
II. l) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až 

m) a odseku 2 písm. a)  všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich 

zverejnenia  
 

Prevádzkovateľ : 

Handtmann Slovakia, s.r.o. 

so sídlom Traťová 9, 040 18 Košice 

 

Prevádzka :  

Handtmann Slovakia s.r.o.,  

Traťová 9, 040 18 Košice 

 

Umiestnenie prevádzky : 

areál Hadtmann Slovakia, s.r.o., Traťová 9, 040 18 Košice, parcely vedené na : 

LV 4898 k.ú. Krásna 

Parc.č. : 8010/3, 8012/1, 8012/2, 8012/3, 8012/5, 8012/7, 8012/11, 8012/13, 8012/14, 

8012/17, 8014/1, 8014/2, 8014/3, 8014/4, 8014/5 

 

LV 5115 k.ú. Krásna  

Parc.č. : 8007 
 

Spoločnosť sa zaoberá výrobou  hliníkových odliatkov rôzneho tvaru tlakovým 

odlievaním pre automobilový a elektrotechnický priemysel. V zmysle Prílohy č.1 zákona 

o IPKZ ju zaraďujeme nasledovne : 

2. Výroba a spracovanie kovov 

2.5. Spracovanie neželezných kovov: 

b) tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a 

prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre 

olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy. 
 

Projektovaná kapacita prevádzky Handtmann Slovakia, s.r.o. : 

-tavenie vrátane zlievania hliníka vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie 

zlievarne hliníka, s kapacitou tavenia 50 t za deň   
 

Areál výrobného závodu Hantmann Slovakia, s.r.o. pozostáva z nasledujúcich stavieb :  
 

 Výrobná hala 

 Prestavba vstupných priestorov ( v časti výrobnej haly) 

 Prístavba a stavebné úpravy výrobnej haly 

 Prístavba skladovej haly 

 Rozšírenie skladovacích priestorov – I. etapa 

 Skladový prístrešok 

 Učňovské stredisko Handtmann Slovakia 

 
 

Stručný popis technológie : 

Pre výrobu  odliatkov  z hliníkových  zliatin  pre  automobilový  priemysel sa 

používajú zliatiny na  báze  hliníka s malou  prísadou legujúcich  prvkov Fe, Cu, Mg, Si.  
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Zodpovedajúc zliatine   sa   smú  používať  len  jednoznačne   označené,   druhovo  čisté  a  

suché   vsádzané materiály. 

 Z blokového materiálu sa  po dodaní  odoberie vzorka pre chemickú spektrálnu 

analýzu. Následne po preukázaní požadovanej  špecifikácie je tento  materiál  uvoľnený, 

uskladnený v sklade a riadne označený. 

  Blokový  materiál  je  vsádzaný do  šachtových a udržiavacích  pecí podľa predpísaného 

pomeru s vratným obehovým materiálom systémom FIFO (first in, first out). 

  Po natavení  tekutého  kovu  na  predpísanú taviacu teplotu je tento následne vyčistený v 

odplyňovacom zariadení za účelom odstránenia oxidov a nečistôt z celého objemu taveniny. 

  Po  vyčistení  taveniny je tekutý kov v transportnej  panve  presunutý  pomocou  VZV k 

jednotlivým   udržiavacím   peciam  na  tlakových  odlievacích  strojoch  DAK350,  DAK450, 

DAK580/1,   DAK580/2,   DAK580/3,   DAK720,   B840L,   CARAT105-1,   CARAT105-2, 

CARAT105-3  a  DAK1100. 

  Prioritné  doplňovanie  tekutého  kovu a stav  naplnenia  je na každej peci signalizované 

svetelným signalizačným zariadením. 

  Na  každom  tlakovom  stroji  je odlievaný  odliatok  na  základe prestavbového plánu, v 

ktorom  je  uvedený  požadovaný  počet,  druh  zliatiny  a číslo výrobného príkazu s uvedením 

termínu štartu a konca odlievania. 

Súčasťou  odlievacieho  pracoviska  je  udržiavacia pec STRIKO, postrekové zariadenia 

GERLIEVA alebo WOLLIN, ostrihovací lis KZP, odberové zariadenie FANUC, gravírovacia 

stanica    WEKO,    chladiaca    nádrž   FKS   a   ohrievacie    zariadenia    ROBAMAT   alebo 

REGLOPLAS. 

  Vyrobené  odliatky na tlakových strojoch sú posudzované buď ako polotovary (R-diely) 

alebo  ako  hotové  diely  (F-diely).  Vyrobené  R-diely resp. F-diely sú v prepravných boxoch 

presúvané  na  ďalšie  spracovanie na zariadenie pre  vibračné obrusovanie ROSLER alebo na 

priebežnú  pieskovačku AGTOS.  Časť odliatkov  prechádza do haly pre mechanické CNC – 

opracovanie. 

  Odliatky  na  báze R,   F-dielov  ako   aj   CNC  opracované  sú   ukladané  do  baliacich 

prepraviek  podľa  presne  definovaných  baliacich  špecifikácií. 

 


