PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

VVV MOST spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvvmost.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.: +420 777 748 219, E-mail: jochman@vvvmost.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32

Historie společnosti
Společnost VVV MOST spol. s r.o. byla založena v roce 1990. První tři písmena v názvu společnosti označují
prvotní aktivity společnosti: "Výzkum", "Vývoj" a "Výrobu". Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na
expertizy týkající se problematiky dopravních pásů. Během následujících let byla činnost firmy postupně
rozšiřována. V současné době společnost nabízí komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby
pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků.
Provádíme celoroční smluvní údržbu dopravních tras v renomovaných firmách v České republice. Jedná se
např. o zařízení v energetickém průmyslu, papírnách, pískovnách, betonárnách, keramických závodech a
kamenolomech. V rámci smluvních vztahů je zajištěna havarijní pohotovost pro řešení havárií, poruch nebo
nečekaných problémů.
Zákazníci mají k dispozici ve skladovém areálu v Bylanech náhradní díly, příslušenství pásových dopravníků
a materiály pro údržbu v hodnotě cca. 15 milionů Kč. Dále má společnost k dispozici skladové haly a dvě

Výzkum
Vývoj
Výroba

výrobní haly o rozměrech 16 x 45 m s portálovými jeřáby o nosnosti 5 t a 8 t a cca 3 000 m2 zpevněných
venkovních montážních a skladovacích asfaltových ploch a cca 6 000 m2 zpevněných štěrkových ploch.
Společnost zajišťuje 24 hodinový servis, který umožňuje okamžitě reagovat na havarijní situace u zákazníků. V posledních pěti letech investuje
firma VVV MOST ročně 2-3 miliony Kč do oblasti vývoje a výzkumu dopravníků, do vývoje speciálních měřících přístrojů a do nových technologií
údržby.
Na českém trhu má naše společnost obchodní zastoupení 15-ti předních světových firem, které vyrábí náhradní díly a příslušenství pro pásové
dopravníky.
V roce 2009 byl navýšen základní kapitál společnosti VVV MOST spol. s r.o. na 11,7 miliónu Kč. V současnosti zaměstnává cca 100 zaměstnanců
a průměrný roční obrat činí 160 až 180 miliónů Kč. Od roku 1990 dosáhla společnost celkového obratu více než 3 miliardy Kč.

Mezi naše zákazníky patří především:
•

elektrárny společnosti ČEZ, a.s., teplárny,

•

kamenolomy, štěrkopískovny, pískovny,

•

papírny, chemické závody, dřevařské závody,

•

cementárny, vápenky, cihelny, sklárny, atd.

MOST
GPS: 50.497219, 13.650133

Nabízené služby a produkty
Dopravní pásy
•

prodej pryžotextilních, ocelokordových, PVC dopravních pásů, dopravních pásů
MATADOR a pásů pro bubnové tryskače,

•

preventivní a nepřetržitá havarijní údržba, spojování a opravy dopravních pásů všech
typů metodou vulkanizace za tepla, lepením za studena i mechanickým spojováním,

•
•

pogumování bubnů a kovových povrchů, výroba pryžových těsnění atd.,
výroba profilových dopravních pásů, pásů s bočními vlnovci a příčkami.

Dopravníky
•

výroba a projekce třídičů, drtičů, podavačů a pásových dopravníků všech druhů:
Technologické, příhradové, hadicové a U pásové dopravníky, Z a L pásové dopravníky
typu FLEXOWELL, korečkové, šnekové, spirálové, trubkové dopravníky typu SCHRAGE,
vážící dopravníky atd.,

•
•
•

technologické celky pro pásovou dopravu a zpracování materiálů,
smluvní a havarijní servis zařízení pro přepravu materiálů - 24h denně,
údržba, montáže, opravy a repase pásových dopravníků a příslušenství.

Příslušenství a náhradní díly
•
•
•
•
•
•

prodej nářadí a materiálů pro opravy dopravních pásů,
prodej náhradních dílů a příslušenství pro pásovou dopravu,
prodej válečků, bubnů, válečkových stolic, držáků válečků atd.,
prodej stěračů dopravních pásů a čistící techniky dopravních pásů,
prodej motorů, pohonů, převodovek,
prodej zařízení pro separaci a indikaci, detektorů a separátorů kovů, zdvíhacích
magnetů atd.

Vývoj, výzkum - měřící technika
•

přístroj pro měření tloušťky - zařízení pro měření mechanického opotřebení pryžové
vrstvy ocelolanových dopravních pásů a bubnů,

•

detektor uložení ocelových lan - pro kontrolu polohy ocelových lan v dopravních pasech
s ocelolanovou konstrukcí.

•
•

detektor vybočení ocelových desek

•

trhací stroj - tahové zkoušky, pro měření mechanických vlastností vzorků.

radiofrekvenční systém měření teploty - pro bezdrátové kontinuální měření teploty
rotujících částí,

Poradenství
•
•

odborný poradenský servis - analýzy životnosti dopravních pásů a audity provozů,

•
•
•

měřící přístroje pro měření opotřebení krycích vrstev dopravních pásů,

nezávislé odborné posudky v oblasti oprav, spojování a provozování dopravních pásů
pro uživatele pásové dopravy,
vzdělávání - kurzy vulkanizérů, poradenství,
kontrola kvality - vstupní kontrola kvality dopravních pásů a reklamace.

Svařování kovů
•

zajištění svářečského dozoru - mezinárodní a Evropský svářečský inženýr (IWE, EWE) dle ČSN EN ISO 14731 a technologa svařování,
včetně možnosti doškolení a přezkoušení svářečů / zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705 a školení
svářečů dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1, svářečský dozor a inspektor - přejímač, posouzení shody technické konstrukční i výrobní
dokumentace (návrhu) výrobku (zařízení) s předpisy a normami (NV, EC, EHS, ES, harmonizovanými, technicky určenými normami, ev.
s požadavky technických pravidel a norem, národních předpisů a norem) a její schválení k realizaci výrobku.

Obchodní zastoupení
Příslušenství a náhradní díly pro pásové dopravníky:
•

Magnety, detektory a separátory kovů RAOUL LENOIR a VVV MOST spol. s r.o.

•

Pohony pro elevátory a pásové dopravníky STIEBEL

•

Převodové skříně STM Group – axiální, kuželové a šnekové

•

Převodové skříně TRAMEC – čelní, kuželové, násuvné a pravoúhlé

•

Vulkanizační soupravy pro spojování pásů za tepla VVV MOST spol. s r.o.

•

Elektro-bubny RULMECA

•

Poháněcí a vratné bubny VVV MOST spol. s r.o.

•

Válečky, válečkové pražce a držáky válečků pro dálkovou pásovou dopravu PRECISMECA

•

Válečky, válečkové pražce a držáky válečků pro technologickou pásovou dopravu TRANSROLL

•

Nouzové lanková spínače a hlídače vybočení dopravních pásů DITTELBACH & KERZLER

•

Dopadové lišty a lože SMILE MONROE

•

Kluzné materiály SOLIDUR

•

Stěrače a regulační válce pro pásové dopravníky HOSCH

•

Těsnící systémy bočního veden pásových dopravníků TbK

•

Výrobky z technické pryže (např. otěrová pryž pro stěrače a boční těsnění dopravních pásů)

Materiály a nářadí pro spojování a opravy dopravních pásů:
•

Metodou teplé vulkanizace – MATADOR Púchov

•

Metodou studené vulkanizace – REMA TIP-TOP STAHLGRUBER, MATADORFIX Bratislava

•

Materiály pro rychlou a snadnou opravu pryžových výrobků a dopravních pásů – ELIFLEX

•

Materiály a nářadí pro mechanické spojování dopravních pásů

Poradenství, expertízy a měření

Expertní činnost:
•
•
•
•
•

Vstupní kontrola a reklamace kvality dopravních pásů.
Sledování a hodnocení kvality dopravních pásů a jejich spojů.
Program evidence dopravních pásů a jejich spojů včetně realizace.
Normy životnosti dopravních pásů.
Stanovení hlavních příčin předčasných výměn dopravních pásů.

Optimální volba dopravních pásů:
•
•
•
•

Cena, platební podmínky, garance.
Unifikace dopravních pásů a minimalizace skladových zásob.
Životnost a poruchovost dopravních pásů.
Minimalizace nákladů na nákup, provoz, údržbu a opravy Zvýšení
časového využití pásových dopravníků.

Vyhodnocení opotřebení, stavu a kvality dopravních pásů:
•
•
•
•
•

Měření profilů opotřebení dopravních pásů.
Měření profilů opotřebení pryžových obložení bubnů.
Měření fyzikálně – mechanických vlastností dopravních pásů.
Hodnocení kvality spojů dopravních pásů a lepidel.
Foto a video dokumentace opotřebení a poškození pásů.

Řešení provozních problému a optimalizace údržby:
•
•
•

Řešení specifických problémů provozu pásových dopravníků.
Řešení specifických problémů provozu dopravních pásů.
Návrhy na zavedení optimálního systému údržby pásových
dopravníků a dopravních pásů včetně realizace.

Speciální nabídka

Vakové jezy

Jeřábnické práce

Půjčovna dopravníků

Svářečské služby, kontroly svarů, svářečský dozor

Dopravní pásy
Servis a prodej dopravních pásů MATADOR
Společnost VVV MOST spol. s r.o. již více jak 10 let dodává všechny typy dopravních pásů od dodavatelů z celé
Evropy a má zastoupení firmy Continental Matador Rubber pro ČR. K dispozici máme dopravní pásy se
standardními i speciálními krycími pryžovými vrstvami, např. krycí vrstvy odolné teplu, hoření, olejům či
chemikáliím. Tyto dopravní pásy odpovídají a jsou vyrobeny dle norem DIN a ISO 9001. Našim zákazníků
můžeme nabídnout kromě nových pásů, také pásy použité nebo vykoupené ze skladových zásob. V havarijním
skladu dopravních pásů v areálu Bylany u Mostu máme připraveno k okamžitému odběru 7.000m 2 nových a
10.000m2 použitých pásů nejběžněji používaných typů s možností odběru libovolných délek. Poskytujeme
záruční a pozáruční servis.
K přímému odběru ze skladu nabízíme:
•
pásy v šířkách 400 - 2400mm
•
pevnost pásů 200 - 5000 N/mm
•
přesné délky pásů dle přání zákazníka, včetně spojování a montáže
•
pásy s kostrou polyamidovou (P) a polyesterovou (EP)
•
pásy s kostrou ocelolanovou / ocelokordovou
•
krycí vrstvy podle norem DIN 22102, 22109-2, 22129, 22131
•
nízká cena, vysoká kvalita, ISO 9001 a ISO 14 001

Dopravní pásy profilové
Společnost VVV MOST spol. s r.o. nabízí několik typů dopravních profilových pásů. Proškolení servisní technici
provádí jejich spojování a opravy. Nabízíme možnost zakázkové výroby profilových pásů dle vlastních požadavků
zákazníka.
Profilové dopravní pásy se používají v případech, kdy úhel náklonu na dopravníku je příliš strmý pro dopravu
materiálu pomocí klasického hladkého dopravního pásu.
Dopravní pásy s profily jsou vhodné pro dopravu sypkých a balených materiálů na šikmých dopravnících, a to až
do úhlu sklonu cca 20° až 35° podle typu dopravovaného materiálu. Profily na dopravních pásech zabraňují
sesouvání přepravovaného materiálu a zvyšují kapacitu dopravy.

Dopravní pásy s bočními vlnovci typu FLEXOWELL
Společnost VVV MOST spol. s r.o. nabízí dopravní pásy s vlnovci a příčkami, které Vám můžeme dodat již hotové,
nebo můžeme aplikovat vlnovce a příčky přímo na Váš dopravní pás.
Provádíme spojování a opravy všech typů dopravních pásů s vlnovci a příčkami. Vlnovce i příčky lze dodat
zákazníkovi i samostatně jako náhradní díl. Dopravní pásy s bočními vlnovci a příčkami jsou určeny pro dopravu
sypkých materiálů na dopravnících určených pro šikmou a svislou dopravu sypkých materiálů případně jejich
kombinaci, a to v různých úhlech od 0° do 90°.
Tento speciální typ dopravního pásu umožňuje dopravu většího množství materiálu v jakémkoliv stupni náklonu.
V závislosti na typu příček a výšce bočních vlnovců lze dopravovat materiál i pod úhlem 90° Použití dopravních
pásů s bočními vlnovci eliminuje spad a ztráty dopravovaného materiálu ke kterým dochází na přesypech.

Dopravní pásy PVC a PU
Společnost VVV MOST spol. s r. o. dodává PVC a PU pásy v různých tloušťkách a pevnostech. Nabízíme výběr z
velkého množství typů krycích vrstev a barevného provedení.
V rámci servisu provádíme spojování a opravy pásů. Ze vzorníků lze vybrat několik desítek typů krycích vrstev
pro různé aplikace a dle druhu dopravovaného materiálu. PVC a PU dopravní pásy se používají ve všech
odvětvích průmyslu především pro přepravu potravinářských produktů, sypkých materiálů a balených produktů.
PVC a PU dopravní pásy se vyznačují nízkou hmotností, excelentní pevností a vysokou odolností proti
opotřebení.

Pásy pro bubnové tryskače
Pásy pro bubnové tryskače. Společnost VVV MOST spol. s r.o. disponuje vybavením na vulkanizaci příček a
zásobou pásů všech šíří a pevností, což nám umožňuje výrobu pásů v krátkých dodacích lhůtách. Také jsme
schopni vyrobit pás přesně dle individuálního požadavku na všechny typy tryskacích strojů různých výrobců.
Tyto speciální pásy jsou používány v bubnových tryskacích strojích ve slévárenství, hutnictví a strojírenské
výrobě. Tyto stroje pracují na principu převalování obrobků na gumovém pásu, kde metací kolo vrhá abraziva
na povrch obrobků a poté propadává děrováním pás.

Opravy, servis a spojování dopravních pásů
Firma VVV MOST spol. s r.o. je specialistou na opravy a spojování dopravních pásů všech typů.
Tyto práce provádíme metodami studené a teplé vulkanizace.
Zákazníkům poskytujeme smluvní havarijní servis
24h denně, 365 dnů v roce.
Opravy a spojování provádí zkušení vulkanizéři s několikaletou praxí v oboru v souladu s platnými
technologickými postupy a normami. Při spojování a opravách používáme opravné a spojovací
materiály renomovaných firem.

Studená vulkanizace
•

Spojování pryžotextilních dopravních pásů

•

Spojování PVC dopravních pásů

•

Opravy poškozených krycích vrstev dopravních pásů

•

Opravy průrazů dopravních pásů

•

Opravy poškození bočních okrajů dopravních pásů

Teplá vulkanizace
•

Spojování pryžotextilních a ocelokordových dopravních pásů

•

Spojování PVC dopravních pásů

•

Opravy poškozených krycích vrstev dopravních pásů

•

Opravy podélného říznutí ocelokordových dopravních pásů

•

Opravy průrazů a poškození bočních okrajů dopravních pásů

Mechanické spojování
•
•

Pryžotextilní dopravní pásy
PVC dopravní pásy

Speciální zakázky
•
•
•
•

Hadicové dopravní pásy
Dopravní pásy flexowell
EPP dopravní pásy
Pásy typu monoply a pásy ripstop

Výměna a likvidace
•
•
•

Provádíme demontáž a nasazení dopravních pásů
Nabízíme možnost renovace opotřebených dopravních pásů
Zajistíme likvidaci a odvoz starých a použitých

Kvalita
Společnost má připravený systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002 k certifikaci. Veškerá činnost je řízena a kontrolována dle příslušných řídících
dokumentů. V rámci tohoto systému je vedena evidence reklamačních řízení, které představují max. 0,2 % objemu prací.

Vybavení a kvalifikace
Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány 12 kvalifikovanými vulkanizéry proškolenými u společnosti REMA TIP-TOP Stahlgruber s minimální praxí
jedenáct let. K dispozici máme 4 montážní vozidla, 6 kompletních sad pro spojování studenou vulkanizací, 4 vulkanizační soupravy pro spojování
pásů v šíři od 200 mm do 2200 mm a stacionární dílenský vulkanizační lis. Opravy a spojování provádíme především na pracovištích zákazníků,
ale i ve vlastní vulkanizérské dílně.

Výroba dopravníků
Hadicové a U dopravníky
Hadicové, U dopravníky a kombinace obou provedení jsou vhodné pro ekologickou přepravu sypkých
materiálů ve všech odvětvích průmyslu. Mezi nejčastěji dopravované materiály patří cement, sádrovec,
ruda, umělá hnojiva, uhlí, dřevěné štěpky, zrniny atd. Design hadicových dopravníků eliminuje problémy
spojené s provozem klasických pásových dopravníků, jakými jsou spad materiálu z dopravníku, omezené
úhly dopravy, obtížnost horizontální a vertikální zatáčky atd.

Pásové příhradové dopravníky
Pásové příhradové dopravníky se používají pro dopravu sypkých hmot tam, kde je potřeba překlenout velké
vzdálenosti s minimálním použitím podpěr. Umožňují jednosměrné a reverzační stejnoměrné, regulované
podávání a dávkování sypkých materiálů. Dopravníky lze vybavit pásovou váhou nebo vážícími tenzometry.
Trasa těchto pásových dopravníků se skládá z nosné příhradové konstrukce.

Technologické pásové dopravníky
Pásové technologické dopravníky se používají pro dopravu sypkých hmot tam, kde je potřeba dopravovat
sypké materiály na velké i malé vzdálenost s možností zabezpečit plynulou dopravu. Umožňují jednosměrné
a reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých materiálů. Technologické dopravníky
lze montovat na otočný stůl a zabezpečit tak sypání materiálu po celém obvodu jejich otáčení.

Flexowell dopravníky typu Z a L
Z a L dopravníky s pásy typu FLEXOWELL se používají pro vertikální dopravu sypkých materiálů v místech s
omezeným prostorem pro instalaci transportního zařízení. Z a L dopravníky mohou být navrženy pro
dopravu jakéhokoliv typu sypkého materiálu počínaje jemně zrnitými materiály a konče velkými kusy rudy.
Mezi nejčastěji přepravované materiály patří železná ruda, uhlí, popílek, sádrovec, kamenivo, štěrk, písky,
hnojiva, vápenec atd.

Korečkové dopravníky
Korečkové dopravníky jsou určeny k vertikální dopravě sypkého a drobně kusovitého matriálu. Používají se
hlavně v potravinářském, zemědělském, farmaceutickém, kosmetickém, chemickém, keramickém a
sklářském průmyslu, ale i pro dopravu sypkých hmot v těžkém průmyslu. Dopravníky umožňují horizontální
a vertikální dopravu bez nutnosti použití přesypů. Přeprava materiálu je zajištěna bez spadu a znečištění,
uzavřená konstrukce dopravníku zabraňuje prášení.

Šnekové dopravníky
Šnekové i spirálové dopravníky se používají zejména kvůli omezení prašnosti pracovního prostředí u
sypkých materiálů. Materiál dopravují vodorovně i šikmo vzhůru. Nejčastější typy jsou trubkové nebo
žlabové (s U profilem) šnekové dopravníky, které mohou či nemusejí být seshora kryté, a jedná se vždy o
zakázkovou kusovou výrobu. Firma VVV MOST spol. s r.o. provádí také opravy a repase různých typů
šnekových dopravníků.

Trubkové dopravníky typu SCHRAGE
Jedná se o trubkový řetězový dopravník nejvyšší kvality pro nejnáročnější použití. V rámci spolupráce s
firmou I. P. K. TRADING - Technology s. r. o. provádíme montáže trubkových dopravníků od renomovaného
německého výrobce - firmy SCHRAGE. Stavebnicový systém umožňuje různé kombinace vedení trasy s
menšími nároky na velikost prostoru a jednoduchou manipulaci. Po celém světě jsou instalovány v rámci
různých odvětví tisíce těchto dopravních systémů.

Vážící dopravník
Pásové podavače se nejčastěji používají pro vyprazdňování sil, násypek a zásobníků. Podavače umožňují
jednosměrné a reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých materiálů. Podavače lze
vybavit pásovou váhou, nebo vážícími tenzometry.

Pásové podavače
Pásové podavače se nejčastěji používají pro vyprazdňování sil, násypek a zásobníků. Podavače umožňují
jednosměrné a reverzační stejnoměrné, regulované podávání a dávkování sypkých materiálů. Podavače lze
vybavit pásovou váhou nebo vážícími tenzometry.

Technologické celky pro dopravu, skladování a zpracování
materiálů a sypkých hmot
Pracovníci firmy řeší a připravují návrhy technologických celků v provozech dopravy uhlí a škváry v
dolech, teplárnách a elektrárnách a dále při dopravě umělých hnojiv v chemických provozech,
dopravě dřevěných štěpků v papírenských provozech, dopravě a zpracování štěrku a písku v
pískovnách, zpracování komunálních odpadů, dopravě materiálů v keramických závodech, stavbách
betonáren atd.

Návrhy, projekce, výroba a montáž technologických celků
Technologické celky pro dopravu a úpravu sypkých hmot se skládají z různých námi vyráběných a
dodávaných strojů a zařízení jako jsou především:
•
•
•
•
•
•
•

Ocelové konstrukce
Pásové dopravníky
Korečkové dopravníky
L a Z dopravníky typu FLEXOWELL
Redlery
Drtiče

•
•
•
•
•
•
•

Třídiče
Separátory kovů
Pásové a vibrační podavače
Násypky a zásobníky
Hlídače kovových předmětů
Pásové váhy
Pračky písku, atd.

Údržba a opravy pásových dopravníků
Součástí strojního odboru je provádění preventivní a běžné údržby a opravy dopravních tras všech typů
včetně jejího příslušenství. Firma provádí celoroční smluvní údržbu dopravních tras v renomovaných
firmách v České republice. Jedná se např. o zařízení v energetickém průmyslu, papírnách, pískovnách,
betonárnách, keramických závodech a kamenolomech. V rámci smluvních vztahů je zajištěna havarijní
pohotovost pro řešení havárií a poruch.

Montážní práce
Firma zajišťuje montáže technologických celků kvalifikovanými pracovníky pro svoji vlastní výrobu i pro
ostatní výrobní firmy.
Výrobní usek má k dispozici 40 zaměstnanců a dvě výrobní haly o rozměrech 16 x 45m s portálovými jeřáby
o nosnosti 5t a 8t. Dále je k dispozici cca 3 000m2 zpevněných venkovních montážních a skladovacích
asfaltových ploch a cca 6 000m2 zpevněných štěrkových ploch.

Skladové hospodářství
Skladové kryté hospodářství zaměřené na opravy pásových dopravníků, jehož náplní jsou převodové skříně,
motory, válečky, válečkové pražce, válce, ložiskové komplety, otěruvzdorné materiály, stěrače dopravních
pásů, dopravní pásy, elektro materiál pro bezpečný provoz pásové dopravy atd.

Výrobní dílna disponuje:
•
•
•
•
•

soustruhy, frézky horizontální, frézky vertikální, obrážečky
sloupové vrtačky, stojanové vrtačky
nůžky na plech (2 m, 6mm), nůžky na plech (3 m, 20mm)
ohraňovací lis (4 m, 16 mm), pásové pily
stroje pro svařování v ochranné atmosféře, atd.

Pro externí montáže je zajištěna:
•
•
•
•
•

montážní dílny s agregátem
montážně vybavené dodávkové vozy
jeřáb 8 t
osobní vozidla pro montáže a opravy i nákladní vozidla
terénní vozidla pro montáže v těžkých provozech

Výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj
Přístroj pro měření tloušťky
Zařízení pro měření mechanického opotřebení dopravních pásů,
pneumatik a bubnů.

Radiofrekvenční systém měření teploty
Systém pro měření teploty na rotujících částech průmyslových
zařízeních.

Vulkanizační soupravy
Teplovulkanizační jednotka TVJ - 2002 je vulkanizační zařízení
přenosného stavebnicového charakteru, určené pro spojování
dopravních pásů. Při vulkanizaci je zajištěna rovnoměrná teplota s
tolerancí +/- 2°C a rovnoměrný tlak v celé spojované ploše dle
předem nastavených hodnot. Vulkanizační lis TVJ 2002 je vyráběn v
šířích 500 – 1400 mm a v případě zájmu může být vybaven
chlazením. Oproti klasickým vulkanizačním lisům, tvoří nosník s
topnou deskou jeden blok včetně tlakového vaku v horním bloku.
Tlak je vyvozován pomocí vzduchu. Celá souprava se vyznačuje velmi
nízkou hmotností.

Trhací stroj TTM
Nabízená řada z rodiny testovacích trhacích strojů je určena pro
laboratorní a provozní měření mechanických vlastností. Trhací stroje
jsou schopné splnit celé spektrum standardních a unikátních
testovacích požadavků napříč různými průmyslovými odvětvími.
Prodloužená délka stroje je výhodná pro delší vzorky a vzorky s větším
prodloužením.

Zařízení pro sledování hadicového pásu
Zařízení je určeno pro měření stupně přetočení (vybočení) a
deformace pásu hadicových (trubkových) dopravníků v reálných
provozních podmínkách. Námi navržené zařízení pro sledování
přetočení a deformace pásu hadicového dopravníku překonává
nedostatky stávajících řešení zejména tím, že umožňuje sledovat ve
většině míst hadicového dopravníku stav sbalení nosného pásu, a to
jak z hlediska jeho natočení (vybočení), tak z hlediska jeho sbalení
(deformace), přičemž tento stav jednoznačně přiřazuje konkrétnímu
místu dopravního pásu.

Certifikáty a ocenění
Certifikát na prodej dopravních pásů, spojovacích materiálů a vykonávání servisních
služeb pro dopravní pásy značky MATADOR
CONTINENTAL MATADOR RUBBER s.r.o. Púchov tímto potvrzuje, že držitel certifikátu je oprávněný
vykonávat následující činnosti: autorizovaný prodej dopravních pásů, spojovacího materiálu, poradenskou
službu, zaškolovací činnost v oblasti montáže, spojování, údržby a správného použití dopravních pásů,
spojování a opravy studenou a teplou vulkanizací, montáž dopravních pásů MATADOR.
Platnost certifikátu do: 31.12.2017

Certifikát ČSN EN ISO 9001: 2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006
Certifikovaný systém managementu jakosti se vztahuje na: Obchod s dopravními pásy, příslušenstvím,
náhradními díly a komponenty dopravníků a strojních zařízení. Výroba dopravních pásů. provádění servisu,
údržby, montáže a spojování dopravních pásů. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Výroba, montáž,
projektování, údržba a servisní činnost technických zařízení, zařízení pro dopravu sypkých hmot a ostatních
strojních zařízení, včetně renovace důlních dopravních zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou
hornickým způsobem.
Platnost certifikátu do: 15.09.2018

Společnost splňuje požadavky na kvalitu při svařování podle ČSN EN ISO 3834-2:2006
Druh výrobku: Pásové dopravníky, výroba a montáž ocelových konstrukcí, příhradové konstrukce,
zámečnické výrobky dle požadavků zákazníka atd. Produktové normy nebo alternativní norma (normy):
ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+A1, ČSN EN 13480-1,4,5,6. Skupina(y) základních materiálů (podle CEN
ISO/ TR 15608): 1.1, 1.2. Proces(y) svařování a příbuzné procesy? 111, 135.
Platnost certifikátu do: 15.09.2018

Čestné uznání „Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“
Čestné uznání společnosti VVV MOST spol. s r.o. za účast v soutěži „Cena Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost“ za rok 2015 v kategorii Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců udělil hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček v Ústí nad Labem dne 12.9.2016.

Poděkování od společnosti MATADOR za dlouhodobou spolupráci
Při příležitosti 50.výročí výroby dopravních pásů společnosti MATADOR a.s. v letech 1955 - 2005, vyjadřuje
společnost poděkování za dlouhodobou vzájemnou spolupráci společnosti VVV MOST spol. s r.o.

Člen České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ, z.s.
Úkolem ČTPS je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského
průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních
aktivit.

Oficiální partner Internetového Technicko-Ekonomického portálu i-TES
Společnost VVV MOST spol. s r.o. je oficiálním partnerem portálu a pomáhá rozšiřovat a garantovat
odbornou úroveň portálu od roku 2004. Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení,
minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti.

Kontakty

Kontakty

RNDr. Jaroslav Jochman

Ing. Jaroslav Jochman

Expertízy a studie dopravních pásů

Contact for English-speaking countries

Email: jochman.jaroslav@vvvmost.cz

Email: jochman@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 205

Telefon: +420 775 900 735

Ing. Pavel Hartman

Luise Zelenková

Výroba pásových dopravníků

Kontakt für Deutsch sprechen

Email: hartman@vvvmost.cz

Email: zelenkova.luise@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 201

Telefon: +420 476 100 700

Ing. Tomáš Kočí

Ing. Zdeněk Marel, IWE

Opravy a spojování dopravních pásů

ISO a svařování

Email: koci@vvvmost.cz

Email: marel@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 206

Telefon: +420 602 701 163

RNDr. Milan Neubert

Ing. Ladislav Jochman

Výzkum a vývoj

Odbor dopravních pásů

Email: neubert@volny.cz

Email: vala@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 209

Telefon: +420 777 748 204

Ing. Jaroslav Jochman

Ing. Josef Vala

Sklad a marketing

Prodej dopravních pásů

Email: @vvvmost.cz

Email: vala@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 219

Telefon: +420 777 748 204

Ing. Petr Zelenka

Ing. Jana Zudová

Obchodní činnost

Dotace a projekty

Email: zelenka@vvvmost.cz

Email: zudova@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 207

Telefon: +420 775 900 735

Vlastimil Salač

Tomáš Varga

Prodej a servis stěračů

Portál i-TES

Email: salac.vlastimil@vvvmost.cz

Email: varga@vvvmost.cz

Telefon: +420 773 565 455

Telefon: +420 777 748 208

Ing. Lenka Milková

Výrobní areál a sklad

Ekonomický úsek

Bylany u Mostu (Malé Březno 74)

Email: milkova@vvvmost.cz

Email: sklad@vvvmost.cz

Telefon: +420 777 748 210

Telefon: +420 777 748 239

Facebook.com

Twitter.com

Linkedln.com

MySpace.com

Google.com

Instagram.com

YouTube.com

Pinterest.com

YouFace.cz

