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AUTOMATIZOVANÁ
AUTOMATIZOVA
VÝROBA
Standardní provedení

Standardní provedení

 Kluzné elementy s nízkým pasívním odporem
 Kluzné elementy s nízkým pasívním odporem
 Valivé elementy pro vysoké zatížení
nebo rychlosti pohybu

 Valivé elementy pro vysoké zatížení
nebo rychlosti pohybu

 Stírací systémy s vysokou flexibilitou břitu
 Stírací systémy s vysokou flexibilitou břitu
a snadnou vyměnitelností
a snadnou vyměnitelností
 Patentované tlumení rázů

 Patentované tlumení rázů

Speciální řešení a komplexní celkySpeciální řešení a komplexní celky

 Speciální předstěrač pro ochranu břitupřed
Speciální
poškozením
předstěrač pro ochranu břitu před p
horkými třískami a nečistotami do náročného
horkými
prostředí
třískami a nečistotami do náročného

 Patentované řešení uložení velkých teleskopických
 Patentované
krytů
řešení uložení velkých teleskop
s minimálním přenosem rázů do lože pohyblivých
s minimálním
částí stroje
přenosem rázů do lože pohybli

 Kryty na hydrostatická vedení s plastovými
 Kryty
vodícími
na hydrostatická
elementy vedení s plastovými vo
a dodatečným utěsněním
a dodatečným utěsněním
 Vázaný pohyb segmentů pro plynulý chod
 Vázaný
při vysokých
pohyb segmentů pro plynulý chod při
rychlostech nejen při broušení
rychlostech nejen při broušení

 Nestandardní řešení, Atypické tvary a rozměry
 Nestandardní řešení, Atypické tvary a rozměr
 Celopochůzné kryty do 100 kg

 Celopochůzné kryty do 100 kg

 Řešení krytování v kombinaci s krycím
měchem
Řešení krytování v kombinaci s krycím měche

Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov, Česká republika
Na Nouzce 470/7, 682+420
01 Vyškov,
517 321Česká
024 rep

CKÝCH
TELESKOPICKÝCH
KRYTŮ
KRYTŮ

eli

Ultra light
 Materiál z vysokopevnostní oceli

o 32%  Redukce celkové hmotnosti až o 32%

och

 Snížení vibrací
 Snížení pasivních odporů
 Snížení opotřebení vodících ploch

kých krytů
Zkušební stanice teleskopických krytů

ností až2.500
Testování
kg
velkých krytů s hmotností až 2.500 kg
 Nejnovější lineární pohony
 Rychlost až 200 m/min
 Zrychlení 1,5 G

ních
 Inteligentní vyhodnocení pasivních
olu z měření
odporů a vibrací včetně protokolu z měření

HESTEGO
obchod@hestego.cz
www.hestego.czHESTEGO

www.hestego.cz

SERVIS A OPRAVY
Nabízíme:
Originální náhradní díly z našeho skladu

+420 734 432 368

 Stírací systémy
 Nosiče kabelů
 Rolny
 Kluzáky
Krátké termíny dodání
 Na opravy krytů a servis
 Na výrobu náhradních dílů
Záruční a pozáruční servis našich i „cizích“ teleskopických krytů

HESTEGO a.s.





Rok založení 1995
350 zaměstnanců
Výrobní plocha 12 200 m²
Vlastní R&D






Automatizace dělení materiálů
Výrobní pobočka v Rusku
Prodejní pobočka v Německu
Inovativní zkušební stanice krytů

