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ˇ
VŠE ZACÍNÁ
“KUSEM ŽELEZA”…

…A SILNÝM TÝMEM

ˇ
NA VAŠÍ STRANE!

NAŠE SPOLEČNOST
Skupina Randack se nachází ve městě Hagen, region North-Rhine-Westphalia (NRW), blízko
měst Cologne a Dusseldorf. Již po tři generace, více než 80 let, jsme renomovaným partnerem
v oblasti kvalitního spojovacího materiálu. Kombinací domácí výroby spolu s mnoho let
budovanou celosvětovou dodavatelskou sítí pokrýváme široké spektrum sortimentu v kvalitě
dle vašich potřeb.
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S POKROČILÝMI

TECHNOLOGIEMI VÝROBY…

NAŠE PRODUKCE
S pomocí rozmanitých výrobních postupů realizujeme vaši vizi až po finální produkt. Uspokojujeme širokou paletu požadavků vstupního materiálu, strukturálních, temperovaných a nerez
ocelí, dále speciálních slitin a neželezných kovů včetně mnoha tepelných a povrchových úprav.
Spolupracujeme pouze s kvalifikovanými, certifikovanými a pravidelně auditovanými
subdodavateli.
Pracujeme naprosto bez požadavku na minimální množství! Naší výsadou jsou prototypová
výroba, nouzové dávky a sériové dodávky. V případě potřeby urgentní dodávky při ohrožení
výroby vám rádi pomůžeme s co nejkratším termínem dodání !
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…NABÍZÍME NEPŘEBERNÉ

PRODUKTY A TECHNOLOGIE

MNOŽSTVÍ ŘEŠENÍ!
TVÁŘENÍ ZA TEPLA
Kontrolovanou deformací tepelně upravené suroviny zajišťujeme tvar a požadovaný tok materiálu, který přispívá
k pozitivním vlastnostem koncového výrobku. Tato metoda je využívána k výrobě produktů s různými typy hlav a
dalších tvarů, jako matic a ostatních.

SVORNÍKY A OSTATNÍ
Na podkladě mezinárodních standardů, výkresů a specifikací jsme schopni nabídnout svorníky, závitové čepy, čepy,
šrouby, matice, podložky a další s válcovanými závity až
do velikosti M180.

TVÁŘENÍ ZA STUDENA
Malé díly vyrobené na dvou-krokových lisech, výrobně
složité díly (až šestikrokové) a volné výkovky.

OBRÁBĚNÉ A FRÉZOVANÉ DÍLY
Kulové čepy, příruby, hřídele a hydraulické distribuční
bloky v nejvyšší kvalitě.

MONTÁŽNÍ DÍLY
Umožníme vám redukci dodavatelské báze spolu s
ná-kupní logistickou úsporou díky možnosti dodávek
kom-pletních montážních sestav dílčích komponent.

OSTATNÍ
Ohýbané díly, svařované díly, převodové díly, plastové
vstřikované díly, speciální matice, plastová víka, plastové
obráběné díly, pružiny a další…
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TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM,

SYSTÉM KVALITY

KVALITOU A
BEZPEČNOSTÍ …

Proces zajištění kvality začíná vaší poptávkou a končí naší dodávkou!
Potenciální selhání jsou stanovena již v prvotních krocích v podobě analýzy vyrobitelnosti a
technického přezkoumání dle vaší výkresové dokumentace, specifikací a požadavků. Bez ohledu,
zda se jedná o domácí, nebo partnerskou výrobu, pro zajištění bezchybných dodávek procházejí produkty jednotnou kontrolou kvality. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky jsou prováděny
zkušenými pracovníky interně, nebo externě v nezávislých akreditovaných laboratořích.
Společnost RS Randack Spezialschrauben GmbH je certifikována:
•

ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 řízení jakosti a životního prostředí

Ostatní certifikace:
•
•
•
•
•
•
•

AD 2000-bulettin W0 und EN 764-5 sec. 4.2
Tlaková zařízení 97/23/EC
Areva NP autorizace dle KTA1401
DIN EN 15048-1:2007 CE character
Oprávnění Bureau Veritas
oprávnění Germanischer Lloyd und DNV
Areva NP autorizace dle. Regel KTA1401
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…GARANTUJEME

VŠESTRANNOST
A INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP!

NAŠE SLUŽBY
O metodě výroby rozhoduje váš výrobek!
Kombinace domácí výroby spolu s celosvětovou dodavatelskou sítí a znalostmi výrobce přináší
rozhodující výhodu při plnění vašich potřeb.
Jako specialista na speciální a nestandardizované díly vám dokážeme pomoci vybrat nejvhodnější výrobní technologii. Rádi využijeme poskytnuté šance projevit naše silné stránky v podobě technických konzultací, skladování a včasných dodávek mnoha druhů výrobků.
Naše skladové prostory jsou k dispozici pro uskladnění výrobního množství na základě rámcových smluv. Minimalizace výrobních dávek rozdělených do několika dodacích množství snižuje
riziko kvalitativního a logistického selhání.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Komplexní vztah se zákazníkem je pro nás důležitý.
Pomůžeme vám nalézt nejvhodnější a nejlevnější výrobní
metodu, nebo doporučíme její změnu (obrábění – tváření
za studena), případně změníme vice dodávaných dílů v
jednu sestavu.

REFERENCE
Naše výrobky nalézají využití v mnoha odvětvích průmyslu. Všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu,
je možné nalézt výrobky RS-Randack, ať již zemědělská
technika, automobilový průmysl, vrtné plošiny, plynové
a vodní turbíny, jeřáby, stavitelství, elektrotechnika, sanitární technika, větrné nebo klasické elektrárny a další.

11

ZÁZEMÍ PRO

EFEKTIVNÍ
SPOLUPRÁCI…

SKLAD A LOGISTIKA
Kombinace domácí a outsourcové výroby spolu s vice než 3500 paletovými místy přináší zákazníkovi rozhodující výhody. V rámci jednotného termínu dodání může být zboží uskladněno na
sjednané období a dodáváno v menších dávkách. Výhodami jsou nízké náklady a stabilní kvalita, umožněné menším množstvím výrobních dávek. Naše vlastní nákladní vozy nebo sjednaní
dopravci doručí zboží bezpečně do jakékoli destinace po celém světě.
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…PŘINÁŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

“Z KUSU ŽELEZA“

ZJISTĚTE VÍCE!
Kontaktujte nás jako zkušeného a flexibilního partnera, který se postará o naplnění vašich
požadavků a potřeb! Dodáme váš výrobek v požadované kvalitě a termínu včetně náležité
dokumentace. Vyzkoušejte nás!
www.randack.com

KDE NÁS NAJDETE:
GERMANY

INDIA

RS Randack Spezialschrauben
GmbH

RFI Randack Fasteners India Ltd.
Gat No. 1197, near Ghotawade
Phata Pirangut, Taluka-Mulshi,
District-Pune 412108

Delsterner Str. 148 E
D-58091 Hagen
Germany
Phone: +49 2331 970750
info@rs-randack.de
www.randack.com

USA
Randack Fasteners Americas, Inc.
920 Donata Court
Lake Zurich, IL 60047
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