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Slovácké strojírny, a.s. závod 7 MEP Postř
Postřelmov

Vývoj a výroba elektrických přístrojů a zařízení
Development and manufacturing of electrical products

www.sub.cz
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Rozsah použití našich výrobků
Scope of our products´ application
West Coast Main Line
(braking resistors)

T72 M3 CZ
(electromagnets)
L159 Alca
(electromagnets for
hydraulic systems)

Supply substations
(DC high speed
circuit breakers)
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Partners
SIEMENS

Slovácké strojírny, a.s.
závod 7 MEP Postřelmov

Zábřeh branch plant
Postřelmov main plant
Manufacturing of electrical device
Hlavní závod – výroba elektrických
zařízení

Manufacturing of sheet metal parts,
fabrications, welded parts
Provoz Zábřeh- zpracování
plechů,výroba svařenců a lakovna

CLOSE

CLOSE

Certifikáty, informační systém
Certificates, information system
CQS certificate
ISO 9001:2000

Welding processes
certificate
DIN 6700

IQ Net certificate
ISO 9001:2000

Information system DIMENZE++
and technical modules
(production, commercial and economic control
system)
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Výrobní program
Manufacturing program












DC Rychlovypínače - DC High speed circuit breakers
Odporníky - Resistors
Odporové spouštěče - Resistance starters
Elektromagnety, el. ventily - Electromagnets, el. valves
Přístroje pro trakční vozidla - Devices for railway applications
Rozváděče - Switchboards
Odpojovače - Disconnecting switches
Jeřábová výzbroj - Crane accessories
Ostatní přístroje, stavba prac. strojů - Other devices,
construction of working machines
Strojírenská výroba - Machining
Ostatní činnosti - Other activities
• Provoz – slévárna hliníku - Plant- aluminium foundry
• Provoz – galvanovna - Plant- galvanic surface
treatment
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DC Rychlovypínače
DC High speed circuit breakers



DC RYCHLOVYPÍNAČ N-RAPID
Jednopólový rychlovypínač určený k aplikacím ve
stejnosměrných zařízeních např. jako jistič vedení,
jistič pro usměrňovač, propojovací jistič.



Oceněno Zlatý Ampér 2000.
______________________________________




DC HIGH SPEED CIRCUIT BREAKER N-RAPID
Single-pole breaker intended for applications in DC
equipment, for example line circuit breaker, breaker
for rectifiers and interconnection breaker.



Zlatý Ampér 2000 Award.
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Odporníky
Resistors








VÝKONOVÉ ODPORNÍKY
Výkonové
stavebnicové
odporníky,
brzdové odporníky a odporníky pro
spouštění a regulaci motorů.
_________________________________
POWER RESISTORS
Modular
power
resistors,
braking
resistors and resistors for starting and
regulation of motors.
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Odporové spouštěče
Resistance starters








OLEJOVÉ A VZDUCHOVÉ ODPOROVÉ
SPOUŠTĚČE
Olejové a vzduchové odporové spouštěče k
řízení plynulého spouštění elektromotorů
např. průmyslových pohonů.
___________________________________
OIL AND AIR-COOLED RESISTANCE
STARTERS
Oil and air-cooled resistance starters for an
easy starting of electric motors, for example
industrial drives.
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Elektromagnety, el. ventily
Electromagnets, el. valves














ELEKTROMAGNETY
Stejnosměrné
a
střídavé
ovládací
elektromagnety, přídržné, blokovací a
speciální elektromagnety.
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY
Elektromagnetické ventily pro ovládání
vzduchových pohonů kolejových a silničních
vozidel, průmyslových zařízení.
____________________________________
ELECTROMAGNETS
DC and AC control, holding, blocking and
special electromagnets.
ELECTROMAGNETIC VALVES
Electromagnetic valves to control air drives of
railway and road vehicles, industrial drives.
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Zemnící odporníky VN a NN
Low and high voltage neutral
earthing resistors







Zemnící odporníky jsou určeny pro ochranu
transformátoru nebo generátoru v případě
poruchového proudu při zemním zkratu.
____________________________________
Neutral earthing resistors are used to limit the
current that flows through a transformer or
generator in the event of an earth fault.
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Přístroje pro trakční vozidla
Devices for railway applications






TOPIDLA A TOPNÉ JEDNOTKY
Topidla a topné jednotky pro vytápění prostoru
tramvajových a trolejbusových vozidel.
STYKAČE
Stykače pro spínání
kolejových vozidel.

pomocných

obvodů



Podpěťová relé, vysokonapěťová relé, regulátory
teploty.



_______________________________________



HEATING DEVICES AND HEATING UNITS
Heating devices and heating units to be used in
trams and trolley buses.








CONTACTORS
Contactors to switch auxiliary circuits of railway
vehicles.
Undervoltage
and
thermoregulators.

high-voltage

relays,

CLOSE

Rozváděče do 1 kV, Kabelové svazky
Switchboards up to 1 kV, Looms












ELEKTRICKÉ ROZVÁDĚČE DO 1 kV
Elektrické rozváděče nn pro pracovní stroje,
rypadla, lodě, jeřáby, a speciální účely,
rozváděčové skříně.
KABELOVÉ SVAZKY
Kabelové svazky pro letadla, lodě, trakční
vozidla.
_______________________________
ELECTRIC SWITCHBOARDS UP TO 1 kV
Low voltage electric switchboards for
working machines, excavators, ships,
cranes, and special-purpose electric
distributors, fabrications.
LOOMS
Looms for aircraft, ship,
vehicles´ building industries.

and

railway
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Odpojovače
Disconnecting switches








ODPOJOVAČE DO DC 3000 V
Odpojovače pro viditelné bezvýkonové
odpínání částí (úseků) vedení do DC
3000 V.
_______________________________
DISCONNECTING SWITCHES UP TO
DC 3000 V
Disconnecting switches for visible
powerless disconnection of individual
parts (sections) of the power line of up
to DC 3000 V.
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Jeřábová výzbroj
Crane accessories












KONCOVÉ SPÍNAČE
Pákové a převodové bezpečnostní koncové
spínače.
OVLADAČE A JEŘÁBOVÁ KŘESLA
Ovladače a jeřábová křesla k řízení
průmyslových pohonů, jeřábů, obráběcích
strojů, těžních zařízení apod.
__________________________________
LIMIT SWITCHES
Safety limit switches.
ACTUATORS AND CRANE CHAIRS
Actuators and crane chairs to control
industrial drives, cranes, working machines,
drawing devices, etc.
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Ostatní přístroje, stavba prac. strojů
Other devices, construction of
working machines


Magnetické odlučovače pilin pro čištění
mazacích
emulzí
a
olejů
od
feromagnetických částic vzniklých při
obrábění.



Mechanické a elektrické montáže, stavba
pracovních strojů.
___________________________________





Magnetic separators of chips to clean
lubrication
emulsions
and
oil from
ferromagnetic particles arising during
machining processes.



Mechanical and electrical assembling,
construction of working machines.
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Strojírenská výroba
Machining








Fabrications
Welded constructions
Machining
Powder and Wet painting
Sheet metal work - possibilities

Strojní obrábění, tváření, svařování,
tepelné zpracování.
Výroba dílů, plechových dílů a
konstrukcí, svařovaných konstrukcí
včetně
mokrého
a
práškového
lakování, podsestav, montáže sestav.
_______________________________
Machine cutting, forging, welding, heat
treatment.
Production of parts, sheet-metal parts
and structures, welded structures
including wet and powder painting,
subassemblies, assembly operations.
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Ostatní aktivity
Other activities



SERVISNÍ SLUŽBY
Záruční a pozáruční servis, revize a
repase elektrických zařízení, školení a
poradenská činnost.



METROLOGICKÉ SLUŽBY
Zkoušení a kalibrace měřidel v oborech
délka, rovinný úhel, elektrické veličiny,
teplota, vlhkost a tlak.



_______________________________



SERVICE ACTIVITIES
Guarantee and after guarantee repairs,
complete overhaul of electric devices,
training and consulting services.








METROLOGICAL SERVICES
Testing and calibration of measuring
devices in the areas of length, flat
angle, electrical units, temperature,
humidity and pressure.
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Ostatní aktivity
Other activities








ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
Vývojové
a
typové
zkoušky
slaboproudých
a
silnoproudých
elektrických
přístrojů
a
zařízení
(elektrické, mechanické a klimatické
zkoušky a zkoušky odolnosti proti
vibracím a rázům).
_______________________________
TEST LABORATORY
Development and type tests on light
and heavy current electric devices and
plants (electrical, mechanical and
climatic tests, vibration and shock
withstand tests).
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Reference list – Partners
Alstom Transport

MITSUBISHI ELECTRIC

BOMBARDIER

Mostecká uhelná společnost, a.s.

Cegelec

MOTORENFABRIK HATZ GmbH

CIRMA ENTEREPRISE

OHL ŽS, a.s.

České dráhy, a.s.

Pars nova a.s.

ČMKS - Lokomotivy, a.s.

PRO-LOGIK s. r. o.

DAKO-CZ, a.s.

S-BAHN BERLIN GmbH

DRIBO, spol. s r. o.

SÉCHERON SA

Elektrizace železnic Praha a. s.

SIEMENS

EVION SUISSE GMBH ANTRIEBS-UND MAGNETTECHNIK

Slovácké strojírny, akciová společnost

EVPÚ, a.s.

SNCF

GE Consumer & Industrial GmbH

ŠKODA ELECTRIC s. r. o.

KALLFASS Verpackungsmaschinen GmbH

ŠKODA TRANSPORTATION s. r. o.

KENDRION BINDER Magnete GmbH

TATRA, a.s.

Krušnohorské strojírny, a. s.

Traktionssysteme Austria GmbH

magnet. works vertriebs gmbh

UNITIP s. r. o.

Metallux AG

Železnice Slovenskej republiky
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Slévárna









ODLITKY ZE SLITIN HLINÍKU
slitina AlSi10Mg
lití do kokily nebo do pískové formy
_____________________________
ALUMINIUM ALLOY CASTS
alloy AlSi10 Mg
gravity and sand casting
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Galvanovna


















POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ
zinkování
fosfátování
černění
stříbření
cínování
niklování
mědění
___________________________
METAL SURFACE TREATMENT
zinc plating
phosphating
blacking
silver plating
tin plating
nickel plating
copper plating

Slovácké strojírny, a.s.
závod 7 MEP Postřelmov
Vývoj a výroba elektrických přístrojů a zařízení
Development and manufacturing of electrical products

Tovární 182/2
789 69 Postřelmov, Czech republic
Tel.: +420 583 493 111
Fax.: +420 583 493 525
E-mail: sub-mep@sub.cz
www.sub.cz
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Výroba- Fabrications

BACK to manuf. program

Svařované konstrukce – Welded
structures

BACK to manuf. program

Obrábění - Machining

BACK to manuf. program

Prášková a mokrá lakovna
Powder and Wet painting

Painting
Wet painting – max. dimensions
5000 x 3000 mm
Powder
painting
–
max.
dimensions 850 x 1600 x 2500

BACK to manuf. program

Zpracování plechů –
Sheet metal work - possibilities
Cutting:

Bending:

CNC cutting machines:

CNC brake presses - AMADA (125
tons)

TRUMATIC 5000R

CNC brake presses - TRUMPF

FINN-POWER TP 250
Max. sheat dimensions:

1250 x 3000 mm

Thickness of material:

0,5 – 8 mm

Welding:
TIG and MIG methods
spot welding

Laser cutting – possible to cooperate
Max. sheat dimensions:

2000 x 6000 mm

Max. thickness of material:
aluminium 8 mm
-

steel 20 mm

-

stainless steel 8 mm

Single-purpose presses

BACK to manuf. program

