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O FIRMĚ
ABOUT OUR COMPANY
CZ
Jsme moderní strojírenská společnost disponující zkušenými odborníky, výrobními kapacitami a stabilním zázemím.
Naším oborem je strojírenství a snažíme se ve svém oboru
vždy odvádět co nejkvalitnější práci. Jsme dynamicky rostoucí rodinná firma, a proto víme, jak důležité jsou životní hodnoty. Jsme odborníci, kteří se snaží pracovat vždy na maximum.
Jsme lidé, a proto se snažíme vytvářet co nejlepší prostředí
pro lidi kolem sebe.
Společnost KOVOKON Popovice, s.r.o. je tady už téměř třicet let pro ty, kteří hledají prověřeného a spolehlivého partnera v oboru CNC obrábění výrobků pro automobilový, letecký,
elektrotechnický a strojírenský průmysl.
Naším cílem je vždy odvést co nejlepší práci a zároveň
zachovávat dobré vztahy se zaměstnanci, partnery i klienty.
Jedině tak lze vybudovat společnost, jejíž hodnota se bude
počítat nejen v účetnictví. Že je tato cesta správná si v praxi
i podnikání dlouhodobě ověřuje společnost KOVOKON Popovice, s.r.o. díky už třetí generaci rodiny Koníčkových, která
podporuje další růst a rozvoj společnosti.
Léta zkušeností s našimi zákazníky potvrzují, že poctivá
práce funguje.

EN
We are a modern engineering company run by experienced
professionals, with production capacities and with a strong
background.
Our field is engineering and we strive to always do the best
work possible in our field. We are a dynamically growing family
company, so we are fully aware how important life-values are.
We are experts who are always seeking to work to the fullest. We
are human too, so we also try to create the best possible environment for the people around us.
KOVOKON Popovice, s.r.o. has been here almost for thirty
years for those who have been seeking a proven and reliable
partner in the field of CNC machining of products for the Automotive, Aerospace, Electrical and Engineering industries.
Our goal is to always do our best while simultaneously maintaining good relations with our employees, our partners and our
clients. This is the only way in which to build a company with
a value that is not only monetary. The fact that this is the right
path for KOVOKON Popovice, s.r.o. has already been validated
long-term, both in experience and in business, by the third generation of the Koníček family who are supporting further growth
and development of the company.
Years of experience with our customers confirm that fair work
works.

www.kovokon.cz

ELEKTROTECHNICKÝ
PRŮMYSL
ELECTRICAL INDUSTRY
CZ
V divizi Elektro se dlouhodobě specializujeme na přesné
obrábění částí elektromotorů, pohonů a alternátorů pro přední světové výrobce.
Díky bohatému strojnímu vybavení jsme schopni zajistit velmi širokou škálu obrábění. Zákazníkům vycházíme vstříc individuálními nabídkami pro soustružení, frézování, broušení,
vrtání a vyvrtání. Mezi standardně obráběné materiály patří
šedá a tvárná litina, hliník, ocel a nerez.
Výroba je zajišována na vysoce přesných CNC obráběcích strojích osvědčených výrobců, jako jsou DMG MORI,
TAJMAC-ZPS, STUDER, EMAG, HAAS, TOYODA, MAKINO
a DOOSAN.
Přesnost a kvalita je kontrolována na osmi 3D měřicích zařízeních Nikon-LK, Mitutoyo a dvou optických měřidel VICI
VISION.
V procesu výroby je plně využíván certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001, ISO 14000 a OHSAS 18000.

EN
Our Electrical Division has been specialising long-term in the
precision machining of parts for electric motors, drives and alternators for the world’s leading manufacturers.
With our wealth of machining equipment, we are able to provide an extremely wide rene of machining operations. We meet
customers’ needs by our in-house provision of turning, milling,
grinding, drilling and boring. Standard materials machined include both grey and ductile cast iron, aluminium, steel and stainless steel.
For production we use high-precision CNC machine tools produced by such proven manufacturers as DMG MORI, TAJMAC-ZPS,
STUDER, EMAG, HAAS, TOYODA, MAKINO a DOOSAN.
Both precision and quality are monitored by means of eight
3D Nikon-LK and Mitutoyo and two VICI VISION optical comparators.
Throughout production we utilise our quality management system which is certified in accordance with ISO
9001, ISO 14000 and OHSAS 18000.

AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL
AUTOMOTIVE INDUSTRY
CZ
V roce 2002 jsme z výroby zaměřené na elektrotechnický
průmysl vyčlenili výrobky pro automobilový průmysl a udělali
z něj samostatný obor činnosti.
V současné době se zabýváme výrobou koncových a spojovacích komponentů pro chladící a klimatizační jednotky
osobních automobilů. Jedná se o části, které ukončují větve
(potrubí) klimatizačních systémů a spojují jednotlivé komponenty klimatizace vozidla.
Díky produktivním technologiím, kterými společnost disponuje dokážeme zajistit a nabídnout hromadnou výrobu dílů
třískovým obráběním ve statisícových sériích. Celá aktuální
produkce je zpracovávána formou obrábění extrudovaných
profilů hliníkových slitin. Výroba je zajišována na vysoce
přesných obráběcích centrech značky FANUC, TAJMAC-ZPS
a HYDROMAT.
Kromě obrábění nabízíme i řadu dokončovacích procesů,
které jsou součástí kompletní výroby. Mezi ně patří zajištění
průmyslového čištění a balení dílců dle požadavků zákazníka. Samozřejmostí je zajištění velmi důsledné kontroly jakosti
v průběhu jednotlivých operací.

EN
In the year 2002, we separated products for the automotive industry from manufacturing focused on the electrical engineering
industry, and turned it into an independent field of activity.
We are currently engaged in the manufacturing of end and
connecting components for cooling and air conditioning units
in private cars. These are parts which form the endpoints of air
conditioning system branches (pipes), and connect the individual components of the vehicle‘s air conditioning system.
Thanks to the productive technology which is at our company‘s disposal, we are able to arrange and offer the mass production of parts by splinter machining in series of hundreds of
thousands. All current production is processed in the form of the
machining of extruded aluminium alloy profiles. Manufacturing
takes place in high-precision FANUC, TAJMAC-ZPS and HYDROMAT machining centres.
In addition to machining, we also offer a number of finishing processes which are part of the complete manufacturing. These include the industrial cleaning and packing of
parts according to the customer‘s requirements. Very
thorough quality control during the course of individual operations is matter of course.

OBRÁBĚNÍ
PRO CNC STROJE
CNC MACHINING
CZ
Od roku 1998 se zabýváme výrobou složitých dílců pro CNC
stroje. Mezi naše významné zákazníky patří zejména světový
výrobce nástrojových brusek WALTER a EWAG. Specializujeme se především na zakázkovou výrobu dle požadavků
zákazníka, včetně těch velmi náročných a nestandardních.
Ve výrobním procesu používáme nejmodernější technologie
obrábění, CNC soustružení, vrtání, broušení a frézování.
Disponujeme jak vertikálními, tak i horizontálními obráběcími centry světových výrobců jako jsou DMG MORI, DOOSAN, HAAS a STUDER. Zpracováváme výhradně KOVOVÉ
materiály včetně zajištění požadovaných dokončovacích procesů, jako jsou speciální povrchové úpravy, balení a důsledná kontrola jakosti.
V rámci zakázkové výroby používáme moderní skladovací
systém KARDEX Remstar. Jsme připraveni na CNC strojích
obrábět vysoce jakostní díly i pro vaši společnosti v rámci neustálého rozšiřování a navyšování kapacit.
EN
Since the year 1998, we have been engaged in the manufacturing of complex parts for CNC machines. Our major customers include the global tool grinder manufacturers WALTER and
EWAG. We specialise primarily in custom manufacturing according to the customer‘s requirements, including those which are
very demanding and non-standard. In the manufacturing process, we use the latest machining, CNC turning, drilling, grinding
and milling technology.
We have at our disposal both vertical and horizontal machining
centres from global manufacturers such as DMG MORI, DOOSAN, HAAS and STUDER. We process exclusively METAL materials, including the required finishing processes such as special
surface treatments, packing and subsequent quality control.
Within the scope of custom manufacturing, we use the modern
KARDEX Remstar storage system. We are ready to machine
high-quality parts for your company on CNC machines as
part of the constant expansion and increase of capacities.

LETECKÝ
PRŮMYSL
AVIATION INDUSTRY
CZ
Obrábění pro letecký průmysl je nejmladší divizí ve společnosti KOVOKON. Ten patří k nejnáročnějším průmyslovým
segmentům nejen z důvodu bezpečnosti, ale i kvůli velmi náročným požadavkům na kvalitu i přesnost obrobků.
Výrobou pro letecký průmysl se zabýváme od roku 2009
a v roce 2010 byla divize pro letecký průmysl certifikována
dle standardů AS 9100. Specializujeme se na obrábění dílců
do leteckých motorů, zejména pro společnost Honeywell.
Od zahájení výroby obrábíme především dílce z obtížně
obrobitelného materiálu inconel, ale taky tenkostěnné, tvarově složité dílce z hliníku. Je zde zajištěna stoprocentní kontrola všech dílců na 3D měřících zařízeních, což je doloženo
protokoly a přesnou evidencí. Využíváme při tom nejšpičkovější technologie v našem strojním parku.

EN
Machining for the aviation industry is the youngest division
in KOVOKON. It is one of the most demanding industrial segments, not only due to safety but also because of the very high
demands for workpiece quality and precision.
We have been engaged in manufacturing for the aviation industry since the year 2009, and in the year 2010 the aviation
industry division was certified as per the AS 9100 standards. We
specialise in the machining of aircraft engine parts, particularly
for the company Honeywell.
Since the commencement of manufacturing, we have mainly
been machining parts from the difficult-to-machine material inconel, as well as thin-walled, complex-shaped aluminium components. We ensure one-hundred percent control of all 3D parts
on measuring devices, which is documented by protocols and
accurate records. We use the highest-level technology in our
machinery.

NÁSTROJÁRNA
MACHINE SHOP
CZ
Součástí firmy je i středisko nástrojárna.
V ní se pečlivě proškolení zaměstnanci věnují především
návrhům, výrobě a odzkoušení upínacích přípravků a speciálních nástrojů. Výroba v nástrojárně je podpořena týmem
odborníků, kteří pracují s moderním a kvalitním vybavením.
Pro návrhy používáme 3D modelář ZW3D. Výroba přípravků
je zajištována jak na moderních CNC obráběcích centrech,
tak na klasických soustruzích a frézkách. Kromě upínacích
přípravků si vyrábíme vlastní kombinované a speciální tvrdokovové nástroje na dvou bruskách WALTER HELITRONIC.

EN
The company also has its own machine shop.
Here the carefully trained employees specifically carry-out the design, manufacture and testing of fixtures
and of special tools. Production in the machine shop
is supervised by a team of professionals who work
with modern, high quality equipment.
For designs, we utilise the ZW3D modeller. Both
advanced CNC machining centres and also traditional lathes and milling machines are used
for the production of jigs. In addition to various
fixtures we also produce our own combined
or special-purpose carbide tools using two
WALTER HELITRONIC grinders.

INOVATIVNÍ
CENTRUM 4.0

CZ

Produkční flexibilita
Efektivita plánování

Innovative center 4.0
CZ

Automatizace & robotizace

EN

Kratší dodací termíny a spolehlivost dodávek je hlavním
opěrným bodem nabídky firmy Kovokon. I to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli zařadit Průmysl 4.0 jako
hlavní bod strategického rozvoje společnosti. Kovokon Popovice je připravený, aby se stal součástí digitálního supply-chainu.

Shorter lead times & service reliability is the key point of
Kovokon´s business offer. These are the key reasons why we
decided to focus on Industry 4.0 as the main direction for
company development. We are ready to become part of your
digital supply chain.

Digitální průmysl se v Kovokonu opírá
o tři hlavní pilíře:

Digital industry (Industry 4.0) in Kovokon stands on three main pillars:

EN

Production Flexibility
Planning & Scheduling Efficiency
Automation & robotics

Point 1
          Point 2
                   Point 3

CZ

Spolupráce
Nedávno zpracovaná analýza SIRI (Smart Industry Readness
Index), ukázala na vysokou úroveň
systémové integrace a tím i pokročilou
schopnost napojit se na digitální supply
chain. Jsme připraveni stát se Vašim digitálním partnerem.

EN

Partnership
Recently performed Smart Industry
Readiness Analysis highlighted profound
level of system & process integration and,
therefore, high potential for joining effective
digital supply chain. We are prepared to become
your new Industry 4.0 partner.

KVALITA A CERTIFIKÁTY
QUALITY AND CERTIFICATES
CZ

EN

Kvalita je pro nás ve všech směrech zásadní.

Quality is fundamental for us in all respects.

Pravidelně investujeme do obnovy a rozšíření technologií
měření.

We regularly invest in the renewal and expansion of measuring technology.

Měření dílců provádíme na osmi CNC portálových souřadnicově řízených měřících strojích, které představují to nejlepší
z CMM technologie.

We measure parts on eight CNC portal coordinate measuring machines, which represent the best in CMM technology.

Kromě 3D měření disponujeme také optickými mikroskopy,
kruhoměrem, délkoměry a širokým sortimentem komunálních měřících prostředků včetně speciálních měřidel, které
jsou pravidelně kalibrovány v interní nebo externí akreditované kalibrační laboratoři.

In addition to 3D measurement, we also have at our disposal optical microscopes, ring gauges, length measuring machines and a wide range of communal measuring devices,
including special gauges which are regularly calibrated in an
internal or external accredited calibration laboratory.

Výrobky všech divizí podléhají přísné výstupní kontrole
a od každého vyrobeného dílu (při kusové a prototypové výrobě) zpracováváme dokumentaci dle požadavku zákazníka.
Jako podpůrný nástroj pro řízení systému kvality využíváme
SW PALSTAT CAQ.

Products from all divisions are subject to strict output control, and for every manufactured part (in the case of unit and
prototype production) we prepare documentation according
to the customer‘s requirements.
We use SW PALSTAT CAQ as a support tool for quality system management.

Dlouholeté zkušenosti našich zaměstnanců a zapojení požadavku zákazníka do jednotlivých procesů jsou zárukou optimálních řešení.

Our employees‘ many years of experience, and the incorporation of the customer‘s requirements into individual processes, are a guarantee of an optimal solution.

SEZNAM MĚŘIDEL

LIST OF GAUGES

3D LK Integra 15.10.8, měřicí rozsah 1500x1000x800 mm
3D LK V 10.7.6, měřicí rozsah 1000x700x600 mm
3D LK V 20.15.10, měřicí rozsah 2000x1500x1000 mm
3D Mitutoyo Crysta Apex V 7106, měřicí rozsah 700x1000x600 mm
VICI MTL 850 (optický přístroj pro měření hřídelí do délky
850mm)
Drsnoměr Mitutoyo SJ-210
Výškoměr Trimos V600
3D ALTERA S-type, měřicí rozsah 1500x1000x800 mm (laser
skenovací hlava InSight L100)
3D Nikon Altera, měřicí rozsah 1000x1000x800 mm
Kruhoměr - Mitutoyo RA 2200AH 211-512D
3D LK G-90C, měřicí rozsah 1000x700x600 mm
Výškoměr Tesa 700
3D Nikon Alto, měřicí rozsah 600x500x400 mm
Výškoměr Trimos V3
Mikroskop Keyence IM-6120

3D LK Integra 15.10.8, measurement range
1,500 x 1,000 x 800 mm
3D LK V 10.7.6, measurement range 1,000 x 700 x 600 mm
3D LK V 20.15.10, measurement range 2,000 x 1,500 x 1,000 mm
3D Mitutoyo Crysta Apex V 7106, measurement range
700 x 1,000 x 600 mm
VICI MTL 850 (optical instrument for measuring shafts to
a length of 850 mm)
Mitutoyo SJ-210 roughness measurement instrument
Trimos V600 altimeter
3D ALTERA S-type, measurement range 1,500 x 1,000 x
800 mm (InSight L100 laser scanning head)
3D Nikon Altera, measurement range 1,000 x 1,000 x 800 mm
Ring gauge - Mitutoyo RA 2200AH 211-512D
3D LK G-90C, measurement range 1,000 x 700 x 600 mm
Tesa 700 altimeter
3D Nikon Alto, measurement range 600 x 500 x 400 mm
Trimos V3 altimeter
Keyence IM-6120 microscope
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