
VIEME AKO NATO 

Inžinierstvo a výroba strojov.



NOBAG / KTO?

VIEME,

O ČOM HOVORÍME !

KONTAKTUJTE NÁS !

NOBAG je medzinárodným partnerom pre špičkové

inžinierstvo a výrobu strojov. Ponúkame komplexné

služby pre deliace linky, lisy a špeciálne stroje:

- Konštrukcia strojov, závodov, komponentov

- Inžiniering (koncepčné štúdie, analýzy FEM, výpočty,

konštrukcia)

- Vlastná montáž, uvedenie do prevádzky

- Údržba (servis, opravy, generálne opravy)

- Náhradné diely

- Bezpečnosť strojov CE (bezpečnostné analýzy,

plánovanie opatrení, kontrola implementácie)

- Školenia (prevádzka a údržba, semináre) 

Inžinierstvo na najvyššej úrovni, efektívnosť a absolútna

vôľa po flexibilite sú základom pre individuálne

zákaznícke riešenia. Požiadavky na nás sú vždy

špeciálne a sú ďaleko vzdialené od štandardu.

Rozumieme tomu, čo naši zákazníci skutočne chcú: 

- pretože naši podnikoví zamestnanci a väčšinu nášho

tímu tvoria technici.

- pretože sa o vás bude počas celého procesu starať

jedna kompetentná kontaktná osoba.

- pretože sme dosť obratní na to, aby boli Vaše

špeciálne úlohy pre nás vzrušujúce a vedeli ich aj

dokonale vyriešiť.

Naši zákazníci dostávajú na mieru šité riešenia pre

ich úspechy na trhu. 
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POZDĹŽNE DELIACE LINKY

INDIVIDUÁLNE SYSTÉMY PRE 

INDIVIDUÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV 

• Nožnice

• Štandardné systémy

• Systémy prispôsobené podľa 

želania zákazníka 

• Strojné komponenty

• Transformačné systémy 

Systémy NOBAG spĺňajú najvyššie požiadavky na

kvalitu, presnosť a produktivitu rezania. Od roku

1922 kombinujeme technické znalosti a skúseno-

sti s najnovšími inovatívnymi prístupmi. Limity

toho, čo je technicky možné, sú pre-definované

pri každej objednávke. Napríklad naše deliace

linky dosahujú šírku pásu od 0,5 mm. To sa dá

dosiahnuť jedine bezkonkurenčnou kvalitou, sta-

bilitou a trvanlivosťou našich nožníc.

Okrem štandardizovaných deliacich liniek, ekono-

mickej kombinácie výkonu, kvality a všestrannosti,

venujeme osobitnú pozornosť riešeniam špecific-

kým pre zákazníka. Každý systém je prispôsobený

individuálnym požiadavkám zákazníka.

TENKÉ

ÚZKE

PRESNÉ



LISY

KOMPETENČNÉCENTRUM

VYSOKEJKVALITY

NOBAG vyvíja a vyrába mechanické a hydraulic-

ké lisy na ťahanie a tvárnenie dutých a plných

telies z ocele, hliníka a farebných kovov za

studena.

Definujeme sa ako kompetenčné centrum pre

technológiu tvárnenia so zameraním na výrobu

dutých telies.

Medzioperačné a prepracovávacie operácie, ako

je žíhanie, orezávanie, vtiahnutie, kalibrácia,

zaisťujú ekonomickú efektívnosť a zvyšujú

výrobnú kapacitu našich zákazníkov.

LISOVANIE ZA STUDENA

DODATKOVÉ STROJE

VÝROBA NÁRADIA

ŠPECIÁLNE LISY



ŠPECIÁLNE STROJE

STROJE PRE 

ŠPECIÁLNE ÚLOHY

V oblasti konštrukcie špeciálnych strojov sa staráme

o zákazníkov z najrôznejších priemyselných odvetví

s najrozlišnejšími požiadavkami. Všetci majú spoloč-

né to, že sú ďaleko od štandardu. Vďaka nášmu

vynikajúcemu know-how a jedinečnej poradenskej

kompetencii a v neposlednom rade absolútnej

švajčiarskej precíznosti dosahujeme riešenia, ktoré

nie sú na trhu dostupné.

NOBAG vyvíja a vyrába stroje v spolupráci so

svojimi zákazníkmi. V tejto kombinácii prispievame k

vášmu úspechu na trhu.

OBLASTI SKÚSENOSTÍ 

• Výroba zariadení

• Handling

• Automatizácia

UŠITÉ NA MIERU:

STROJE A SYSTÉMY

PODĽA ŽELANIA

ZÁKAZNÍKA



Glütschbachstrasse 61

3661 Uetendorf

Switzerland

Tel +41 33 334 56 56

info@nobag.com

www.nobag.com/en
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