VÝROBA ‐ DODÁVKA – MONTÁŽ – SERVIS

www.techmontmochovce.sk

TECHMONT MOCHOVCE spol. s r. o.

1. Charakteristika a filozofia spoločnosti

Spoločnosť TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. bola založená v roku 1998. Sme tradičná,
a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, pôsobiaca v energetickom, petrochemickom, potravinárskom
a chemickom priemysle. Spoločnosť je zameraná na montážnu a výrobnú činnosť. Pri jej vykonávaní
kladieme mimoriadny dôraz na vysokú profesionálnu kvalitu odvedenej práce s cieľom dosiahnutia
maximálnej spokojnosti zákazníka.
Podieľame sa na realizácii stavieb v rámci celej Slovenskej republiky. Medzi našich
najvýznamnejších odberateľov patria spoločnosti: Slovnaft, a.s. Bratislava, DUSLO, a.s. Šaľa, ŠKODA
SLOVAKIA, a.s., ŠKODA JS a.s., ENSECO, a.s., Cloetta Slovakia, s.r.o., ENERGOINVEST, a.s., EXMONT
Invest, s.r.o., SES Tlmače, a.s., AIR Liquide Slovakia s.r.o. a mnoho iných.
Sídlo a administratívne zázemie spoločnosti

sa nachádza v Leviciach. Naša spoločnosť

disponuje vlastnou výrobno‐montážnou halou veľkosti cca 300m2, situovanou v Novej Dedine pri
Leviciach, ktorá slúži predovšetkým ako zázemie pre dopravu a logistiku. V areáli sa nachádza sklad
náhradných dielov, montážneho materiálu, náradia a nástrojov. Vo výrobných priestoroch sa taktiež
realizujú prípravné a pred‐montážne práce k menším zákazkám, opravy zariadení ako aj iné
doplnkové zváračské a zámočnícke práce.
Hlavnými výrobnými priestormi spoločnosti TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o. ‐ „Divízia
KOVEL“, sú nové výrobné haly a dielne o rozlohe cca 4 000 m² v obci Závod 12 km od Malaciek.
Súčasťou areálu sú aj vonkajšie montážne a skladové plochy s výmerou cca 10 000 m2, vrátane
kompletných administratívnych a sociálnych priestorov. Nová prevádzka v našom portfóliu je plne
vybavená strojmi, zariadeniami a technológiami umožňujúcimi komplexnú strojárenskú výrobu.
Okrem bežného strojného opracovania a kovovýroby pre strojárenstvo, sa zameriavame najmä na
výrobu

oceľových konštrukcií a širokú škálu výrobkov pre rôzne odvetvia priemyslu od

petrochemického až po elektrotechnický. Dôležitou súčasťou je výroba potrubných dielov a zostáv
pre rozvody pary, vody, technických plynov, spalín a vzduchu. Samostatnou sekciou je výroba
oceľových a montovaných sendvičových hál, výroba oceľových stožiarov, osvetľovacích stožiarov
a skriňových rozvádzačov, ako aj iných konštrukcií pre elektrotechnický priemysel.
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Spoločnosť TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.

je charakterizovaná rodinným tímovým

duchom a priateľskou atmosférou. Tvorivou prácou všetkých pracovníkov a plnením stanovených
cieľov zaručujeme stály ekonomický rast , úspech a životaschopnosť spoločnosti do budúcnosti.
Vysoká odbornosť, profesionalita, zodpovednosť, kreativita a lojalita sa odrážajú na
každodennej činnosti zamestnancov a sú základnými hodnotami našej spoločnosti. Neustále dbáme
o osobný rozvoj našich pracovníkov na všetkých úrovniach. Vytvárame podmienky pre ich ďalšie
vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, s cieľom zvýšiť našu konkurencie schopnosť na trhu.
Kombináciou odbornosti a hodnôt spoločnosti sme vytvorili základ nášho úspechu.
Svojím klientom ponúkame komplexné technické riešenia, od vypracovania projektovej
dokumentácie cez dodávky materiálu a výrobných komponentov až po finálnu realizáciu zákazky.
Naše služby neustále zdokonaľujeme a zlepšujeme, o čom svedčí aj zavedenie a aplikovanie
integrovaného manažérskeho systému (IMS) v zmysle požiadaviek noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO
14001:2015 a OHSAS 18001:2007, ISO zvárania 3834_2, ISO Oceľové konštrukcie 1090_1,2,
Certifikáty bezpečnosti VCA‐ SCC.
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2. Ciele a vízie spoločnosti



Pokračovať v dlhodobej tradícii, byť kontinuálne stabilným, dôveryhodným a efektívnym
poskytovateľom služieb v oblasti strojárenstva, energetiky a priemyslu



Poskytovať komplexné služby a realizácie projektov na kľúč na tuzemskom trhu aj v zahraničí



Zabezpečovať dlhodobý a neustály hospodársky rast spoločnosti



Neustále zvyšovanie úrovne osobného rozvoja, odborného rastu a kvalifikácie zamestnancov



Prostredníctvom nového investičného projektu ‐ Divízie KOVEL, obnoviť dodávateľsko‐
odberateľské vzťahy v elektrotechnickej výrobe a získať pôvodné dominantné postavenie na trhu



Využiť aktuálne výrobné technológie divízie KOVEL pre energetiku, automobilový priemysel, v
kovovýrobe, vo výrobe rôznych typov oceľových hál a oceľových konštrukcií.
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3. Ponuka činností a služieb



Dodávky a montáž technologických zariadení



Opravy, rekonštrukcie a revízie vyhradených technických zariadení – tlakových a plynových



Dodávka, výroba a montáž konštrukčných a potrubných dielov a zostáv pre rozvody pary, vody,
technických plynov, spalín a vzduchu



Výroba konštrukcií a technických zariadení pre elektrotechnický a automobilový priemysel ‐
divízia KOVEL



Zákazkové delenie materiálu – Laserové a plazmové rezanie



Výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií



Kovovýroba a strojné opracovanie dielov pre strojárenstvo



NDT skúšky zvarových spojov



Poradenská činnosť v oblasti montáže



Predaj, servis, revízie a opravy zdvíhacích zariadení Brano Slovakia s.r.o.



Periodická kontrola osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky



Bezpečnostno ‐ technická služba (BTS)
5|S t r a n a

TECHMONT MOCHOVCE spol. s r. o.

4. Certifikáty a oprávnenia spoločnosti
 Systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2015
 Systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2015
 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007
 Systém manažérstva kvality vo zváraní podľa DIN EN ISO 3834_2
 Systém manažérstva kvality vo výrobe oceľových konštrukcií EN 1090‐1,2
 Certifikát bezpečnosť dodávateľov pre poskytovanie technických služieb VCA – Petro – SCC**
 Bezpečnostno‐technická služba BTS (BOZP)
 Oprávnenie č. 301/4/2010 PZ
 Oprávnenie č. 341/4/2010 TZ
 Oprávnenie č. 284/4/2010 EZ

5. Doplnkové služby

Doplnkovou činnosťou spoločnosti je zabezpečenie servisných opráv vrátane revízií a dodávok
nových zdvíhacích zariadení od firmy BRANO SLOVAKIA, a.s.
TECHMONT MOCHOVCE, spol. s.r.o.

zriadila v spolupráci s BRANO SLOVAKIA, s.r.o. servisné

pracovisko pre opravy a servis všetkých typov a nosnosti zdvihákov, ktorých výrobcom je BRANO
SLOVAKIA, a.s. Pracovisko je situované v prevádzke výrobnej hale v Novej Dedine pri Leviciach.
Uvedené činnosti realizujeme certifikovaným revíznym technikom vyhradených technických
zdvíhacích zariadení podľa § 16 vyhlášky č.508/2009 Z.z., ktorý je držiteľom Osvedčenia
ev.č.172/4/2011‐ZZ‐A‐Ba,c2 vydaného TI SR, a.s. podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.
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6. Výrobné priestory divízia KOVEL

Spoločnosť KOVEL bola založená v roku 1990 zo zameraním na výrobu, montáže, údržbu
vyhradených el. zariadení výrobu rozvádzačov nízkeho napätia, oceľových konštrukcií vedenia za NN,
OSN oceľové mrežové stožiare vysokého napätia do 35 kV, oceľové osvetľovacie stožiare a ďalšie
produkty.
Našim cieľom je obnovenie pôvodnej výroby produktov v najvyššej kvalite pod odborným
dozorom kvalifikovaných pracovníkov nášho tímu. Výrobné priestory v obci Závode zaraďujeme vo
svojom portfóliu ako novú organizačnú zložkou pod názvom:

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r. o. ‐ divízia KOVEL
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Hlavné výrobné priestory a technické vybavenie

Dve nové výrobné haly 22 x 88m a 22 x 55m, v 7m + pôvodné priestory 12 x 100m

Ohraňovací lis ERMAKSAN

Parametre: 12, 5m x 800T/cm2
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Dierovací lis EUROMAC

Parametre: 3,5 x 2m

Zakružovačka plechov štvorvalcová

Parametre: 3m

Laserové rezanie PLATINO s automatickým podávaním plechov
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Parametre: 4 x 1,5m

Plazmové rezanie MICROSTEP

Parametre: 12 x 1,5m

Ostatné špeciálne technické vybavenie
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 Ohraňovací lis 6m (120 t/cm2)
 Hydraulické tabuľové nožnice 3m a 2m (hrúbka strihania 3 – 10 mm)
 Portálové žeriavy 5,0 a 6,3 t + 5t v druhej hale
 CNC zvárací automat ESAB 15m (1000A) a 5m (800A)
 Striekacia kabína a vypaľovacia pec 2,5 x 3 x 2m
 Valcovačka závitov 6 – 35mm, 10 – 72mm
 Zváracie zariadenia MIG/MAG, TIG
 Rôzne iné špecifické a ručné náradie na strojárenské práce

7. Vybrané referencie spoločnosti
 Dostavba Mochovce 3,4 blok – od roku 2008, ZoD ŠKODA SLOVAKIA a.s., ENSECO a.s., VZT‐
Systémy s.r.o., ENERGOINVEST a.s.
 Servisné práce v AE Mochovce ‐ v rokoch 1999 – 2006, práce na odstávkach I. a II. Bloku
 TATRA TIMBER Liptovský Hrádok ‐ montáž potrubia pre rozvod horúcej vody, montáž linky na
sušenie dreva
 ELEKTROSVIT Nové Zámky ‐ výmena ohrievača vody na parnom kotle o výkone 25t/h
 SLOVNAFT,a.s. Bratislava ‐ montáž technologických potrubných rozvodov a repasie armatúr
 KUHNE Baugeräte GmbH Rammingen Nemecko – dodávka zariadení pre stavebníctvo
 VOLKSWAGEN Bratislava – montáž potrubných rozvodov vo výrobných halách
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 U.S. STEEL Košice – montáž technologických potrubných rozvodov, oprava kotla K5, montáž
tlak. potrubí
 WILBURG Steten – Nemecko–GO kotla 24t/hod – výmena EKA a prehrievača I a I
 PSA Trnava – montáž potrubia a čerpadiel
 KIA Slovakia Žilina – montáž potrubných rozvodov, kompresorov, čerpadiel, chladiacich veží
 POSAD Valašské Meziříčí – výroba a montáž oceľových konštrukcií
 Niersberger Slovakia spol. s r.o. – montáž rozvodov v Hyundai Nošovice, Česká republika
 Duslo, a.s. Šaľa – Rekonštrukcia močoviny 3 – výmena vysokotlakého kondenzátora
 Duslo, a.s. Šaľa – Výroba DASAMAG – zásobník mletého magnezitu
 SSM Strážske ‐ PS 03.04 Technické plyny (kyslík, dusík) – rozvody potrubí s armatúrami
 Air Consulting, s.r.o. – Investičná akcia 2183/R:Zmena využívania objektov výrobne čpavku 2:
kompresor dusíka pre výrobu čpavku 3 pre Duslo, a.s. Šaľa
 Duslo, a.s. Šaľa – Investičná akcia 6079/R:Výroba pary P4 termokompresiou pary P3‐II.etapa
 ISENG‐MONT, s.r.o. – Zmena palivovej základe DALKIA INDUSTRY" ‐ Montáž spalinovodu a OK
 AIR LIQUIDE, s.r.o. – Demontáž a doprava zariadení pre výrobu dusíka Chemes a.s. Humenné
 AIR LIQUIDE, s.r.o. – PS 01 Výroba dusíka Chemes a.s. Humenné – Priemyselný park
 ISENG‐MONT, s.r.o. ‐ Zmena palivovej základe DALKIA INDUSTRY Žiar nad Hronom a.s. PS 08
Spalinový výměník
 Cloetta Slovakia, s.r.o. – Výroba a dodávka zariadení a potrubných rozvodov
 Exmont Invest, s.r.o. – Montáž potrubia pre Duslo, a.s. Šaľa

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Sídlo spoločnosti:

Prevádzka:

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.

Kpt. Nálepku 67, 934 01 LEVICE
Slovenská republika
www.techmontmochovce.sk

Divízia KOVEL,
Mierová 911, 908 72 ZÁVOD
Slovenská republika

Tel.: +421 36 6333 100, +421 36 6310 637

Tel.: +421 34 7799 209

info@techmontmochovce.sk

kovel@techmontmochovce.sk
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