
Příčná dělící linka

Příčná dělící linka firmy Novastilmec umožňuje 
dělení za tepla i za studena válcovaných  svit-
ků do tabulí. Dělící linka je vybavena předrov-
načkou a dvěma rovnačkami nové generace. 
Toto uspořádání umožňuje dosahovat špič-
kové rovinnosti plechů. Dále je linka vybavena 
mimo jiné i vysoce výkonným oboustranným 
kartáčovacím zařízením sloužícím pro čiště-
ní povrchů plechů a olejovacím zařízením pro 
případnou konzervaci.  

Dělící centrum na zpracování ocelových svitků

NYPRO hutní prodej, a.s., 542 34 Malé Svatoňovice 291
tel.: (+420) 499 829 338

www.nyprohutni.cz



Příčná dělící linkaParametry linky

Parametry svitků

Parametry stříhaných plechů

 ¾ Výrobce: Novastilmec (Itálie)
 ¾ Rok výroby: 2013
 ¾ Rychlost: max 45 m/min
 ¾ Systém stříhání: letmé nůžky
 ¾ Zakladač: non-stop systém
 ¾ Oboustranné kartáčování povrchu 

pásu
 ¾ Konzervace povrchu olejem
 ¾ Automatické páskování
 ¾ Výměnný systém rovnacích kazet

Vstupní materiál
 ¾ Tloušťka: min / max   1,5 - 12,0 mm
 ¾ Šíře: min / max  500 - 2150 mm
 ¾ Max. váha svitku: 35 tun
 ¾ Vnější průměr svitku: min / max  800 

- 2200 mm
 ¾ Vnitřní průměr svitku: 

508/610/762/850 mm
 ¾ Pevnost v tahu: max 850 N/mm2

   (do 8 mm)

 ¾ Mez kluzu: max 650 N/mm2
   (do 8 mm)

 ¾ Šíře tabule: min / max 500 - 2150 mm

 ¾ Délka tabule: min / max  500 - 12 000 mm

 ¾ Výška balíku: max. 500 mm

 ¾ Hmotnost balíku: max. 5 000 kg

 ¾ Tolerance rovinnosti a délky: EN 10051*

Výstupní materiál

Tolerance délky je +/- 0,7 mm do 2 000 mm, 
+/- 0,2 mm pro každých dalších 1 000 mm délky.
Zpřísněné tolerance lze potvrdit po projednání 
požadavku s výrobou.

*



Parametry svitků

Povrchy dodávaných materiálů

Dělení za studena 
válcovaných svitků do tabulí

Dělení za tepla válcovaných 
svitků do tabulí

 ¾ nelegované konstrukční oceli

Jakost Norma Síla pásu v mm

S235 JR* EN 10025-2 1,5 - 12

S355 J2* EN 10025-2 1,5 - 12

* lze dodat včetně žíhání + N, nebo s "C"

 ¾ vysokopevnostní oceli určené k tváření za studena

Jakost Norma Síla pásu v mm

S355 MC - 
S460 MC

EN 10149-2 1,5 -12

S500 MC - 
S550 MC

EN 10149-2 3,0 - 10

S600 MC - 
S650 MC

EN 10149-2 3,0 - 8,0

 ¾ nízkouhlíkaté oceli určené k tváření za studena 

Jakost Norma Síla pásu v mm

DD11 - DD14 EN 10111 1,5 - 12

 ¾ oceli válcované za tepla pro tlakové nádoby

Jakost Norma Síla pásu v mm

P235 - P355 EN 10028-2 1,5 -12

černé provedení     mořené provedení slza rýha

Jakost Norma Síla pásu v mm

DC01 - DC04 EN 10130 1,5 - 3,0
Tolerance dle EN 10131

hladký povrch profilovaný povrch



Praha

Přerov

Malé Svatoňovice

NYPRO hutní prodej a.s.
Dělící centrum a sklad Přerov
Kojetínská 71/3228 
750 02 PŘEROV 
tel.: (+420) 583 037 432
www.nyprohutni.cz

NYPRO hutní prodej, a.s.
U Továren 31
102 00 Praha 10 - Hostivař
tel.: (+420) 272 181 838
www.nyprohutni.cz

NYPRO hutní prodej, a.s.
Malé Svatoňovice 291
542 34 Malé Svatoňovice 
tel.: (+420) 499 829 338
www.nyprohutni.cz

Balení za tepla válcovaných plechů

 ¾ Automatická páskovačka značky FROMM

 ¾ Ocelová balící páska šíře 32 mm

 ¾ Možnost použití dřevěných hranolů

Balení za studena válcovaných 
plechů a mořených plechů

 ¾ Ocelová balící páska šíře 32 mm

 ¾ Antikorozní papír

 ¾ Dřevěné palety vyrobené z hranolů rozměru 
50 x 70 mm

Délka balíku v mm Počet příčných 
úvazů

od do

500 2000 2

2001 3000 3

3001 4500 4

4501 6000 5

6001 7500 6

7501 12000 7

Délka balíku v mm Počet příčných 
úvazů

Počet podélných 
úvazů

od do

500 2000 2 2

2001 3000 3 2

3001 4500 4 2

4501 6000 5 2

Značení balíků - dva štítky v protilehlých rozích 

rozměr   jakost   hmotnost  datum výroby   tavba   číslo balíku

Obchodní kanceláře a sklady


