NAŠE SPECIALITY
3D měření pomocí měřící ruky, navařování návarového materiálu trubkovnic pomocí robotické ruky, orbitální svařování
spoje trubka trubkovnice (Polysude), kontrola a ověření chemického složení základního materiálu prováděné pomocí
spektrální analýzy (spektrometr Belec Compact Port), řezání vodním paprskem, aj.
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PROVOZNĚ-EKONOMICKÉ INFORMACE

03/2015

03/2016

03/2017

187

176

172

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců

2015/2016

2016/2017

2017/2018

234,46 / 8,63

284,49 / 10,54

426,57 / 16,77

Roční obrat v mil. Kč/EUR

Roční obrat v mil. Kč/EUR

Roční obrat v mil. Kč/EUR

MICo, spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ
PRŮMYSLOVÁ ŘEŠENÍ
NA MÍRU
Energetický, jaderný, chemický, petrochemický
průmysl, kryogenní aplikace, výzkumné projekty,
farmaceutický a potravinářský průmysl.

Sídlo firmy:

MICo, spol. s r.o., Sucheniova 270/6, 674 01 Třebíč

Výrobní areál:

Cihelna 629, 675 55 Hrotovice
Kramolín 18, 675 77 Kramolín

IČ/DIČ:

49433946 / CZ49433946

Bank. spoj:

Česká spořitelna a.s., Třebíč

Číslo účtu:

0001527082/0800, IBAN: CZ5508000000000001527082

Statutární zástupce:

Karel Denner – jednatel společnosti a ředitel pro výrobu
Jiří Denner – jednatel společnosti a finanční ředitel

MICo pobočky:

Slovensko - Topolčianky, Rusko - Togliatty

Web, e-mail:

www.mico.cz, info@mico.eu

www.mico.cz

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MICO

NAŠE CERTIFIKÁTY

Společnost MICo, spol. s r.o. je moderní, rodinná společnost sídlící v Třebíči s výrobními areály umístěnými nedaleko JE
Dukovany (Hrotovice, Kramolín). Od založení firmy v roce 1993 uběhlo již 25 let a za tuto dobu firma vyrostla ze skupinky
nadšenců se zkušenostmi s údržbou JE Dukovan v uznávaného výrobce tlakových zařízení s dodávkami do celého světa.

Výrobkové normy
a vyhlášky:

Systém jakosti:

• ČSN EN 13 445
• ČSN 69 0010

MICo, spol. s r.o. svým zákazníkům zajištuje komplexní řešení návrhu tlakových zařízení (včetně tepelných a pevnostních
výpočtů) spojené se zakázkovou výrobou dle požadavků zákazníků. Současně doplňuje tyto činnosti vývojem a výrobou
těsnění pro speciální aplikace.

• ASME Code – stamp U,S
• AD 2000 Merkblatt
• PED 2014/68/EU
• TEMA R
• NTD A.S.I.

VÝROBNÍ PROGRAM A PŘEDMĚT ČINNOSTI

• RCC
ČSN EN ISO 14 001

OHSAS 18 001

ČSN EN ISO 9001

Systém environmentálního
managementu

Systém managementu
bezpečnosti

Systém managementu
kvality

• PNAE G
• Zákon č. 263/2016 Sb.
• a další

Komplexní návrh
a výroba tlakových
zařízení

Prototypové dodávky
zařízení pro jaderné
elektrárny.

tepelné výměníky
(nízkotlaké i vysokotlaké),
kondenzátory, chladiče,
ohříváky, přehříváky,
separátory, nádoby
a zásobníky (tlakové
i netlakové), aj.

Specializace také na
výzkumné projekty
spojené s jadernou
energetikou

Zakázková výroba
dle specifikace a konstrukční dokumentace
zákazníka
Kotle, odplyňovače, filtry,
čířiče, usazováky, sila,
potrubní systémy, pomocné
přípravky, statorové skříně,
jeřáby, klapky, aj.

Těsnění
pro speciální
aplikace
Především na
nejexponovanějších
místech primárního
a sekundárního okruhu
jaderných elektráren
typu VVER

SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ
HTRI (tepelně hydraulické výpočty), Visual Vessel Design (pevnostní analýzy a výpočty), AutoCAD, Inventor,
Solidworks (konstrukční návrhy a výkresová dokumentace).

PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
Energetický, jaderný, chemický a petrochemický průmysl, kryogenní
aplikace, výzkumné projekty, farmaceutický a potravinářský průmysl, aj.

VÝROBNÍ MOŽNOSTI

10 000 m2

70 000 m2

6,5 x 7,0 m

30 m

140 t

Zastřešených
výrobních prostorů

Nezastřešených
výrobních prostorů

Max. rozměry
pro dopravu (š x v)

Max. délka
pro dopravu:

Max. únosná hmotnost
pevných jeřábů

Materiály:

Uhlíková ocel, nerezová ocel, mosaz, duplex, super duplex, titan,
niklové slitiny a další

Metody svařování:

111 – MMA (SMAW), 12/121 SAW (SAW), 131 – MIG (GMAW),
135 – MAG (GMAW), 136 MAG (FCAW), 141 TIG (GTAW),
142 TAG + speciální metody svařování

NDE:

UT, VT, MT, PT, RT, PMI, Těsnostní zkoušky - helium

Tepelné zpracování:

Mobilní žíhací pece, max. teplota: více jak 1 000 °C

Název technologie

Max. výrobní rozměry

Vertikální obráběcí centrum UPFZ 50

4 000 x 6 000 x 1 000 mm

40 t

Horizontální obráběcí centrum WRS 150

8 600 x 5 000 x 1 200 mm

40 t

Vertikální soustruh SK 40

4 200 mm (rotační průměr), 2 500 mm (zdvih)

40 t

Dělení materiálu pomocí vodního paprsku
WJ 2540 (přesnost do 0,01 mm)

2 500 x 4 000 x 300 mm

5,5 t

Skružování plechů:

3 050 mm (max. šířka), 85 mm (max. tloušťka)

Přesné vyvrtání děr trubkovnic
pro teplosměnné trubky

do tloušťky 500 mm

Max. nosnost

