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VÝROBCE DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKY

MANUFACTURER OF TRANSPORT AND HANDLING TECHNOLOGY



O společnosti  

Společnost  D A S  spol. s r.o. je projekční a výrobní společnost zajišťující 
dodávku zařízení pro technologickou a mezioperační dopravu ve všech 
odvětvích průmyslu. 

•   Společnost  byla založena v roce 1993 
•   Zaměstnává 90 kvalifikovaných zaměstnanců
•   Roční obrat firmy  nad 100 milionu korun
•   Konstrukční kancelář  s moderním programem ve 3D 

 
Výrobní program     

•   Dopravní a manipulační systémy pro průmysl a skladování
•   Dopravníky válečkové, pásové a řetězové
•   Automatizovaná a robotizovaná pracoviště
•   Návrh a výroba zdviží a zvedacích zařízení
•   Elektrické rozvaděčě a elektromontáže
•   Náhradní díly a kovoobrábění
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Company Profile

The company DAS spol. s r.o. is engineering, production and supply 
company that provides equipment for technology and interoperational 
transport in all branches of industry.

•   The company was established in 1993
•   It has 90 professional advanced and skilled employees
•   Annual turnover is above 100 mil. CZK
•   Designing department works with modern 3D programs

Our manufacturing program offers 

•   Transport and handling systems for industry and warehousing
•   Roller, belt and chain conveyors
•   Automated and robotized working places
•   Design and manufacture of lifts and hoisting appliances
•   Electric switchboards and electrical installation 
•   Spare parts and metal machining
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TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI MANUFACTURING POSSIBILITIES

OPERACE             PARAMETRY        ROZMĚR
                                                        HMOTNOST
  

Soustružení max. D obrobku nad ložem            620 mm
                  max. D obrob. nad suportem            330 mm
                  max. délka obrobku                          4000 mm
                  max. hmotnost obrobku                      2000 kg
  

Soustružení max. D obrobku nad ložem           500 mm
NC                 max. D obrob. nad suportem           300 mm  
                                max. délka obrobku                          1250 mm
                  max. hmotnost obrobku              500 kg
  

Frézování                 max. rozměr obrobku    300x800 mm
                  max. výška                            300 mm
                  max. hmotnost obrobku              250 kg
  

Frézování                 upínací plocha stol                  1000x1120 mm
CNC                 max.posuv  v ose x                          1250 mm
                  max.posuv  v ose y                          1100 mm
WH 10 CNC max.posuv  v ose z                            940 mm
                  max. hmotnost obrobku            2000 kg
  
Broušení                 max. délka                    200x500 mm
na plocho                 max. hmotnost                                60 kg
  
Výroba                     čelní                                     do modulu 6
ozubených kol šikmé                                     do modulu 6
                  max.D                                            600 mm
  
Výroba                 běžných roztečí               do31,75mm (20B)
řetězových kol max. D                                            600 mm
  
Výroba                                                       do modulu 6
šnekových soukolí max. D                                            600 mm
  
Svislé obrážení max.zdvih                            200 mm

OPERATION CHARACTERISTICS    DIAMETER
                                                          WEIGHT
  

Turning work           max. length of the work 
                                piece above bed                           620 mm
                  max. length of the work 
                                piece above support                           330 mm
                  max. length of the work piece         4000 mm
                  max. weight of  the work piece           2000 kg
  
NC turning work max. length of the work 
                                piece above bed                           500 mm
                 max. length of the work 
                                piece above support                           300 mm
                  max. length of the work piece         1250 mm
                  max. weight of the work piece             500 kg
  
Milling                 max. diameter of  the work 
                                piece                                   300x800 mm
                  max. height                           300 mm
                  max. weight of the work 
                                piece                                             250 kg
  
CNC milling table working surface              1000x1120mm
                 max. movement - axis x         1250 mm
                  max. movement – axis y         1100 mm
WH 10 CNC max. movement – axis z           940 mm
                  max. weight of the work piece           2000 kg
  
Flat grinding            max. length                   200x500 mm
                 max. weight                               60 kg
  
Manufacture straight                                up to module 6
of cogged wheels helical                                up to module 6
                  max. length                          600 mm
  
Manufacture Standard spacing               up to31.75(20B)
of chain wheels max. length                           600 mm
  
Manufacture                                  up to module 6
of worm-gear set max. length                           600 mm
  
Slotting                 max. lift                                            200mm




