.

Since 2014, we have also been operating
a modern service centre for cutting natural 
and coated aluminium sheets in coils with 
thicknesses of 0.3 - 4.0 mm into sheets with 
lengths of up to 6,000 mm and strips from 
18 mm wide.

Annual production capacity of our service
centres reaches 520,000 tonnes.

Servisní centra METAL TRADE COMAX, a.s.,
zpracovávají ocelové a pozinkované 
plechy ve svitcích do šíře 2.000 mm 
o tloušťce 0,4 - 8,0 mm na tabule o délce až 
12.000 mm a pásky od šíře 21 mm. Díky 
optimální skladové zásobě jsou centra 
schopna plnit požadavky zákazníků velmi 
efektivně. 

Od roku 2014 provozujeme také moderní 
servisní centrum pro dělení přírodního
a lakovaného hliníku o tloušťkách 0,3 - 4,0 
mm na tabule o délce až 6.000 mm a pásky 
od šíře 18 mm.

Roční výrobní kapacita našich servisních
center dosahuje 520 000 tun.

Die Servicezentern von METAL TRADE 
COMAX, a.s. verarbeiten Stahl und 
verzinkte Bleche in Coils bis zu einer Breite 
von 2.000 mm mit einer Dicke von 0,4 - 8,0 
mm zu Tafeln bis zu 12.000 mm Länge und 
Bänder ab einer Breite von 21 mm. Dank 
optimaler Lagerhaltung können die Zentren 
die Kundennachfrage effizient bedienen.

Seit 2014 betreiben wir zudem ein 
modernes Servicezentrum zum Besäumen 
von blanken und beschichteten 
Aluminiumblechen in Coils mit Dicken 
von 0,3 - 4,0 mm in Tafeln bis zu 6.000 mm 
Länge und Streifen ab 18 mm Breite.

Jährliche Produktionskapazität unserer 
Servicezentren erreicht 520.000 Tonnen.

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.

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

Querschneiden der Eingangscoils auf 
Tafeln und Zuschnitte bis zu einer Breite 
von 1.650 mm in Tafeln. Schneiden als 
Lohnarbeit nach Kundenwunsch möglich. 
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Podélné dělení
Slitting / Längsschneiden

VSTUPNÍ PÁSKY - KOLÍN
Parameters of input coil / Parameter des Eingangsbandes

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

váha svitků / weight of coil / Coilgewicht

FIMI II.

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

VÝSTUPNÍ PÁSKY - KOLÍN
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 

FIMI II.

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/min
maximální rychlost linky / maximum velocity of line / 
Geschwindigkeit der Anlage: max.

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.

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

Längsbesäumen der Eingangscoils bis zu 
der Breite von 1.700 mm. Besäumen als 
Lohnarbeit nach Kundenwunsch möglich.

DECZ UK



Servisní centrum Kolín
Steel service centre / Stahl-Servicezentrum

(výrobní hala v Kolíně / production hall / Produktionshalle)



Servisní centrum Košice
Steel service centre / Stahl-Servicezentrum

(výrobní hala v Košicích / production hall / Produktionshalle)

(výrobní hala ve Velvarech 
/ production hall / Produktionshalle)

Servisní centrum Velvary
Aluminium service centre

Aluminium-Servicezentrum



Proč METAL TRADE COMAX, a.s. ?

• High quality of input materials
• Individual approach to customers‘ needs
• Speed, short delivery times
• Reliability, quality without compromise
• Even small quantities 
  - individually and quickly

• Vysoká kvalita vstupních materiálů 
• Individuální přístup k potřebám zákazníka 
• Rychlost, krátké dodací termíny
• Spolehlivost, kvalita bez kompromisů
• I malá množství - individuálně a rychle

• Persönliche Individuelle Beratung 
• Marktgerechter Lieferprogramm 
• Vormaterial von den führenden 
   Stahlherstellern in der EU
• 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
e-mail: steelservice@mtcomax.cz

Kolín
Hlavní výrobní závod / Main production plant:

METAL TRADE COMAX, a.s.
280 02 Kolín, Ovčárecká 575, Czech Republic
e-mail: steelservice@mtcomax.cz

Košice
Výrobní závod / Production plant:

MT COMAX Košice, s.r.o.
Priemyselná zóna Bočiar, 044 57
Office: 040 11 Košice, Rozvojová 2, Slovakia
email: kosice@mtcomax.cz

www.mtcomax.cz

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

Velvary

Kolín

Košice
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