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Erdwich Zerkleinerungssysteme GmbH  
 

Gewerbestraße 6 
D-86859 Igling 

 

www.erdwich.com  

 

Firma 

Bavorská firma Erdwich Zerkleinerungssysteme GmbH, založená v roce 1971, se více než 40 let 

zabývá výrobou strojů a zařízení na drcení a recyklaci různých druhů materiálů. Nabízí rovněž návrh a 

výrobu zařízení na zakázku, dle individuálních požadavků zákazníka. Stroje a zařízení této firmy 

pracují v 91 zemích světa, k váženým zákazníkům patří např. firmy BMW, Volkswagen, Schaeffler, 

Benteler, Alba Metall a další. 

Produkty 

 drtiče odpadu jedno-, dvou- a trojhřídelové 

 drtiče kartónů 

 dvojhřídelové trhače materiálů pro prvotní drcení neskladných materiálů 

 kladivové mlýny pro drcení elektroodpadů, kovových odpadů a kovových třísek 

 drticí a recyklační linky na kovové třísky, elektroodpad, chladicí zařízení, tuhá alternativní 

paliva a další druhy odpadu 

Firma hledá v ČR následující partnery 

V České republice hledá firma Erdwich Zerkleinerungssysteme GmbH nové partnery pro odbyt svých 

výrobků, a to zejména obchodní společnosti pro zastoupení firmy na českém trhu. Dále firma hledá 

přímé zákazníky, kterým by nabídla své produkty, především kovozpracující podniky a firmy, 

zabývající se recyklací odpadů. 

 

 

http://www.erdwich.com/
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HG Grimme SysTech GmbH  

Osterweg 23 

D-86879 Wiedergeltingen  

 

www.hg-grimme.de 

 

Firma 

Firma HG Grimme SysTech GmbH vyvíjí a vyrábí již více než 30 let vysoce výkonná inovativní 

zařízení a stroje pro zpracování plastů a kompozitních materiálů, které jsou po modifikaci vhodné také 

pro zpracování materiálů jako je hliník, dřevo aj. Na zakázku vyráběná zařízení jsou vybaveny 

moderními technologiemi pro  frézování, řezání a řezání vodním paprskem, a umožňují tak co 

nejefektivnější zajištění výrobních postupů. Zařízení firmy se uplatňují v náročných branžích, jako je 

letecký, kosmický a automobilový průmysl, stavba lodí, výroba modelů a forem. K zákazníkům 

společnosti patří např. firmy Audi, BMW, Bentley, Daimer, MAN, Magna, Rehau, Airbus, Grammer, 

Johnson Control, Möller Tech, Roca aj. 

 

Produkty  

 5-osé CNC frézy portálové, stolové, gantry 

 6-osá CNC řezací zařízení 

 6-osá centra na řezání vodním paprskem   

 5-osá frézovací centra na výrobu modelů a forem  

 nařezávací/zeslabovací stroje pro výrobu airbagů (Scoring/Weakening) 

 

 

 

 

 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

V České republice firma hledá obchodní partnery pro distribuci svých zařízení na českém trhu. Dále  

by firma ráda oslovila přímé zákazníky, a to zejména firmy z následujících oblastí: hluboké tažení 

plastů, výroba technických plastů, zpracování kompozitních materiálů, zpracování hliníku, dodavatelé 

automobilového průmyslu – výroba nárazníků, interiérových částí, karbonových dílů, modelů 

(prototypy, slévárny). 

 

 

http://www.hg-grimme.de/
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Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH  

Edisonstr. 11 d 

D-86399   Bobingen 

 

www.hufschmied.net 

www.hufschmied-tools.com/cz/?noredirect=cs_CZ 

  

Firma 

Firma Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH se zabývá již více než 25 let vývojem a výrobou 

obráběcích a vrtacích nástrojů pro zpracování plastů, grafitu, uhlíkových vláken, oceli, hliníku, 

keramiky a dalších materiálů. Nástroje jsou vyráběny v moderních výrobních závodech přímo 

v Německu. Kvalita fréz a vrtáků je zaručena vysoce precizními 3D měřícími stroji nejnovější 

generace. Nástroje jsou určeny především pro výrobce v automobilovém a leteckém průmyslu, 

výrobce nástrojů a forem pro vstřikování plastů nebo výrobce spotřební elektroniky. Firma nabízí i 

speciální nástroje pro dentální laboratoře. K zákazníkům firmy patří mj. firmy Airbus, Audi, BMW, 

Mercedes, Porsche aj. 

 

Produkty  

 nástroje pro frézování a obrábění plastů (termoplasty, 

elastomery, duroplasty, pěny, akryláty/plexisklo, 

blokové materiály) 

 nástroje pro frézování a obrábění kompozitů (CFK, 

GFK, Honeycomb, přírodní a umělá vlákna, 

Aramid/Kevlar) 

 nástroje pro frézování a vrtání grafitu, oceli, hliníku, 

keramiky, dentálních materiálů, barevných a lehkých 

kovů 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

Firma má v České republice obchodní zastoupení a hledá další přímé odběratele svých produktů  - 

výrobní firmy z výše uvedených oborů.  
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HYDRIVE Engineering GmbH 

Büro Dresden 

Dresdener Str. 172 (Eingang B)     

D- 01705 Freital bei Dresden  

 

 

https://hydrive-engineering.gmbh 

 

 

Firma 

Firma Hydrive Engineering GmbH se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti pohonné, řídící a 

regulačních techniky. Firma také vyvíjí a testuje řídící software pro stroje. K jejím zákazníkům patří 

výrobci z oblasti hydraulické a pneumatické pohonné techniky, výrobci zemědělských, stavebních, 

komunálních, vstřikovacích strojů, lisů nebo automobilové techniky. Konkrétně se jedná např. o firmy 

ebm-papst St. Georgen, Bucher Hydraulics, Liebherr, ZF, Feintool, DSD Druckgussservice, Claas 

Harsewinkel, Tadano, Palfinger aj. 

 

Produkty / služby 

 zkušební stanice pro testování komponentů (pohonná technika, automotive) 

 HMI řídící systémy pro stacionární stroje a zařízení a pro mobilní stroje (stavební stroje, 

komunální vozidla, zemědělskou techniku aj.) 

 HiL zkušební stanice pro automatizované testování řídícího softwaru 

 poradenské služby (pohonná technika, simulace, bezpečnost strojů, CE-dokumentace) 

 

 

 

 

 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

Firma hledá v České republice především zákazníky - firmy z výše uvedených oblastí, kterým by 

mohla nabídnout své služby/produkty. Dále firmy obdobného zaměření za účelem spolupráce ve 

výzkumu a na projektech. Eventuálně i strojírenské firmy na výrobu stojanů pro zkušební stanice 

(výroba ocelových konstrukcí, zpracování plechu, lakování). 

https://hydrive-engineering.gmbh/
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Industrie- Hydraulik Vogel & Partner GmbH  

 

Laugkfeld 21 

D-01968 Senftenberg  

 

www.vogel-gruppe.de  

 

 

Firma 

Společnost Industrie Hydraulik Vogel & Partner GmbH, patřící do skupiny firem Vogel Gruppe, 

vznikla v roce 1990 a od té doby se z dvoučlenného podniku stala velká distribuční společnost 

s centrálou v braniborském Senftenbergu a 6 pobočkami v celém Německu. Firma je distributorem 

hydraulických a pneumatických komponentů Parker Hannifin, ale také dalších značek jako jsou AKG, 

BrakeQuip, Camfil, Cirval, Dayco, Olaer, Spandau Pumpen, SKF aj. K zákazníkům firmy patří např. 

firmy Vattenfall, Stadler, Kapp Niles aj. 

 

Produkty / služby 

 hydraulika a pneumatika (hadice, spojovací elementy, mobilní hydraulika),  

 komponenty (filtry, ventily, motory, pumpy, cylindry, řídící a měřicí technika) 

 speciální oblasti použití (komponenty pro čisté prostory, lékařská technika, chemická zařízení)  

 konstrukce a výroba zařízení (řešení na míru, výklady a výpočty, konstrukce, údržba, dokumentace)   

 servis (opravy, údržba, přejímky dle předpisů UVV, řešení problémů, analýzy, 24-hodinový          

servis na místě) 

Firma hledá v ČR následující partnery 

V České republice hledá firma partnery pro distribuci svého produktového portfolia na českém trhu. 

Dále by ráda oslovila potenciální přímé zákazníky, kterým by mohla dodávat své produkty, eventuálně 

kterým by mohla poskytovat své servisní služby (zejména v příhraničních oblastech). 

http://www.vogel-gruppe.de/


 

 
7 

 

 

J. D. Neuhaus GmbH  Co. KG 

Windenstraße 2 

D-58455 Witten  

 

www.jdngroup.com 

 

 

Firma 

Firma J. D. Neuhaus GmbH  Co. KG je předním světovým výrobcem pneumatických a 

hydraulických zdvihadel, kladkostrojů a jeřábů. Firma byla založena v roce 1745 Johannem 

Diederichem Neuhausem, v jehož kovárně vznikla první řešení na zvedání nákladů. V současné době 

jsou výrobky firmy exportovány do 90 zemí světa, podíl vývozu činí 80 %. Kromě Německa má firma 

pobočky ve Francii, Velké Británii, Singapuru a USA. Zdvihací zařízení firmy umožňují, díky svému 

technickému řešení, manipulaci s téměř jakýmkoli materiálem, zvedání břemen je jednoduché a 

bezpečné. 

 

Produkty  

 pneumatické a hydraulické kladkostroje a jeřáby 

 stavební jeřáby a kolejnicové systémy 

 navijáky 

 jeřábové kočky 

 podvodní kladkostroje  

 kladkostroje vhodné k použití v nízkých teplotách 

 kladkostroje pro nízké prostory 

 některé typy jsou vhodné i pro nasazení v prostředí nebezpečí výbuchu – ochrana proti explozi   

  

Firma hledá v ČR následující partnery 

Firma J. D. Neuhaus GmbH  Co. KG hledá v České republice obchodní společnosti pro zastoupení 

firmy na českém trhu, ideálně firmy se zkušenostmi z prodeje manipulační techniky. Dále přímé 

zákazníky - průmyslové podniky, kterým by ráda nabídla svá zdvihací zařízení. 

http://www.jdngroup.com/
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MT Technologies GmbH           

Hebbelstraße  65 

D-85055 Ingolstadt  

www.mt-technologies.com 

 

Firma 

Firma MT Technologies GmbH, patřící do skupiny firem Ayala Group s celosvětovou působností, se 

zabývá vývojem a výrobou modelů, forem a nářadí, dále sériovou výrobou dílů a systémovou 

integrací. Mezi její zákazníky patří významné firmy automobilového průmyslu  

jako Audi, BMW, Bentley, Mercedes-Benz, Rolls Royce, Ford, Škoda aj. 

 

Produkty / služby 

Design & výroba modelů 

Výroba forem a nástrojů: 

 prototypy, sériové a přesné nástroje všech 

velikostí (max. 25 t) 

 výroba prototypů a zkušebních dílů  

 konstrukce nástrojů, CNC-programování   

 hybridní technologie 

 vstřikování (jedno- i vícekomponentní) 

 vstřikování s podporou plynu (GID) 

 zastřikování fólie, vakuové formování 

 technologie LFI 

Sériová výroba: 

 mechatronická výroba komponentů  

 zpracování termoplastů (vstřikování, jedno- i  vícekomponentní technologie, hybridní 

technologie, vstřikování s podporou plynu GID, zastřikování fólie) 

 zpracování polyuretanů (pěnění - měkké, tvrdé pěny, backfoaming, LFI, RIM) 

 mechanické zpracování (robotické frézování, lepení/tmelení, ultrazvukové svařování) 

 montáže a kompletace 

Systémová integrace – MT & Ayala Group 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

Firma MT Technologies GmbH hledá v ČR přímé zákazníky, zejména z automobilového průmyslu, 

kterým by nabídla své služby. Dále hledá v ČR firmy obdobného zaměření pro vzájemnou spolupráci 

ve výrobě. 

http://www.mt-technologies.com/
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Stammberger Werkzeugbau GmbH  

Colberger str. 11 

Niederndorf 

D-96476 Bad Rodach  

 

www.stammberger-wzb.de 

 

 

Firma 

Firma Stammberger Werkzeugbau GmbH se od roku 1995 zabývá frézováním a elektrojiskrovým 

obráběním kusových i sériových dílů pro strojírenství a výrobou forem a prototypů za použití 

nejmodernější techniky. K zákazníkům společnosti patří zejména dodavatelé automobilového 

průmyslu a výrobci lékařské techniky. 

 

Produkty / služby 

 výroba prototypů a forem, strojírenská výroba 

 frézování dílů až do hmotnosti 5 t 

 elektrojiskrové obrábění dílů až do velikosti 1.200 x 900 mm (elektrojiskrové hloubení) a 

1.200 x 1.100 mm (elektrojiskrové řezání) 

 měření na zařízení firmy Zeiss, vystavení měřicího protokolu 

 další služby (konstrukce vstřikovacích nástrojů, konstrukce a úpravy nástrojů až do 10 t aj.) 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

Firma Stammberger Werkzeugbau GmbH by v České republice ráda oslovila potenciální zákazníky 

z oblasti automobilového průmyslu a lékařské techniky, kterým by mohla nabídnout své služby. 

 

http://www.stammberger-wzb.de/
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stoba Sondermaschinen GmbH  

Mittereschweg 1 

D-87700 Memmingen    

 

www.stoba-memmingen.de 

 

 

 

Firma 

Bavorská společnost stoba Sondermaschinen GmbH, patřící do skupiny firem stoba Group, je od 

roku 2007 specialistou na vývoj a výrobu automatických zařízení pro elektrochemické obrábění kovů 

– ECM odhrotování, PECM hloubení a vrtání. K jejím zákazníkům patří např. firmy Continental, 

Delphi, Bosch, Caterpillar, Liebherr, Valeo, Benteler, Hirschvogel, Benseler, MAN Turbo aj. 

 

Produkty  

 zařízení pro elektrochemické (ECM) odhrotování, vrtání, hloubení 

 5-osé CNC laserové obráběcí stroje (frézování, leštění, vrtání, gravírování) 

 průmyslové čisticí systémy 

 automatizované manipulační systémy 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

Společnost stoba Sondermaschinenbau GmbH hledá v České republice přímé zákazníky pro své 

produkty, a to především firmy se sériovou výrobou, zejména z oblasti automobilového a leteckého 

průmyslu, lékařské techniky, výroby hydraulických komponentů.  

 

 

http://www.stoba-memmingen.de/
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Kontakt 

 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora 

Václavské náměstí 40 

110 00 Praha 1 

+420 224 221 200  

info@dtihk.cz 

www.dtihk.cz 

Bernard Bauer – jednatel 

 

 

 

 

Kontakt 

Bayern Handwerk International GmbH  
Sulzbacher Str. 11-15  

90489 Nürnberg  

Tel. + 49 911 586856-13 

info@bh-international.de  

www.bh-international.de  

 

Andreas Gfall - jednatel 
  

 

 

 

mailto:info@dtihk.cz
http://www.dtihk.cz/
mailto:info@bh-international.de
http://www.bh-international.de/
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www.ixpos.de/markterschliessung 

www.bmwi.de 


