


Profil spoločnosti

➢ FIMABO spol. s.r.o. je strojárska spoločnosť zameraná na výrobu 

oceľových a nerezových konštrukcií a produktov. 

➢ Spoločnosť bola založená v roku 1993 v Potvoriciach, (100 km od 

Bratislavy) dvoma spoločníkmi.

➢ Ku koncu roka 2015 spoločnosť zamestnávala viac ako 100 

zamestnancov.

➢ V roku 2015 prebehla v spoločnosti zmena vlastníckej štruktúry a 

zostal jeden spoločník.

➢ V roku 2018 bola postavená nová výrobná hala (5000 m2).



Certifikáty

➢ Certifikát Systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015
na dizajn, vývoj, výrobu a predaj oceľových a nerezových
konštrukcií.

➢ Certifikát výrobcu oceľových a hliníkových konštrukcií podľa STN
EN 1090-2+A1 EXC 2

➢ Certifikát výrobcu a dodávateľa NATO Commercial and
Government Entity code (NCAGE).

➢ Certifikáty zamestnancov:

➢ - Elektrikári – Spájkovací certifikát

➢ - Zvárači – Certifikáty kvality od Výskumného

ústavu zváračského SR



Riešenia pre zákazníkov

➢Návrh dizajnu, príprava výkresovej dokumentácie produktu, návrh 

produkčnej technológie vlastným tímom konštruktérov. 

➢Výroba oceľových a nerezových dielov pomocou rezania, sústruženia, 

zakružovania, ohýbania a obrubovania potrubí.

➢Konštrukcia a montáž oceľových a nerezových konštrukcií a strojov.

➢Elektrická inštalácia do vyrábaných strojov.

➢Inštalácia pneumatických, hydraulických a vodných systémov do strojov.

➢Výrobky dodávame zákazníkom vlastnou kamiónovou dopravou.



Kľúčové technologické kapacity

➢Laserové rezanie a ohýbanie oceľového, nerezového a hliníkového 

materiálu (pre ohýbanie sú používané separátne nástroje pre oceľový 

a nerezový materiál)

➢ Zváranie oceľového, nerezového a hliníkového materiálu pomocou  

TIG a MIG metódy.

➢ Povrchová úprava nerezového materiálu napr. pieskovanie 

(sklenenými guličkami). 

➢ Chemické leptanie.



• Laser Trumpf Trulaser 3040 Fiber max. veľkosť plechu 

4000x2000mm, max. hrúbka ocele do 30mm, max. hrúbka nerezovej ocele do 

25mm, max. hrúbka hliníkovej ocele do 20 mm, max. hrúbka medi do 8 mm, max. 

hrúbka mosadze do 8 mm.

• Laser Trumpf Trumatic L3030 – max. veľkosť plechu 

3000x1500mm, max. hrúbka ocele do 20mm, max. hrúbka nerezovej ocele do 

15mm, max. hrúbka hliníkovej ocele do 6mm.

• Ohraňovací lis Trumpf TruBend 5230 – lisovacia sila 2300kN, 

max. ohraňovacia dĺžka do 4250mm, max. použiteľná výška 615mm.

• Ohraňovací lis Trumpf TruBend 5170 – lisovacia sila 1700kN, 

max. ohraňovacia dĺžka do 3230mm, max. použiteľná výška 615mm.

• CNC fréza Pinacle VMC 1000 - , X 1000mm, Y 560mm, Z 560mm

Kľučové technológie 
– laserové rezanie, ohýbanie, zakružovanie



Kľúčové technológie 
– obrubovanie, bodovacie zváranie, frézovanie 

• Automatický zakružovač 100/153 – max. použiteľná 
dĺžka do 1530mm, max. hrúbka materiálu do 2,4mm

• Obrubovač potrubí Prínzíng 80/3P –max. hrúbka 

materiálu do 2mm, max. veľkosť hrdla do 80mm.

• Bodovacia zváračka TECNA 8006N– max. zváracia 

sila 115kVa

• Bodovacia zváračka TECNA 8006N– max. zváracia 

sila 64kVa

• Bodovacia zváračka TECNA 8006N– max. zváracia 

sila 55kVa

• Fréza FNK25A s digitálnym odmeriavaním – max. veľkosť 
obrobku 250x1250mm



• Hrotový sústruh SN 63B – max. dĺžka obrobku do 

3500mm

• Hrotový sústruh SU 40 – max. dĺžka obrobku do 

2000mm

• Hrotový sústruh SV 18Rd – max. dĺžka obrobku do 

1100mm

• Zváracie agregáty Fronius – možnosť zvárať 
oceľové, nerezové a hliníkové konštrukcie, nádoby a iné.

TPS 400i PULSE Job G/F, Transtig 3000 Job G/F, Transtig 1750 Puls
G/F, TPS 320i C PULSE/4R/FSC, TransSteel 5000, MagicWave 4000, 
MagicWave 3000 Comfort G/F, TransTig 4000 G/F, VR 4000 
4R/G/W/F++ a viac.

Kľúčové technológie
– sústruženie, zváranie 



Produkcia – triediace stroje 

Nerezové konštrukcie pre triediace stroje.

Zmontovaný triediaci stroj.



Produkcia – spracovanie potravín

Časť pece na grilovanie kurčiat.

Nerezová konštrukcia pre 

umývanie zemiakov a zeleniny.

Násypník a váha pre 

zemiaky a zeleninu.



Produkcia– špeciálne konštrukcie

Špeciálne 

konštrukcie



Produkcia – Plošiny

Nerezové konštrukcie



Produkcia – dopravníky, ohrievače

Zmontovaný dopravník. 

Nerezová konštrukcia pre 

dopravníky.

Nerezová konštrukcia pre plynové 

ohrievače.  



Produkcia - catering

Komerčné gastrozariadenia –

veľké reštaurácie a závodné 

kuchyne a kantíny.

Vyhrievané bufety 

pre reštaurácie.

Komerčné chladiace 

zariadenia napr. reštauračný 

bufetový stôl.


