MatyJet NM, s.r.o.
Naša spoločnosť MatyJet NM, s.r.o. je držiteľom celosvetovo uznávaného
certifikátu ISO 90012015. Úspešné získavanie certifikátov systému riadenia
kvality podľa medzinárodných štandardov v súlade s príslušnými normami
EN ISO 90012015, svedčí o efektivite, účinnosti a neustálom zlepšovaní
kvality interných procesov v našej spoločnosti.

Nové Mesto nad Váhom

ISO 9001

Environmental technology

Rezanie vodným lúčom je environmentálne šetrná technológia.
Pri rezaní nevznikajú žiadne ekologicky nevhodné splodiny.

MatyJet NM s.r.o.
Čachtická 735/7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.vodnyluc.com

tel.: +421 (0) 911 649 515
+421 (0) 910 77 51 77
e-mail: vodnyluc@vodnyluc.com
vyroba@vodnyluc.com

REZANIE VODNÝM LÚČOM

O NAŠEJ SPOLOČNOSTI MATYJET s.r.o.

NAŠE TECHNOLÓGIE

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti tvarového rezania a delenia materiálov vodným lúčom. Spoločnosť MATYJET NM, s.r.o. bola založená v roku 2017
v Novom Meste nad Váhom. V areáli firmy o rozlohe 1500 m² sa nachádzajú
vlastné zrekonštruované výrobné a skladové priestory. Počas dlhodobej, profesionálnej praxe v strojárskom priemysle sme nadobudli široké know-how, ale i
množstvo skúseností, ktoré nás profilujú medzi profesionálov v danej oblasti.

Spoľahlivá 2D technológia
na rezanie vodným lúčom
s veľkosťou pracovnej plochy
3000 x 2000 mm a hrúbky
do 160 mm.

ISO 9001

Služby, ktoré ponúkame:
• rezanie a delenie materiálov vodným lúčom
• konštrukčná činnosť
• zámočnícke práce
• rezanie obkladov a dlažieb
• poradenstvo

Technológia PTV UniJet 3020

TECHNOLÓGIA FLOW - MACH 500
Najvyšší model rady MACH 500 od popredného svetového výrobcu FLOW.
V oblasti rezania vodným lúčom ide o prelomový stroj z hľadiska spoľahlivosti,
produktivity a presnosti.

VÝHODY REZANIA TECHNOLÓGIOU FLOW
 rezanie materiálov až do hrúbky 320 mm
 rezanie 3D pod uhlom 60 stupňov
 dynamická kompenzácia podrezu Dynamic XD
(vďaka kompenzácii je možné rezať výpalky na hotovo)
 vysoká presnosť až do + - 0,05 mm
VÝHODY REZANIA VODNÝM LÚČOM

› viac dielov
› vyššia produktivita
› vyššia presnosť

• maximálna univerzálnosť použitia pre akékoľvek materiály a ich hrúbky až do 320 mm
• najvýznamnejšou výhodou rezania vodným lúčom je studený rez, pri ktorom
nedochádza k tepelnému ovplyvneniu rezaného materiálu, preto nemôže dôjsť
k vnútornému pnutiu, ktoré by malo degradujúce účinky
• vysoká presnosť vyrezaných tvarových dielov v tolerancii ±0,05mm
• možnosť rezania i veľmi ťažko opracovateľných materiálov,
i po tepelnom spracovaní

ISO 9001

MATERIÁL SKLADOM
Štandardne máme skladom rôzne druhy materiálov,
ako napríklad konštrukčnú oceľ, nerezovú oceľ, zliatiny
hliníka i farebné kovy.

Technológia FLOW – MACH 500

