ARAKO - výrobce kvalitních průmyslových armatur od roku 1953

S

polečnost ARAKO spol. s r.o. je významným výrobcem průmyslových armatur
již více než 60 let, dodává armatury pro klasickou a jadernou energetiku, chemický,
petrochemický a plynárenský průmysl.

ARAKO (patří do strojírenské divize korporace Rosatom Atomenergomaš) vyváží svou produkci do 25 zemí čtyř
kontinentů, především v rámci Evropy, ale také Asie, Afriky
a Ameriky. Nejvýznamnější dodávky v posledních letech byly
realizovány pro dostavbu
jaderné elektrárny Mochovce
na Slovensku a pro ruské jaderné elektrárny.
Z nových trhů, na které společnost ARAKO pronikla, můžeme
jmenovat například Pákistán, Saúdskou Arábii nebo
Bangladéš. Export představuje v současnosti 90 % obratu
firmy.

ARAKO spol. s r.o.
Hviezdoslavova 18
746 01 Opava
Tel. 553 694 111
E-mail: arako@arako.cz
Web: www.arako.cz

Výroba produktů v opavském závodě

OBRÁBĚNÍ ODLITKU

Rozsáhlý sortiment společnosti ARAKO zahrnuje uzavírací
a zpětné ventily, vlnovcové ventily, šoupátka, zpětné
klapky, filtry, kulové kohouty, odkalovací a odluhovací
ventily a speciální armatury pro jadernou energetiku.
Armatury jsou určeny pro tlak až do PN 630 v rozsahu
světlostí DN 6 až DN 500. Kromě výroby nabízí společnost
ARAKO služby v oblasti servisu a repasí armatur, vývoj
a úpravu armatur pro speciální aplikace, dle specifických
požadavků zákazníků. Mezi služby, které společnost
poskytuje, se rovněž řadí oblast kooperací, kdy jsou
nabízeny výrobní kapacity na nejmodernějších zařízeních.

Modernizace v oblasti výroby
V roce 2010 byla zahájena modernizace výrobních zařízení v celkové hodnotě 150 mil.
korun. Investiční program zahrnoval nákup moderních strojů, kontrolního a zkušebního
zařízení, modernizaci linky povrchových úprav a vybudování nového skladu.
Z nejmodernějších strojů, které byly nakoupeny, jmenujme například CNC soustružnické
centrum SP 430Y/2 a SP 280Y, navařovací automat NAO 432 pro navařování sedel ventilů
nebo Plazmatron PPC 250 PTM pro navařování těsnících ploch uzavíracích elementů
armatur, odmašťovací a oplachové zařízení MCD 800, horizontální obráběcí centrum
Trevisan DS 600, horizontální obráběcí centrum TOS Tec PRIMA, osm nových moderních
pecí pro tepelné zpracování, tryskací box a jiné.

JEDEN TÝM, JEDEN CÍL!
Významný zaměstnavatel v regionu
Zkušenosti a kvalifikace zaměstnanců jsou největší devizou společnosti ARAKO
v konkurenčním boji. Cílem personální politiky společnosti ARAKO je udržet si pozici
významného zaměstnavatele v regionu, podporovat své zaměstnance v oblasti zvyšování
a prohlubování kvalifikace a zajišťovat pro ně co nejoptimálnější pracovní podmínky.
Celkový počet zaměstnanců společnosti ARAKO spol. s r.o. činí 210 osob.
TRYSKACÍ BOX - TRYSKÁNÍ OBROBKŮ A SVAŘENCŮ
Společnost ARAKO spol. s r.o. rozšiřuje své kooperační
a výrobní možnosti. Součástí nabídky je kromě CNC
obrábění či tepelného zpracování nově i tryskání obrobků
a svařenců.
Disponujeme podtlakovým tryskacím boxem vybaveným
tlakovzdušnou tryskací pistolí. Rozměry tryskacího boxu
jsou 4000 x 3500 x 3000 mm (d x š x v), rozměry zavážecího
vozíku a nosnost vozíku: 1800 x 2200 mm + 4000 kg.
Plynulá regulace výstupního tlaku na trysce umožňuje silové tryskání (odstranění rzi, okují aj.)
a zároveň tryskání s menším dopadem pro vytváření kotvících povrchů nátěrových systémů
a jiných povrchových úprav.

