
Seznam německých firem, které hledají v ČR nové dodavatele (stav k 09. 04. 2021) 

 

1. battenfeld-cincinnati Germany GmbH 

         www.battenfeld-cincinnati.com 

Znění poptávky: 

Firma battenfeld-cincinnati je výrobcem strojů v oblasti extruze plastů s dlouholetou tradicí. Firma má 

kolem 300 zaměstnanců a 65 mil. EUR obrat.  

Aktuálně firma hledá dodavatele v oblasti zpracování kovů a elektroniky. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – soustružené, frézované a svařované díly, plechové díly, odlitky včetně 

obrábění 

b. Elektronika – kabely, skříňové rozváděče, kompletní montáž spínací skříně včetně kabeláže 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou výrobu. Certifikace ISO 9001 a ISO 14001 podmínkou. Požadavky na jakost 

při tavném svařování kovových materiálů EN ISO 3834-3 a technické požadavky na ocelové konstrukce 

EN 1090-2 tabulka 12. Další podmínkou je minimální podíl exportu na produkci 20 %.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working and Electronic. 

Current Interest:  

- Metal Working: turned, milled, welded parts, sheets; casting including machining 

- Electronic: cables, control cabinets, complete switch cabinet construction including wiring 

 

 

2. Boyd Corporation GmbH 

        www.boydcorp.com 

Znění poptávky: 

Boyd Corporation má více než 90letou zkušenost v odvětví automobilového a elektrotechnického 

průmyslu a je světovým lídrem v oblasti pokročilých řešení těsnění, tepelného řízení a ochrany. 

Společnost má aktuálně 140 zaměstnanců a její obrat dosahuje téměř 30 mil. EUR.  

Aktuálně hledá dodavatele v oblasti zpracování kovů, plastů, obalového materiálu a průmyslové 

automatizace. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• Výlisky 

• Soustružené, frézované, lisované díly 

• trubky, výkovky, cívky (hliníkové) 

b. Plasty  

• Díly vyráběné vstřikováním   



c. Obalový materiál, papír 

d. Průmyslová automatizace  

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou produkci. Certifikát ISO 9001, ISO 14001 a IATF podmínkou. Dodavatelé by 

měli dosahovat obratu přes 5 mil. EUR. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Plastics, Packaging and Industrial Automation  

Current Interest:  

- Metal Working 

o stamped, turned, milled, pressed, tubes, forging, Coils (Alu)  

- Plastics  

o Moulded parts  

- Packaging, paper 

- Industrial automation 

 

 

3. BPW Bergische Achsen KG 

        www.bpw.de 

Znění poptávky: 

Firma PBW Bergische Achsen působí v průmyslu užitkových vozidel se 120letou zkušeností. Společnost 

vyvíjí převodové systémy včetně náprav, brzdové technologie, zavěšení kol a ložiska, jakož i spojovací 

prvky a nástavbové technologie, osvětlovací systémy, kompozitní technologie a v neposlední řadě i 

telematické systémy. Firma má aktuálně 7000 zaměstnanců po celém světě z toho 1500 v Německu, 

obrat 1500 mil. EUR a objem nákupů 500 mil. EUR.  

 

Aktuálně hledá dodavatele v oblasti zpracování kovů, vstřikování plastů a výrobků elektrických 

napájecích zdrojů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• plochý materiál (cívka, vinutí) 

• kruhové trubky (146x10) 

• výkovky: podložky pod pružiny, pružinové desky, čepy náprav, brzdové páky, opěrné 

desky  

• odlitky: šedá litina (brzdový buben, brzdový kotouč -> 25-80 kg, průměr 300-400 mm) 

• litina s kuličkovým grafitem (náboje kol -> 15-30 kg, průměr do 380 mm)  

b. Plasty / Elektronika  

• Vstřikování plastů s PA66 a GF (1,5 – 3 kg) 

• Výrobky pro napájení elektrické energie 

c. Doplňkové produkty 

• Šrouby: hlavně M20-M30 



Požadavky: 

Firma má zájem o masovou produkci. Certifikát ISO 9001 podmínkou. Certifikát 16949 výhodou, ne 

však nutný. Dodavatelé by měli mít podíl exportu na výrobě min. 20 %, obrat přes 1 mil. EUR a 

minimální počet zaměstnanců je 20. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Plastics, Complementary Goods.  

Current Interest:  

- Metal Working 

o all parts of metal working – flat material (coil) 

o round tubes (146x10) 

o forgings: Spring pads, Spring plates, Axle stubs, Brake levers, Backing plates 

o castings: gray cast iron (brake drum, brake disc -> 25-80kg, diameter 300-450mm) 

o spheroidal graphite cast iron (wheel hubs -> 15-30kg, diameter up to 380mm) 

- Plastics / Electronics 

o injection moulding with PA66 and GF (1,5- 3kg) 

o  electric power supply products 

- Complementary Goods 

o screws mainly M20-M30 

 

 

4. Conmetall Meister GmbH 

www.conmetallmeister.de 

Znění poptávky:  

Společnost Conmetall Meister je spolehlivým dodavatelem pro kutilské obchody. Především se na trhu 

prosadila jako dodavatel ručního nářadí, instalatérství, zahradního nářadí, drobného hardwaru a 

armatur, elektrického nářadí a elektroinstalačního materiálu. Společnost má 800 zaměstnanců a obrat 

dosahuje téměř 370 mil. EUR. Objem nákupů činí 150 mil. EUR. 

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů, sanitárních a koupelnových produktů, 

nástrojů a nářadí a elektroinstalačního materiálu. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – panty, křížové závěsy, kovové držáky, “chairangles”, držadla/úchyty boxů, 

řetězy  

b. Dřevěné konektory  

c. Ostatní produkty  

• Sanitární a koupelnové produkty (faucety, sprchové systémy, ruční sprchy, koupelnová 

keramika, plastové nádrže, WC sedátka, mosazné armatury a ventily pro zařízení na 

pitnou vodu, odlučovače (nerezová ocel, mosaz, PP materiál), hadice pračky 

• kladiva, dřevěné rukojeti pro sekery/dláta, dřevěné rukojeti pro zahradní nářadí, dále 

“cutting drawers, planes, angles” 

d. Elektroinstalační materiál – prodlužovače, kabelové bubny, zásuvkové lišty, zástrčky a spojky, 

zapuštěné a přisazené řady spínačů, kabelové rozvody, instalační trubky, spínací skříňky, 

spojovací skříňky, pojistky a příslušenství pro distribuci, osvětlovací příslušenství 



e. Upevňovací materiál (kabelové svazky, svorky, koncovky atd.) 

f. LED reflektory a LED pracovní světla, časové spínače, bezdrátové spínače, Smart Home ... 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou produkci. Certifikát ISO 9001 podmínkou.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Sanitary and Bathroom products, Electrical 

installation materials, wooden handles for tools and other products.  

Current Interest:  

- Metal working: Wood connectors, hinges; cross hinges; brackets; chairangles; box handles; 

Chains 

- Other product:  

o Sanitary and Bathroom Products (such as faucets, shower systems, hand showers, 

bathroom ceramics, plastic cisterns, toilet seats, brass fittings and valves for drinking 

water devices, traps (stainless steel, brass, PP material), washing machine hoses  

o Furthermore, we are interested in Hammers, wooden handles for axes/chisels as well 

as wooden handles for garden tools, cutting drawers, planes, angles  

o Electrical installation material such as extensions, cable drums, socket strips, plugs and 

couplings, flush-mounted and surface-mounted switch series, cable conduit, 

installation pipes, switch boxes, junction boxes, fuses and distribution accessories, 

lighting accessories, fastening material (cable ties, clamps, ferrules, etc.), LED 

spotlights and LED work lights, timers, wireless switches, Smart Home...  

 

 

5. Danieli Germany 

www.danieli.com 

Znění poptávky:  

Firma Danieli se na světovém trhu prosadila jako výrobce strojů vysoké kvality pro válcování a 

zpracování neželezných kovů. Společnost má 170 zaměstnanců a obrat dosahuje téměř 70 mil. EUR.  

Aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů. 

Poptávané produktové oblasti: 

e. Zpracování kovů – soustružení, frézování, svařování  

f. Další produkty – výroba a montáž kompletních mechanických strojů podle návrhu 

poptávajícího 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou produkci. Certifikát ISO 9001 podmínkou.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working and other products.  



Current Interest:  

- Metal working: turned, milled, welded 

- Other product: Manufacturing and assembly of complete mechanical machines according to 

our design 

 

6. EWM AG 

www.ewm-group.com 

Znění poptávky:  

Společnost EWM se na trhu prosadila jako lídr v oblasti svařovacích technologií. Jako poskytovatel 

kompletních služeb přebírá EWM odpovědnost za celý svařovací proces. Interní výzkum a vývoj a know-

how jsou základem technologického pokroku spojeného se značkou EWM. Koncern zaměstnává 

900 lidí a dosahuje obratu ve výši 100 mil. EUR. Objem nákupů činí 35 mil. EUR.  

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů, plastů, elektroniky a ostatních produktů.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• Plechové díly, soustružené, frézované, svařované díly 

• trubky, odlitky (pouze hliníkové) 

b. Plasty/Elektronika 

• Lisované díly 

• motory, kabelové vodiče 

c. Doplňkové zboží 

• Díly podle standardu DIN 

d. Obalové materiály 

e. Ostatní 

• Ventily, nádrže (rotační formování), kola pro svařovací stroje, hliníkový chladič, 

čerpadla, tepelný výměník, axiální ventilátor 

Požadavky: 

Firma má zájem jak o sériovou produkci, tak o kusovou produkci. Podíl exportu dodavatele na produkci 

by měl dosahovat minimálně 10 %. Obrat dodavatelské společnosti by se měl pohybovat přibližně 

kolem 50000 EUR a minimální počet zaměstnanců je 10.   

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working Plastics, Electronic, and other products.  

Current Interest:  

- Metal working:  

o sheet metal, turned, milled, welded parts, tubes, casting (just alu) 

- Plastics/Electronic:  

o molded parts, motors, cable wires etc. 

- Complementary Goods: 

o Standard DIN parts 

- Packaging 



- Other products: 

o valves, tanks (rotation molding), wheels for welding machines, Aluminum heat sink, 

heat exchanger, pumps, axial fan 

 

7. GEFA Processtechnik GmbH 

www.gefa.com 

Znění poptávky:  

Firma GEFA Processtechnik svým zákazníkům již 60 let nabízí inovativní řešení v oblasti průmyslových 

armatur, filtrační technologie a systémů na jedno použití. Společnost zaměstnává 115 lidí a její obrat 

dosahuje 25 mil. EUR. Objem nákupů činí 11 mil. EUR.  

Aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů a natírání odlitků železa a oceli. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• odlitky (železo; ocel; nerezová ocel; hliník) 

• soustružení, frézování 

b. Natírání odlitků železa a oceli 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou produkci. Certifikát ISO 9001 podmínkou. ISO 14001 výhodou, ne však 

nutností. Podmínkou pro slévárny je německý technický předpis AD 2000-W0 (pro kvalifikaci výrobců 

materiálu např.: plechy, trubky, výkovky, odlitky, tyče, šrouby). Dalším požadavkem je námořní 

certifikát. Podíl exportu dodavatele na produkci není relevantní, očekávaný obrat dodavatelské firmy 

záleží na jejím výkonu.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working and painting of casted items.   

Current Interest:  

- Metal working:  

o casting (iron; steel; stainless steel; alu) 

o turning, milling 

- Other product:  

o painting of the iron and steel casted items 

 

 

 

 

 

 



8. Hydac Electronic s.r.o.  

www.hydac.com 

Znění poptávky:  

Hydac Electronic na světovém trhu působí již téměř 60 let v oblasti strojírenského průmyslu, 

hydraulické a kapalinové technologie. Společnost má 350 zaměstnanců a její obrat dosahuje téměř 45 

mil. EUR. Objem nákupů společnosti činí 19 mil. EUR.  

Aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů a konstrukce nástrojů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• lisované a tvarované díly / bronz, ocel (tloušťka materiálu 0,2-0,8 mm) 

• obráběné díly / ocel 

• hlubokotažné díly / ocel, nerezová ocel 

b. Konstrukce nástrojů nutná ke zpracování kovů 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou produkci. Certifikát ISO 9001 podmínkou, ISO 14001 výhodou.   

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working and other products.  

Current Interest:  

- Metal working:  

o stamped and formed parts / bronze, steel, material thickness 0,2-0,8 mm 

o machined parts / steel 

o deep drawn parts / steel, stainless steel 

- Other product:  

o Tool construction required for Metal working parts 

 

9. ifm electronic gmbh 

www.ifm.com 

Znění poptávky:  

Firma ifm electronic se na trhu etablovala jako odborník na senzoriku, přičemž svým zákazníkům 

poskytuje servis a služby s odvětvím spojené. Zabývá se vývojem sensorů, jejich výrobou, následně 

poskytuje dodání i instalaci. Společnost má 1500 zaměstnanců a obrat činí 750 mil. EUR. 

Aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

• soustružené díly (nerez a mosaz) 

• frézované díly 

• trubky s dodatečným obráběním 



Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu (1000–50.000). Certifikát ISO 9001 a ISO 14001 podmínkou. 

Certifikát IATF 16949 výhodou, ne však nutností. Další podmínkou je i minimálně 25 % podíl exportu 

na výrobě a očekáváný obrat dodavatele 2,5 mil. EUR. Minimální počet zaměstnanců dodavatelské 

firmy je 15.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working. 

Current Interest: metal working: turned parts (stainless steel and brass), milled parts, tubes with 

additional machining 

 

 

10. Jakob Müller Holding AG 

www.jmh.swiss 

www.benningergroup.com 

Znění poptávky:  

Jakob Müller Holding AG je jedním ze světových lídrů v textilním průmyslu již 160 let. Své pobočky a 

servisní partnery má po celém světě. Společnost zaměstnává více jak 1000 lidí. 

Aktuálně hledá dodavatele, kteří pro ni budou dodávat produkty z oblasti zpracování kovů a montáže 

rozvaděčů.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• jedná se především o produkty z nerezové oceli 

• řezání plechu laserem / vodou, ohýbání… 

• svařování (odolné proti vodě a chemikáliím) 

• výroba válců (na délku mezi 2 a 6 metry) 

• výroba tlakových nádob (např. tepelný výměník a velké tlakové nádoby) 

b. elektronika 

• montáž rozvaděčů 

• později i některé standardní elektrické součásti (motory, sensory…) 

O doplňkové produkty se společnost zajímá pouze jako o součást smontovaných zařízení, ne 

jednotlivých částí.  U některých produktů – válců – je vyžadována povrchová úprava nebo pogumování, 

což má být organizováno dodavatelem, přesto se společnost zajímá o přímý kontakt s dodavateli 

povrchových úprav na velké díly.  

Primárně se firma zajímá o dodavatele zpracování kovů, ale výrobci dodávající do papírenského / 

tiskařského průmyslu jsou pro firmu zajímavé z hlediska podobných součástí (jen jako obecné 

informace). 

Požadavky: 

Ideálně společnost hledá dodavatele, kteří jsou pro ni z dlouhodobého hlediska schopni vyrábět a 

montovat i kompletní stroje, tudíž je nezbytné, aby měli určitou vlastní přidanou hodnotu vzhledem 

http://www.jmh.swiss/


ke komponentům a také montážní dovednosti. Firma klade vysoké požadavky na kvalitu svařování 

(odolné proti vodě a chemikáliím) a výrobu válců. Je proto nezbytné dodávat vysokou kvalitu odrážející 

švýcarské standardy.  

Firma má zájem o kusovou produkci a jednokusový tok v rámci montáže a strojů (angl. one piece flow 

assemblies/machines). Certifikát ISO 9001 podmínkou, ale mohou existovat výjimky pro společnosti 

disponující jiným efektivním systémem kvality (nutný audit). Počet zaměstnanců dodavatelské 

společnosti závisí na portfoliu produktů, ale ne méně než 50. 

 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry and Electronics. Current interests: 

- Metal Working 

o almost all in stainless steel 

o sheet metal laser/water cutting, bending, … 

o welding (water- and chemicals-proof) 

o rollers manufacturing (between 2 and 6 meters in length) 

o pressure vessel manufacturing (e.g. heat exchanger and big pressure vessels) 

- Plastics/Electronics  

o Control Cabinets assembly 

o Some standard electrical components (motors, sensors, …) might be interesting at a 

later point in time 

- Complementary goods  

o  yes, but only as part of our assembled devices, not as single parts 

- Surface treatment 

o Surface treatment or rubber coating is required for some of our Rollers, but this shall 

be organised by the supplier. Nevertheless, we are interested in getting direct contact 

to coating suppliers for big parts. 

- manufacturers supplying into the paper/print industry could be interesting for us because they 

have similar components (just as a general information) 

- logistics services only as part of our service portfolio (means ancillary to our products) 

Requirements: 

- Ideally, we would like to find suppliers, which are in the long run able to manufacture and 

assemble also complete machines for us. For this, it is essential that they have a certain in-

house value add for the components as well as assembly skills 

- Very high requirements to welding quality (water- and chemical-proof) and roller 

manufacturing since these two are absolutely key to our high-quality expectation. Being a 

Swiss brand with final assembly in Germany our customers accept only the highest quality 

standards. You need to be able to manufacture "Swiss Quality outside Switzerland" 

 

 

 

 



11. Liebherr-Werk Biberach GmbH 

www.liebherr.com 

Znění poptávky:  

Společnost Liebherr-Werk Biberach je více než 70 let jedním z největších světových výrobců převážně 

stavebních strojů a těžební techniky. Společnost zaměstnává kolem 1500 lidí a její obrat činí 550 mil. 

EUR. Objem nákupů firmy Liebherr-Werk Biberach dosahuje 190 mil. EUR.  

Firma aktuálně hledá dodavatele, kteří pro ni budou dodávat produkty z oblasti zpracování kovů a 

průmyslu a kabelového vedení na základě “in-house“ specifikace v souvislosti s postupy.   

Poptávané produktové oblasti: 

c. Zpracování kovů  

• Svařované ocelové konstrukce (ocelové rámy) 

• soustružené a frézované díly 

• výkovky a odlitky 

d. plasty/elektronika: kabelové vedení 

e. konstrukce nástrojů a forem  

Požadavky: 

Certifikát ISO 9001 podmínkou, taktéž i certifikace DIN EN ISO 3834 / EN 1090 EXC. 2-3. Výše exportu 

dodavatelské firmy na produkci by měla přesahovat 10 %, očekávaná výše obratu by měla být vyšší než 

500 tis. EUR. Dodavatelská společnost by měla zaměstnávat více jak 10 lidí.    

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry, Plastics/Electronics and Tool and mold 

construction. Current interests: 

- Metal Working 

o welded steel construction (sheet metal framework) 

o turned and milled parts 

o forging and casting 

- Plastics/Electronics  

o Cable wire 

- Tool and mold construction 

o in combination with the steel construction, casting 

 

12. Miele 

www.miele.de 

Znění poptávky:  

Společnost Miele je výrobce domácích spotřebičů se sídlem ve městě Gütersloh, které leží v Severním 

Porýní-Vestfálsku. Miele je výrobcem „white goods“ (domácí spotřebiče, jako jsou ledničky, sporáky, 

chladničky, pračky atd..) a „brown goods“ (spotřební zboží, jako jsou televize, rádia nebo videa). 

Společnost zaměstnává 20000 lidí, její obrat dosahuje 4,5 bil. EUR a objem nákupů je 1,8 bil. EUR.  



Firma aktuálně hledá dodavatele, kteří pro ni budou dodávat produkty z oblasti zpracování kovů, 

plastů, obalových materiálů a další doplňkové produkty.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• lisované, svařované díly 

• hliníkové odlitky 

• elektro-plechy, soustružené díly s vysokou přesností 

• plechová mřížovina, perforovaný plech 

• panty  

b. Plasty 

• lisované díly (termoset, termoplast, elastomer) 

• ventilátory 

• hlubokotažné, vytlačované díly, vyfukování, 2K, 3K 

c. Doplňkové produkty – šrouby 

d. Konstrukce nástrojů a forem 

e. Dřevěné a EPS (Expanded Polystyrene) obaly, udržitelné obaly, sklo, technické textilie, 

chemikálie 

f. strojírenství 

g. Ostatní poptávané oblasti – techničtí partneři, montované díly, magnet, systémy pro zařízení 

„white goods“ a „brown goods“, dmychadla, konektory kabelových svazků 

Požadavky: 

Společnost Miele si zakládá na vysoce kvalitních výrobcích s dlouhou životností. Firma má zájem o 

masovou produkci (100 – 1 000 000 ks za rok). Certifikát ISO 9001 podmínkou. Dodavatelská společnost 

by měla zaměstnávat více jak 25 lidí.    

Znění poptávky v aj: 

- Business is generally interested in Metal Working industry, Plastics, Packaging, Tool and mold 
construction and other products. Current interests: 

- Metal Working  

o stamped, pressed, welded parts 

o alu die casting 

o electrical sheets, high precision turned parts 

o expanded metal, perforated metal 

o hinges 

- Plastics/Electronics  

o pressed, stamped, moulded parts (thermoset, thermoplast, elastomer) 

o fans 

o deep drawing parts, extrusion parts, blow molding, 2K, 3K 

- Complementary Goods 

o screws 

- Tool and mold construction 
- Wooden and EPS packaging, sustainable packaging, glass, technical textiles, chemicals 
- Other products – engineering partners, assembled parts, magnet, systems for white and brown 

goods appliances, cooler blower, harness connectors 

 



13. Paul Wiegand GmbH  

www.paulwiegand.de 

Firma Paul Wiegand je už 25 let uznávaným specializovaným výrobcem náhradních dílů v oblasti 

likvidace odpadu. Vyrábí náhradní díly především pro zametací vozidla a popelářské vozy. Firma 

zaměstnává 60 lidí, její obrat činí 22 mil. EUR a objem nákupů dosahuje 13 mil. EUR.  

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů a průmyslu zaměřeného na plastové 

součástky a elastomery.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – všechny druhy zpracování kovů (soustružené, frézované, svařované díly, 

trubky, odlitky) 

b. Plasty – plastové díly a elastomery (lisované díly, plechy, těsnění, hadice, těsnicí profily) 

c. Doplňkové produkty – kuželíková ložiska, kloubová ložiska, O-kroužky, šrouby, filtry, brzdové 

destičky  

Požadavky: 

Firma má zájem o výrobu středního rozsahu. Certifikát ISO 9001 podmínkou. Výše obratu dodavatelské 

firmy závisí na jednotlivých produktech.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry, Plastics and Complementary goods. Current 

interest:  

- all kind of metal working (turned, milled, welded parts, tubes, casting) 

- plastic parts and elastomers (moulded parts, sheets, seals, hoses, sealing profiles) 

- tapered roller bearings, spherical bearings, O-rings, screws, filters, brake pads 

 

14. Progress Werk Oberkirch AG  

www.progress-werk.de 

Znění poptávky:  

Firma PWO funguje celosvětově jako partner automobilového průmyslu a zabývá se výrobou 

moderních kovových komponentů a subsystémů. Společnost má kolem 3100 zaměstnanců a její obrat 

dosahuje 480 mil. EUR.  

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti povrchových úprav a čistění lisovaných dílů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zinkování, niklování 

b. Kataforézní lakování 

c. čištění (zbytkové nečistoty, velikosti částic) lisovaných dílů (motorové skříně, ECU-engine 

control unit, díly pro vzduchové pružinové hrnce) 

 

 



Požadavky: 

Firma hledá dodavatele, který je schopný zajistit přímou dodávku ze svého závodu dodavatelům 

společnosti PWO (zahrnut je i tisk a aplikace etikety zákazníků, rezervace v systému SAP společnosti 

PWO k uzavření dodávky). Firma má zájem o výrobu středního rozsahu. Certifikát ISO 9001 podmínkou, 

ISO 14001 výhodou. Další podmínkou je certifikát IATF 16949 a především zkušenosti v automobilovém 

průmyslu, zkušenosti s německými zákazníky výhodou. Velikost obratu dodavatelské firmy závisí na 

daném projektu. Dodavatel by měl zaměstnávat minimálně 50 lidí.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in zinc-nickel coating, KTL coating and in the cleaning. Current interest:  

- zinc-nickel coating 

- KTL coating 

- cleaning (residual dirt, particle size,...)of stamped parts (motor housings, ECU, parts for air 

spring pots, …) 

requirement: “direct delivery from your plant to our suppliers (printing and putting customer labels, 

make booking in our SAP system to close delivery)” 

 

 

15. Rolls Royce Power Systems MTU Friedrichshafen 

www.mtu-solutions.com 

Znění poptávky:  

Rolls-Royce nabízí prvotřídní pohonná a energetická řešení i servis s pomocí digitalizace a elektrifikace. 

Společnost dodává komplexní, výkonné a spolehlivé systémy založené na plynových a naftových 

motorech i na elektrifikovaných hybridních systémech. Rolls-Royce zaměstnává 10000 lidí, obrat 

společnosti dosahuje 3 bil. EUR a obrat nákupů činí 2,1 bil. EUR.  

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – výkovky, odlitky, surové + s konečnou úpravou 

Požadavky: 

Společnost má vysoké nároky na kvalitu, z části poptávka zahrnuje vysokou komplexnost a někdy i 

speciální materiál. Rolls-Royce má zájem o výrobu malého až středního objemu: 5-500 kusů. Certifikáty 

ISO 9001 a ISO 14001 podmínkou. Podíl exportu dodavatelské firmy na produkci by se měl pohybovat 

kolem 20 % EUR a očekávaný obrat kolem 5 mil. EUR. Dodavatelská firma by měla zaměstnávat 

minimálně 50 lidí.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry. Current interest:  

- Metal Working: forgings, castings, raw + finished 

 



16. Schleuniger GmbH 

www.schleuniger.com 

Znění poptávky:  

Schleuniger je globální technologickou společností a předním dodavatelem v odvětví zpracování a 

testování vodičů. Firma nabízí inovativní řešení v oblasti stříhání, odizolování, lisování, utěsňování a 

značení vodičů a kabelů všech typů. Schleuniger zaměstnává 130 lidí, obrat společnosti dosahuje 40 

mil. EUR a obrat nákupů činí 20 mil. EUR.  

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů a elektroniky.  

Poptávané produktové oblasti: 

b. Zpracování kovů – plechové díly, soustružení/frézování dílů 

c. Elektronika – EMS (Electronic Manufacturing Services), tištěné spoje (PCB printed circut 

board), kabelové svazky 

Požadavky: 

Schleuniger má zájem o výrobu malého objemu, roční požadavek: 500. Certifikát ISO 9001 výhodou. 

Výše obratu dodavatelské firmy by se měla pohybovat kolem 1 mil. EUR. Dodavatelská firma by měla 

zaměstnávat minimálně 30 lidí.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry and Electronics. Current interest:  

- Metal Working: sheet metal parts, turning-/ milling parts 

- Electronics: EMS, PCB, cable harnesses 

 

17. SNR WÄLZLAGER GMBH 

 

www.ntn-snr.com  

Znění poptávky:  

Firma SNR Wälzlager působí v oblasti zemědělství, automatizace a strojírenství. Specializuje se na 

ložiska, lineární moduly, homokinetické klouby, sensory a náhradní díly. Společnost má kolem 150 

zaměstnanců a obrat dosahuje přibližně 60 mil. EUR. Objem nákupů činí 15 mil. EUR.   

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – frézování, soustružení, výkovky, odlitky (litina, tvárná litina) 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu i kusovou produkci. Dodavatelská firma by měla dosahovat obratu 

okolo 100-250. tis. EUR a mít minimálně 30 zaměstnanců. 

 



Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working. 

Current interest: Metal Working - milled/turned/ forging, casting (iron and spheroidal) 

 

18. Stanley Engineered Fastening Tucker GmbH 

 

www.emhart.eu  

Znění poptávky:  

STANLEY Engineered Fastening nabízí širokou škálu produktů a služeb z nejrůznějších oblastí 

technologie spojování. Firma má 1300 zaměstnanců, obrat činí kolem 22 mil. Eur a objem nákupů 50 

mil. 

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů a elektroniky.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• plechové díly včetně montáže a svařování, vstřikované kovové díly 

• frézované/broušené, soustružené trubky, povrchové úpravy, svařování 

b. Elektronika  

• osazování desek plošných spojů, kabelové svazky 

• senzory, motory, výkonové transformátory 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou výrobu na základě dohodnutých společných projektů. Norma ISO 9001 

podmínkou. Jednou z podmínek je i minimální podíl exportu na výrobě 40 %. Výhodou je zkušenost 

dodavatele se západoevropskými očekáváními a standardy. Dodavatelská firma by měla mít minimálně 

20 zaměstnanců. 

 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry and Plastics/Electronics. 

Current interest:  

- metal sheets incl. housing assembly + capable in welding, metal injection 

- milled/grinded, turned, tubes, assembly, surface treatments, welding 

- motors, PCBA, cable/wire harnesses, sensors, power transformers 

 

 

 

 

 

 

http://www.emhart.eu/


19. Starkstrom Gerätebau GmbH (SGB GMBH) 

 

www.sgb-smit.com  

 

Znění poptávky:  

Společnost Starkstrom se v rámci strojírenského průmyslu specializuje na výrobu transformátorů. 

Starkstrom zaměstnává okolo 125 lidí, obrat společnosti dosahuje téměř 80 mil. EUR a objem nákupů 

činí 50 mil. EUR.  

V současnosti firma hledá dodavatele v oblasti zpracování kovů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů  

• Menší hliníkové součástky 

• Mědí pokryté hliníkové přípojnice 

• Hliníkové a měděné cívky 

• Kryty (enclosures) 

• Formy 

• Spojky spínacích obvodů 

b. Montáž nástrojů a forem – formy na odlévání pryskyřice 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou produkci. Podíl dodavatelské firmy na exportu, obrat a počet zaměstnanců 

není momentálně relevantní.  

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry and Tool and mould construction.  

Current interest:  

- smaller part made of aluminium, busbar in aluminium and copper, aluminium and copper coils, 

enclosures, moulds, circuit connections 

- moulds for the process of casting resin 

 

 

20. Steinert GmbH  

 

www.steinertglobal.com 

Znění poptávky:  

Firma Steinert se specializuje na vývoj separační technologie k identifikaci a zpracování druhotných a 

primárních zdrojů a jejich třízení podle relevance. Steinert zaměstnává více než 200 lidí a obrat 

společnosti je téměř 90 mil. EUR. Objem nákupů činí 40 mil. EUR.  

V současnosti firma hledá dodavatele svařovacích a obráběných dílů.  

Poptávané produktové oblasti: 

http://www.sgb-smit.com/


a. Zpracování kovů 

▪ Svařovací díly: 

• Lehké ocelové konstrukce 

• Většina položek je relativně malých rozměrů: 500x500x500 mm 

• Maximální rozměry přibližně: 6000x3000x1000 mm 

• Žádné nebo málo obráběcích operací 

• Specifikace povrchu: obecně pískována a opatřena základním nátěrem výjimečně 

žárově pozinkováno (galvanizováno) nebo lakováno 

▪ Obrábění dílů: 

• Obrábění dílů hlavně soustružení dílů podle výkresů včetně frézovacích operací 

• Maximální průměr asi 800 mm 

• Maximální délka asi 2200 mm  

Požadavky: 

Absolutní podmínkou je schopnost vyrábět díly ve výše uvedeném rozsahu. Firma má zájem o kusovou 

produkci (1-20 kusů). Norma ISO 9001 a svařovací certifikát podmínkou. Dalším požadavkem je i 

očekávaný obrat dodavatele v rozmezí 2 mil. – 4 mil. EUR/rok. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working including welding parts and machining parts. Current 

interest: 

welding parts:  

- Light steel-construction 

- Most of the items are relatively small 500x500x500mm 

- Maximum dimensions about 6.000 x 3.000 x 1.000 mm 

- No or less machining operations 

- Surface specification generally is sandblasted and primed exceptionally hot dip galvanized or 

finish painted 

machining parts:                

- machining parts mainly turning parts according drawing including milling operations                                                                                                                  

- maximum diameter about 800 mm 

- maximum length about 2200 mm 

 

 

21. Tetra Pak 

 

www.tetrapak.com  

Znění poptávky:  

Tetra Pak je přední světová společnost zabývající se zpracováním potravin a jejich balením. Firma 

globálně zaměstnává kolem 30 tisíc lidí a má obrat 11 miliard EUR. 

Aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů, konkrétně mechanické a elektrické instalace 

potravinářských strojů. 

http://www.tetrapak.com/


Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – mechanické, elektrické instalace potravinářských strojů a zařízení 

z nerezové oceli, nádrže, zařízení, platformy a rámy pro potravinářskou výrobu 

b. IT, Průmysl 4.0 - průmyslová automatizace pro potravinářský průmysl  

c. Stroje a zařízení pro potravinářskou výrobu 

Požadavky: 

Společnost požaduje dodavatele, kteří jsou schopni pokrýt GMP, DIN EN ISP 9606-1 / DIN EN ISO 3834-

2 / EN 1090, EHDG (Hygienické požadavky) a OHS (SCC, VCA, OHSAS) v závislosti na kategorii. Normy 

ISO 9001 a ISO 14001 podmínkou. Žádná sériová výroba, ale kombinace menších objemů na základě 

jednotlivých zakázek. Jednou z podmínek je i minimální 30% podíl exportu na výrobě. Dodavatelská 

firma by měla mít minimálně 20 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Industrial Automation and Engineering for Food 

Industry, Machines and Equipment for Food Production. 

Current interest:  

- Mechanical and Electrical Installation of Food Machinery/Plant solutions and Stainless-Steel 

Equipment like tanks and equipment, platforms, frames for Food Production 

- Industrial Automation and Engineering for Food Industry 

- Machines and Equipment for Food Production 
 

 

22. TOMRA Sorting GmbH 

 

www.tomra.com 

Znění poptávky:  

Společnost TOMRA byla je zaměřena na výrobu a prodej automatů pro automatizovaný sběr použitých 

nápojových obalů. Její produkty jsou založeny na pokročilých systémech sběru a třídění, které 

optimalizují využití zdrojů a minimalizují odpad v potravinářském, recyklačním a těžebním průmyslu. 

Společnost má přibližně 500 zaměstnanců a její obrat a objem nákupů dosahuje 140 mil. EUR a 55 mil. 

EUR popořadě. 

 

Aktuálně shání dodavatele z oblasti zpracování kovů a elektroniky. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – soustružené, frézované, lisované, svařované moduly, montáže až po 

kompletaci stroje 

b. Elektro – motory, kabelové vedení, elektrické montáže, kompletní rozvaděč 

 

 

 

 



Požadavky: 

Firma má zájem jak o kusovou produkci, tak o sériovou produkci. Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 

podmínkou. Minimální podíl exportu na výrobě je 25 %. Společnost požaduje, aby dodavatelská firma 

zaměstnávala minimálně 20-25 pracovníků ve výrobě.   

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working and Electronics. 

Current interest:  

- Metal working: turned, milled, pressed, welded modules, assemblies up to complete machines 

- Electronics: motors, cables wires, electrical assemblies, complete control cabinets 

 

 


