Výroba a zpracovaní
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Díky dlouholeté tradici a zkušenostem střediska výroby Vám
můžeme nabídnout služby špičkové kvality a preciznosti.

GARÁŽOVÁ
SEKČNÍ VRATA

PRŮMYSLOVÁ
SEKČNÍ VRATA

ROLOVACÍ
VRATA

RYCHLOBĚŽNÁ
VRATA

SKLÁDACÍ
VRATA

HANGÁROVÁ
VRATA

JEŘÁBOVÁ
VRATA

PROTIPOŽÁRNÍ
VRATA

PROTIHLUKOVÁ
VRATA

ATYPICKÁ
VRATA

STANDARDNÍ
I NADROZMĚRNÉ
BRÁNY

NAKLÁDACÍ
TECHNIKA

PROTIPOVODŇOVÉ
SYSTÉMY

OCHRANNÉ
SYSTÉMY

ANTIKONTAMINAČNÍ
ZÁBRANY

Společnost JaP-Jacina s. r. o. působí v oboru přes 20 let. Specializuje se na standardní i atypická řešení
v průmyslovém i privátním sektoru. Široký sortiment, technické znalosti a mnohaleté zkušenosti se všemi
typy vrat, nakládacích můstků či protipožárních a protipovodňových systémů řadí firmu mezi přední
výrobce.
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1. CNC laser DURMA HD - F 3015
Popis

Stroj Durma HD - F 3015 používá k řezu vláknový laser, který poskytuje velmi vysokou kvalitu řezání
a možnost pálení tvarově náročných výrobků. Stroj využíváme ke zpracovávání ocelových, nerezových
a hliníkových plechů. Velikost pracovního stolu je 3000x1500 mm. Stroj je vhodný pro výrobu přesných dílů
pro stavebnictví, automobilový průmysl a strojírenství.
Na stroji lze vypalovat materiál o maximální tloušťce 20 mm u oceli, 12 mm u hliníku, 8 mm u nerezu a 6 mm
u mosazné mědi.
Možnost použití elektronických výkresů ve formátu DXF a DWG.

Hlavní přednosti
•
•
•
•
•
•
•
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Vysoká kvalita řezu
Přesné a rychlé řezy
Polohovací přesnost +/- 0,05 mm
Možnost pálení tvarově náročných výrobků
Vysoká spolehlivost
Možnost sériové výroby
Po domluvě možnost výroby do 24 hodin

Ukázka výrobků

Výroba pro nástrojárnu
ŠKODA AUTO a.s.

Výpalky pro sériovou výrobu palet
firmy Heso

Výpalky pro sériovou výrobu
regálových systémů firmy Trumpf

Zakázková výroba pro celý sektor
firmy JaP-Jacina

Reference
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Škoda Auto
Heso
Trumpf
JaP-Jacina
Enuma Elis
Reskom
Montana
Farid Comercia
a další...
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2. CNC vysekávací centrum RP6
Popis

Vysekávací centrum RP6 12530 CNC se používá k výrobě přesných dílů pro stavebnictví, automobilový
průmysl a strojírenství. Stroj využíváme ke zpracovávání ocelových, nerezových a hliníkových plechů. Velikost
pracovního stolu je 6000x1250 mm.
Na stroji lze děrovat a vysekávat materiál o maximální tloušťce až 6mm.
Možnost použití elektronických výkresů ve formátu DXF a DWG.

Hlavní přednosti
•
•
•
•
•
•
•
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4 osy řízené CNC systémem
Možnost výměny nástrojů (až 6 nástrojů najednou)
Polohovací přesnost +/- 0,1 mm
Možnosti zhotovení průvlaků, žáber, pásek a pantových závěsů
Vysoká spolehlivost
Možnost sériové výroby
Po domluvě možnost výroby do 24 hodin

Ukázka výrobků

Vysekáváme plechy
pro Škoda Auto

Vysekáváme plechy pro výrobu
protipovodňových zábran FLOM

Tvorba nejrůznějších výseku

Zakázková výroba pro celý sektor
firmy JaP-Jacina

Reference
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Škoda Auto
JaP Unitech
Reskom
Trumpf
JaP-Jacina
Enuma Elis
Montana
Forte Beroun
a další...
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3. Zpracování plechů CNC a NC
Popis

Pro zpracování plechů používáme hydraulické tabulové nůžky Durma VS 6006 a ohraňovací lis Durma AD-S
60320. Vyrábíme především díly pro stavebnictví, automobilový průmysl a strojírenství.
Hydraulické tabulové nůžky Durma VS 6006 zpracovávají materiál o maximální tloušťce 6 mm u běžné oceli
a 3 mm u nerezové oceli. Zpracováváme materiál o rozměrech 6000x2000 mm.
Ohraňovací lis Durma AD-S 60320 zpracovává materiál o maximální tloušťce 10 mm u běžné oceli a 5 mm
u nerezové oceli. Zpracováváme materiál o rozměrech 6000x2000 mm.
Možnost použití elektronických výkresů ve formátu DXF a DWG.

Hlavní přednosti
•
•
•
•
•
•
•
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Dělení plechu stříháním
Délka materiálu až 6 metrů
Velký výběr profilů
Možnost ohýbat materiál o síle až 10 mm (v návaznosti na délce ohybu)
Vysoká spolehlivost
Možnost sériové výroby
Po domluvě možnost výroby do 24 hodin

Ukázka výrobků

Ohýbání vysoce namáhaných
materiálů

Ohýbané plechy pro veškeré
regálové systémy

Ocelové lamely a díly
pro protipožární vrata

Okapové a žlabové systémy

Reference
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forte Beroun
Trumpf
Reskom
Farid Comercia
Kavalír - Services
Škoda Auto
JaP-Jacina
Montana
a další...
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4. Třískové obrábění
Popis

Třískové obrábění provozuje firma JaP unitech s.r.o.
U třískového obrábění používáme čtyřosé a pětiosé CNC frézovací stroje, dvouosé soustružnické CNC stroje
od výrobce FEELER a MAS. Stroje jsou připraveny jak na kusovou, tak na sériovou výrobu o maximálních
rozměrech 1020x520x505 mm a Ø280 mm. Zabýváme se převážně přesnou, technologicky a výrobně
náročnou sériovou výrobou pro zbrojní a automobilový průmysl.
Na strojích lze zpracovávat tento materiál:

•
•
•
•

Uhlíková a nerezová ocel
Litiny
Neželezné kovy
Super slitiny a titanové slitiny

•
•
•
•

Výroba přesných, tvarově a rozměrově náročných dílů
Jak sériová, tak kusová výroba
Ověřování výroby na 3D souřadnicovém měřícím stroji DEA
Vysoká spolehlivost na kvalitu dílů

Hlavní přednosti
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Ukázka výrobků

Závěr na pistoli CZ P-07

Závěr na samopal
CZ SCORPION EVO

Pouzdro na tažné zařízení
automobilu

Zakázková výroba

Reference
•
•
•
•
•
•
•
•

Česká zbrojovka
ProfSvar
JK Nástroje
LUKOV Plast spol.
Heso
Odörfer-Kooperation
JaP-Jacina
a další...
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5. Kovovýroba
Popis

V naší výrobě jsme připravení i na výrobu nejrůznějších typů svařovaných konstrukci, typizovaných i atypických
vrat. Kromě této výroby provádíme i zámečnické práce. Mezi naše výrobky patří i nakládací můstky, ochranné
prvky, protipovodňové systémy a mnoho dalšího.

Nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12

Dělení materiálu na pásových pilách
Svařování v ochranné atmosféře CO2
Svařovaní hliníku a nerezu metodou TIG a MIG
Vrtání
Frézování
Soustružení
Výrobu palet
Výrobu ocelových konstrukcí
Atypickou výrobu
Zpracovaní hliníkových a plastových profilů

Ukázka výrobků

Protipovodňové a protipožární
vrata pro Národní divadlo

Jeřábová vrata do spalovny v
Kodani

Hliníková vrata

Protipožární vrata

Reference
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Národní divadlo
Spalovna Kodaň
Škoda Auto
Pilecký s.r.o.
Strabag
Tesco Stores
Kaufland
Atalian
a další...
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5. Lakovací box
Popis

Provádíme mokré lakování výrobků, v provedení hladké nebo struktura na černé a zinkované povrchy.
Vše se provádí v lakovacím boxu.
Velikost našeho lakovacího boxu je:

• vnitřní délka kabiny: 7210 mm
• vnitřní šířka kabiny: 3960 mm
• vnitřní výška kabiny: 2720 mm

Nabízíme

• Mytí a odmaštění výrobku provádíme v mycím boxu
• Broušení a kytování před lakováním
• Pískovaní (na požádaní)
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Ukázka výrobků

Lakování bezpečnostních prvků

Hrubé lakování paletových
systémů

Protipožární lakování

Hladké lakování

Reference
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JaP-Jacina
Trumpf
Škoda Auto
Atalian
Tesco Stores
Kaufland
OMV
B.P.B.P.
a další...

15

5. Výroba na pobočce Plzeň
Popis

Výroba Plzeň je odloučená samostatná výroba zaměřená na menší kusové výrobky. Směřování výroby je
jak do privátní, tak do průmyslové sféry. Nedílnou součástí Výroba Plzeň je i výroba ocelových přípomocí.
Sortiment výroby je zaměřen i na ocelové přípomoce s požární odolností. Veškerý výrobní program si sami
navrhujeme a vytváříme.

Nabízíme
•
•
•
•
•
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Výrobu brán a plotových dílců
Výrobu ochranných sloupku různého tvaru, výšky a šířky
Výrobu naváděčů kol pro kamiony
Výrobu ochran vratových křídel
Výrobu otočných světel

Ukázka výrobků

Bezpečnostní prvky

Naváděče kol pro kamiony

Brány

Otočné světla pro nakládací rampy

Reference
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metrostav
Strabag
Tesco Stores
Kaufland
Atalian
HP-Pelzer
APB Plzeň
I. Kamenická stavební a obchodní
a další...
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Naše reference

LETIŠTĚ V HOŠKOVICÍCH (2013, 2014)
Pro Veřejné mezinárodní letiště v Hoškovicích u Mnichova Hradiště jsme vyrobili 5 ks skládacích vrat
z hliníkových profilů. Skládací vrata ALU-JaP jsou opatřena prosklením, rám vrat tvoří hliníkové profily
bez přerušeného tepelného mostu, výplň rámu tvoří panely s izolační PUR pěnou o síle 40 mm.

Metro Praha (2015)
Unikátní tlakově-plynotěsný uzávěr pro pražské metro. Tlakově-plynotěsný uzávěr chrání v případech
zvýšeného nebezpečí teroristického útoku nebo válečného ohrožení. Konstrukce uzávěru o rozměrech
3 000 x 2 500 mm je kompletně vyrobena z oceli. Hlavní části uzávěru tvoří jedno křídlo a zárubeň. Tlaková
odolnost je zajištěna konstrukcí křídla opřeného do zárubně, plynotěsnost zajišťuje speciální gumové těsnění.
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Mnichovo
Hradiště

Rychnov nad
Kněžnou

SLOVAKIA S.R.O.

Praha
Olomouc

Plzeň

Ostrava

Žilina
Jidřichův Hradec

Brno
Košice

Bratislava

Centrála Mnichovo Hradiště
JaP-Jacina, s. r. o.
Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: + 420 326 773 454

Bezplatná linka:

800 700 060
Servis, reklamace havárie?
VOLEJTE ZDARMA

605 707 077
E-mail:

info@jap-jacina.cz
servis@jap-jacina.cz
Najdete nás také na Facebooku:

facebook.com/JacinaJaP

Pobočka Praha

Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Pobočka Brno

Pobočka Ostrava

Poděbradská 65a/786
198 00 Praha 9
Tel.: + 420 266 610 688
E-mail: praha@jap-jacina.cz
Areál ALFATEC GROUP, a. s
Sokolova 696/32
619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel: + 420 731 661 176

Pobočka Olomouc

Neředínská 48
779 00 Olomouc
Tel.: + 420 733 123 097

Pod Budínem 1701
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel: + 420 731 661 184

Kounicova 5
702 00 Ostrava
Tel: + 420 731 661 191

Dceřiná společnost
EuroJaP Slovakia s.

Pobočka Plzeň

28. října 72
301 00 Plzeň
Tel: + 420 731 661 175

Galvaniho 12b
821 04 Bratislava
E-mail: info@eurojap.sk
servis@eurojap.sk
Tel: + 421 917 610 610
www.eurojap.sk

Pobočka Jidřichův Hradec

Pobočka Košice

Bezručova 514/II
377 01 Jidřichův Hradec
Tel: + 420 730 595 611

SERVISNÍ ZASTOUPENÍ
E-mail: info@eurojap.sk
servis@eurojap.sk
Tel: + 421 917 610 610
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© JaP-Jacina
www.jap-jacina.cz
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