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Český  výrobce



Komas historie 

• Původně byl Komas s.r.o. součástí společnosti Brano a po privatizaci v roce 1991 měla 

společnost KOMAS pět vlastníků. 

• V listopadu roku 2016 koupil společnost KOMAS nový majitel Ing. Rudolf Bochenek, který je 

100% vlastníkem všech společností, které jsou členy skupiny BR Group.

• Komas se pecializuje na převody již zavedených projektů, prioritou je přinést zákazníkovi kvalitu 

a přidanou hodnotu.

• Vlastní nástrojárna vyrábí všechny potřebné nástroje pro potřeby lisování ( jak jednostupňové, 

tak vícestupňové ) a zajišťuje potřebnou údržbu těchto nástrojů.

• Obrat společnosti KOMAS je rozdělen dle níže uvedených údajů : 

• 40% autoprůmysl

• 20% elektroprůmysl

• 20% výroba nástrojů 

• 20% stavební kování



Komas člen skupiny BR Group 

Obrat společnosti skupiny BR Group 2017 v mil.
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Klíčoví zákazníci Komasu
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Výrobní možnosti společnosti

• Lisování na jednoúčelových mechanických lisech až do 160T jmenovitého tlaku, 

na postupových lisech Heilbronn 250 t a 320 t a SIMPAC 500 t

• Výroba a servis nástrojů a přípravků ve vlastní nástrojárně

• Opracování a montáž sestav - soustružení, frézování, broušení, vrtání, nýtování

• Svařování na odporových lisech

• Povrchové úpravy – odmašťování, lakování, fosfátování

• Balení výrobků dle definovaných požadavků zákazníka



Lisované díly



Vlastní vývoj



Nová výrobní hala a postupové lisy

V hale jsou k dispozici 3 postupové lisy o tonáži 2500kN, 3200kN a 5000kN. 

Vyhřívaná hala je s příkonem elektrické energie 600 kW a přísunem vzduchu až do 10Ba připravena pro možné 

rozšíření  produkce.  K dispozici je také posuvný jeřáb o nosnosti 5 tun. 



Nový moderní lis SIMPAC MC2-500 T

Lisovací síla lisu SIMPAC MC2-500 je 5.000 kN, počet zdvihů 20-40, výška zdvihu 250mm, rozměry beranu

3.200x1.400mm, celková délka linky 11m, výška lisu 5.400mm, řídící jednotka je SIMATIC S7, tloušťka

zpracovávaného materiálu 0.6-6mm, šíře svitku 200-600mm, max. hmotnost svitku 5t, zpracovávaný materiál ocel/AL



Odmašťovací zařízení – Dürr Compact 80C

Komas disponuje mimo jiné novou moderní odmašťovací linkou Dürr Compact 80 C na bázi uhlovodíku. 

Jedná se o vysoce ekologickou technologii, kde je samotný proces odmašťování vakuově uzavřen.



CNC 3D měřící stroj Wenzel LH 108

Pro kontrolu jakosti vašich výrobků můžete využít náš moderní CNC 3D měřící stroj Wenzel LH 108.

Měření vám zrealizují naši kvalifikovaní pracovníci dle výkresové dokumentace nebo proti CAD modelu.



Elektroerozivní drátové řezání

Pro přesné opracování máme k dispozici technologii Elektroerozivního drátového řezání FANUC Robocut včetně řídící 

CNC jednotky.



Tříosé CNC frézky

Máme k dispozici CNC obráběcí centrum MCV 1000 SPEED a MCV 750 SPEED.

Zpracování vám zrealizují naši kvalifikovaní pracovníci dle výkresové dokumentace.



Omílání

Pomocí omílání umíme řešit celou škálu technologických požadavků, jako je odstraňování otřepů a zaoblování hran, 

vyhlazování povrchu a jeho leštění, odmašťování a čištění, moření, odstraňování okují či rezu.



CERTIFIKACE QMS

Jsme certifikováni dle norem ISO 9001 a IATF 16949.



CERTIFIKACE EMS A MS BOZP

Máme také zavedený a certifikovaný EMS dle normy ISO 14001 a systém BOZP dle specifikace OHSAS 18001



Vedení společnosti

▪ Ředitel společnosti: Ing. Marek Kloupar

▪ Finanční ředitel: Ing. Erich Kučera

▪ Obchodní ředitel:                        p. Juraj Svoboda

▪ Vedoucí nástrojárny: p. Michael Benek

▪ Výrobně technický ředitel: Ing. Adam Drastich

▪ Ředitel jakosti: Ing. Antonín Krejčí



Kontaktní osoby

Juraj Svoboda

Obchodní ředitel

svoboda@komas.cz

mobil: +420 734 281 656

www.komas.cz

Klára Stříbná

Obchodní referent & 

Projektový management

stribna.klara@komas.cz

tel.: +420 553 607 354

fax: +420 553 607 365 

mobil: +420 603 180 377

www.komas.cz

Jiří Petr

Stavební kování

petr.jiri@komas.cz

tel.: +420 553 607 366

fax: +420 553 607 365 

mobil: +420 731 173 235

www.komas.cz
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www.komas.cz

Děkujeme za 

pozornost.
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