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 Společnost Toolimpex s.r.o., byla založená v roce 2007 v Českém Těšíně, jako jedna z poboček  s působištěm 
pro ČR. Další pobočky působí taky na Polském a Slovenském trhu. Nabízíme produkty a řešení pro široce 
pojímaný proces montáže. Kromě hlavní činnos�, kterou je odborné poradenství, výběr, prodej a servis 
průmyslového nářadí, se zabýváme také projektováním a konstrukcí montážních stanovišť a komplexním 
zařízením pro výrobní linky. Máme k dispozici vysoce kvalitní vybavení SCS, potřebné ke kalibraci utahovacího 
a kontrolního nářadí, v souladu s normami PN / ISO / DIN. Kromě toho provozujeme výstavní prostory, ve kterých 
nabízíme nářadí pro profesionály i ku�ly.

FIRMA
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 Díky mnohaletým zkušenostem na trhu s průmyslovým nářadím a implementaci mnoha projektů, jsme 
vnímáni jako kompetentní a důvěryhodný partner pro mnoho významných producentů Polsku, České republice a 
Slovensku, se kterými spolupracujeme. Během našich téměř 30 let činnos� na trhu, náš seznam spokojených 
zákazníků systema�cky roste. Níže je uveden seznam průmyslových odvětví, pro které dodáváme naše produkty 
anebo služby. 

AUTOMOTIVE 

KLIENTI

 Našimi dodavateli jsou výhradně renomovaní producen� výrobního, řídicího a elektrického nářadí, kterých 
produkty směrují do továren po celém světě. U většiny společnos� máme v Polsku také Výhradní zastoupení, co 
znamená neustálý a úzký kontakt se odborníky odpovědnými za design, výrobu a servis nářadí. To nám poskytuje 
silnou technickou a komerční podporu - včetně možnos� společných návštěv, přímo u našich zákazníků. 

SCS
RecoulesTM

DODAVATELÉ
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AUTOBUSY A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
VNĚJŠÍ KOMPONENTY
VNITŘNÍ KOMPONENTY

LETECTVÍ A ASTRONAUTIKA
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA
ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ RTV

VYBAVENÍ PRO DOMÁCNOSTI A POTRAVINÁŘSTVÍ
HYDRAULIKA A PNEUMATIKA
STAVEBNÍ A UŽITKOVÉ STROJE
JINÉ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ
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NABÍDKA
ELEKTRICKÉ ŠROUBOVÁKY SE SNÍMAČI (EC) 

Elektrické šroubováky kabelové
Elektrické šroubováky bateriové
Inteligentní vřetena
Precizní šroubováky
Automa�zované montážní stanice

   se snímači (EC) je nejpokročilejší skupinou Elektrické kabelové šroubováky
nářadí šroubových spojů. Tyto systémy umožňují libovolné programování 
a implementaci přesných procesů utahování s  přesnos� v rozmezí 0,5-5%, při 
současné kontrole a archivaci výsledků. Nářadí EC umožňuje utažení na napro-
gramovaný moment a úhel a taky práci v automa�ckém, nebo manuálním 
režimu. Řídící jednotky (Kontroléry) pro šroubováky mohou být vybaveny 
dalšími komunikačními moduly a I/O porty. Vestavěný displej umožňuje 
vizualizaci procesu v reálném času. V kategorii šroubováků s EC s rozsahem 
momentu utahování od 0,5 do 250 N.m, Vám nabízíme inova�vní a vysoce 
spolehlivé nářadí značky AMT - Alfing Montage Technik (Německo).

  Elektrické akumulátorové šroubováky AMT mají stejný rozsah funkcí jako 
kabelové nářadí. Použi�m řídící jednotky (kontroléru) může být současně připo-
jeno až 16 šroubováků, které ale mohou pracovat i samostatně, a jejích 
programování se záznamem dat probíhá bezdrátově. Rozsah točivých 
momentů, u námi nabízeného bateriového nářadí je od 2 až do 97 N.m.
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 Precizní šroubováky KOLVER K-Ducer jsou řešením určeným pro 
nízké momenty utahování již od 0,1 N.m. Tyto šroubováky se 
vyznačují vysokou přesnos� díky použi� kvalitního kompaktního 
snímače, velmi dobrou ergonomii práce, LED indikátory výsledku 
OK/NOK a mnoha dalšími inova�vními funkcemi.  
Šroubováky K-Ducer jsou k dispozici v provedení přímém, úhlovém, 
pistolovém anebo taky podobné k integrovaným vřetenům. 
Programují se pomocí použi� řídící jednotky (kontroléru) s barev-
ným dotykovým displejem,  intui�vním rozhraním a externí 
komunikací.

   AMT mohou být použité jako součást Inteligentní vřetena
montážní stanice nebo dodány jako kompletní, automa�zované 
nebo robo�cké stanice pro utahování. Vřetena jsou modulární 
a zajišťují nejvyšší přesnost v procesu utahování s detailním 
záznamem točivého momentu a úhlu. Vřetena AMT, které 
nabízíme jsou určeny pro rozsahy momentů od 3 do 1300 N.m.

Pro velmi nízké momenty od hodnot 0,01 N.m, máme v naší 
nabídce k dispozici taky šroubováky N-GINERIC, které kromě velmi 
vysoké přesnos� a detekci momentu utahování, nevyžadují 
aplikaci řídící jednotky (kontroléru) - protože jsou připojeny přímo 
k PC. Toto řešení funguje perfektně jako autonomní prvek stanic 
pro utahování malých elementů, u přímého systému šroubování 
anebo plně automa�zovaných a robo�ckých stanic.



NABÍDKA
BATERIOVÉ ŠROUBOVÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Šroubováky spojkové  s možnos� programování jsou použitelné ve 
všech průmyslových odvětvích, které vyžadují přesné utažení šroubů, se 
specifikovaným momentem o přesnos� <10%. Nářadí může být využito 
v sériové výrobě, díky automa�cké kontrole stavu nabi� baterie. V téhle 
kategorii nabízíme značku MAKITA série DFL a DFT, stejně jako 
šroubováky FEIN série AccuTec pro momenty od 0,3 do 65 N.m. K dispo-
zici jsou verze pistolové, úhlové a přímé. K nářadí lze navíc přizpůsobit 
atypické,  speciální hlavy od společnos� LÜBBERING. 

Volitelně jsou k dispozici taky šroubováky s bezdrátovým 

K výhodám bateriových programovatelných šroubováků 
patří přesná vypínací spojka, široký rozsah točivého 
momentu utahování a řada dalších funkcí, např. možnost 
nastavení rychlos� otáček, směr a úhlu otáčení anebo 
nastavení několika kroků utahování. Nářadí má i další 
funkce jako zámek pro� znovu utažení, funkci pomalého 
(so�) Start - End, či počítadlo použi� spojky, nebo spouště.
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Šroubováky spojkové  s možnos� programování

Víceslotové nabíječky a testery
Náhradní baterie a regenerace baterií 

Šroubováky se snímačem, mul�funkční

modulem pro přenos dat, díky kterému má uživatel možnost dohlížet na 
proces utahování, který tak následně vede k eliminaci spojů se statusem 
NOK.

LANBluetooth
TM



 Víceslotové nabíječky a testery baterií HAL, které nabízíme, umožňují 
současné nabíjení i testování od jednoho do tuctu baterií průmyslového 
nářadí od různých výrobců. To Vám umožňuje lepší organizaci pracoviště 
a díky mikroprocesoru řízení nabíjení se taky prodlužuje životnost baterií. 
Pro bateriové šroubováky téměř všech výrobců Vám nabízíme špičkové 
náhradní baterie regeneraci a jejích servis, .

9

 Mul�funkční šroubováky se snímačem CLECO CellCore jsou pokročilejším řešením, umožňujícím 
utažení několika typů šroubů jedním nástrojem a sběr dat. Šroubováky CLECO CellCore, mají vestavěný 
displej s programovacím rozhraním. Jedno nářadí s několika programy utažení, může dokonce nahradit 
i několik pneuma�ckých nebo akumulátorových šroubováků s mechanickou spojkou. Šroubováky 
CLECO CellCore mohou pracovat samostatně, nebo v kombinaci s vyhrazenou řídící jednotkou 
(kontrolérem). 



NABÍDKA

Šroubováky se snímačem (EC)
Šroubováky proudově řízené (CC) 

Podavače šroubů a podávací systémy
Podavače pásek a e�ket

NÍZKONAPĚŤOVÉ ŠROUBOVÁKY A PODAVAČE

 Šroubováky řízené proudem (CC) ,stejně jako šroubováky se snímačem, mají velmi vysokou přesnost utahování (+/- 5%) a další možnos� 
připojení externích zařízení, jako je selektor nástavců, spínací skříňka, snímač čárových Bar kódů, signalizačního sloupku atd. Toto řešení 
umožňuje nastavení mnoha programů utahování pro jedno nářadí a archivaci  výsledků. Nabízené šroubováky KOLVER díky nízkým pořizova-
cím nákladům, snadné instalaci, provozu, údržbě a díky snížené úrovni vibrací a hluku, jsou ideální alterna�vou k pneuma�ckým 
šroubovákům. Umožňují tak úsporu, výměnou několika nářadí za jedno. 
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 Šroubováky se snímačem (EC) umožňují přesné a kontrolované utahování momentu 
a úhlu, stejně jako archivaci a odesílání výsledků utahování, s přiřazením ke kódu 
instalovaného produktu. Pro momenty utažení od 0,1 N.m a přesnos� 1 až 5%, Vám 
nabízíme šroubováky KOLVER K-Ducer s řídící jednotkou (kontrolérem). Pro velmi nízké 
momenty od 0,01 N.m doporučujeme šroubováky N-GINERIC s využi�m pokročilých 
funkcí u utahovaných spojů. Nevyžadují použi� řídící jednotky (kontroléru), jsou 
připojeny přímo k PC. Obě řešení fungují skvěle jako součást kompletního auto-
ma�zovaného systému, stanice utahování i se systémem podávání šroubů. 

Šroubováky s mechanickou spojkou



 Šroubováky s mechanickou spojkou HIOS a KOLVER jsou k dispozici ve verzi uhlíkové anebo bez-uhlíkové. Vyznačují se přesnos� pod 
7%, široký rozsah otáček, různými systémy pro upínaní bitů (HEX, H4, H5) a možnos� spouštění pomocí páčky nebo tlačítkem. Nářadí může 
pracovat nezávisle, nebo ve spojení s řídící jednotkou PLC (výstupy I/O signálů). K dispozici jsou také vestavěné verze. Velmi zajímavou 
a jedinečnou alterna�vou jsou šroubováky HIOS BLG-BC2 s vestavěným displejem, pomocí kterého může být prováděno ověření procesu 
utahování OK/NOK, počítání provedených utažení a taky s možnos� připojení k PLC řídící jednotce zákazníka, nebo speciálně navrženému 
modulu.

 Šnekové podavače OHTAKE/QUICHER doporučujeme jako řešení pro

 automa�cké systémy pro podávání šroubyNabízíme také  ke hlavě 
šroubováku. Toto řešení lze použít jak pro manuální práci, tak v auto-
ma�zovaných montážních stanicích. 

zrychlení a organizaci procesu montáže, zvláště u malých prvků. Plynulé 
podávání šroubů na odnímatelné kolejnici značně usnadňuje práci 
operátora se šroubovákem a usnadňuje odebírání šroubu na bit. 
Podavače lze je ovládat ručně nebo automa�cky. Dalším typem 
podavače OHTAKE, který je hodně používaný na výrobních linkách, je 
podavač šroubů do ruky s počítadlem.

 Dávkovače pásek Na linkách jsou často používané taky 
a e�ket. Na odděleních výroby nebo údržby jsou 
používané pro řízené uvolňování pásek, proužků, š�tků 
nebo kódů. Uživatel má možnost nastavení rychlos�, 
množství nebo délky posuvu podávaného materiálu. 
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NABÍDKA

Spojkové šroubováky
Pulzní šroubováky
Rázové utahováky
Řídící jednotky (kontroléry) a moduly pro kontrolu nářadí
Zařízení 

 Spojkové šroubováky jsou vhodné pro jednoduché montážní operace, ale mohou se spojovat i s vysokou přesnos� - do 10%. Nářadí 
CLECO, které nabízíme, je v rozsahu momentů od 0,6 do 410 N.m. Nářadí je k dispozici v přímé, pistolové nebo úhlové verzi. Je možné jej 
přizpůsobit speciálními hlavicemi LÜBBERING, pro utažení na těžko přístupných místech. V závislos� na modelu se šroubováky mohou 
ovládat tlačítkem, páčkou nebo přítlakem. Nabídka CLECO zahrnuje také šroubováky bez spojky, s mechanismem pře�žení, který je zvláště 
vhodný pro velmi vysoké krou�cí momenty a pro různé aplikace s proměnnými momenty utahování. 

PNEUMATICKÉ ŠROUBOVÁKY A ZAŘÍZENÍ 

 Pulzní šroubováky CLECO jsou známé svou odolnos� a nejlepší 
opakovatelnos� (méně než 10% u příslušných utažení). Nářadí se 
vyznačuje účinným 3-komorovým, pneuma�ckým motorem s regulátorem 
otáček a dvoukomorovým pulsním systémem s vestavěným automa�ckým 
mazáním, olejovou rezervou - co zajišťuje efek�vní práci se zvýšeným 
komfortem používání a taky snížení požadavků na údržbu. Nízká citlivost 
na vibrace přispívá ke zlepšení pohodlí obsluhy. Nižší spotřeba vzduchu 
znamená taky nižší provozní náklady.
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 Příslušenství pro pneuma�cké nářadí, které nabízíme, zahrnuje 
široký sor�ment produktů, vč. spirálových kabelů/hadice, navijáků 
hadic, zástrček a konektorů, vzduchových pistolí a další příslušenství 
pro stlačený vzduch.
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 Rázové utahováky jsou navrženy pro spoje nevyžadující nejvyšší 
přesnos�, zejména u velmi vysokých úrovních momentů utahování (až do 
4 000 N.m). Nářadí CLECO, které Vám nabízíme má přesný a efek�vní 
nárazový mechanismus, vyznačují se vynikající ergonomií. Nářadí má 
jedinečný mazací systém navržený tak, aby při nepřítomnos� oleje nářadí 
přestalo pracovat a chrání jej tak před zbytečným poškozením. Nabízíme 
šroubováky ve verzi s kovovým, nebo kompozitovým pouzdrem a různé 
typy uchycení, držáků a přepínačů. 

 Řídící jednotky (kontroléry) a moduly pro kontrolu nářadí CLECO 
TVP, pomocí dodatečného kabelu získávají z nářadí údaje o utaženích 
OK/NOK. Použi�m tohoto řešení existuje možnost kromě jiného, sběru 
dat o utažení, použi� elektrických signálních výstupů, např. k uvolnění 
blokování na rukoje�, nebo k instalaci dalších světelně - zvukových 
signálů atd. Dalším zajímavým zařízením je elektronický modul CLECO 
Tulman, který umožňuje sběr údajů o práci a opravách jakéhokoli 
pneuma�ckého nářadí (šroubováků, vrtaček, brusek atd). 



OFERTA

Lineární a kloubové ramena
Teleskopické a zavěšené ramena
Ramena s kontrolou pozice

Pantografy, manipulátory a balancery

WKRĘTARKI PNEUMATYCZNE I OSPRZĘT
NABÍDKA
REAKČNÍ RAMENA PRO ŠROUBOVÁKY

 Teleskopická a závěsná ramena mají lehkou a bezúdržbovou konstrukci z uhlíkových vláken 
(proto není vyžadováno žádné mazání) a jsou standardně dodávány s pevnými montážními držáky, 
nebo s pohyblivým systémem (montovány na liště). Široký výběr rukoje� vám umožňuje správné 
přizpůsobení nářadí k montážní lince. Pro těžko dostupná místa nebo neobvyklá řešení, Vám 
výrobce může nabídnout i speciální produkt.

Reakční systémy absorbují reakce, které vznikají během 
používání montážního nářadí a převezme jejich váhu. 
Poskytují přesnost a opakovatelnost procesu utahování se 
zvýšením ergonomie a bezpečnos� na výrobní lince. Zařízení 
DOGA a KOLVER jsou k dispozici v mnoha variantách. Při 
absenci řešení, typu standardně navrhneme a vystavíme 
společně s výrobcem,zařízení přizpůsobené, přesně dle 
požadavků zákazníka. 
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Polohovací systémy

 Lineární a kloubové ramena  jsou nejčastěji připevněny 
na montážní stoly a zajišťují absorpci točivého momentu 
způsobeného činnos� montážního nářadí. Umožňují 
udržovat nářadí kolmo k montážní pozici nebo stálou 
orientaci ve vztahu k montovanému obrobku. Nářadí je 
upevněné v držáku, který se může pohybovat v rovině 
ver�kální a horizontální. Použi� kloubu má vliv na vyšší 
pohodlí práce, při zachování bezpečnos� na montážním 
pracoviš�. Volitelně mohou být k dispozici i asistenční 
systémy, nápomocné práci operátora.



 Kromě lineárních, kloubových, teleskopických a zavěšených ramen nabízíme taky speciální 
ramena,  nebo  - které jsou určené nejenom pro nářadí k utahování, ale také manipulátory pantografy
pro další zařízení nebo produkty, které vyžadují použi� nosného systému na montážní lince. Nabízíme 
taky jednoduché, ale efek�vní a odolné  (balancery) TECNA. vyvažovače
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 Ramena s kontrolou pozice a polohy nářadí jsou navržena tak, aby eliminovala možné chyby, způsobené obsluhou. Reakční ramena 
vybavené dekodéry, umožňují nářadí pracovat pouze tehdy, pokud je v příslušné, předem naprogramované poloze. Tyto systémy významně 
zlepšují kvalitu výroby a jsou plně kompa�bilní s pneuma�ckým, elektrickým anebo EC nářadím.  Můžeme Vám nabídnout dva poziční 
systémy: DOGA Posi-Control a KOLVER TLS. 

Systém DOGA Posi-Control je k dispozici pro všechny typy ramen, 
které mohou být navíc dodatečně vybaveny řídící jednotkou DPC 
Touch, která již poskytuje i možnost vizuálních instrukcí pro 
operátora. Řídící jednotka DPC Touch umožňuje připojení i dalších 
zařízení používaných v procesech montáže (např. kontaktní 
senzory, čtečka čárových Bar kódů atd.), díky čemu máte výrobní 
proces pod plnou kontrolou.

 poziční systémyVizuální  jsou v naší nabídce nejvíce pokročilé 
systémy, plně monitorující proces montáže v souladu s Industry 
4.0. Systém používá kameru pro kontrolu polohy montážního 
nářadí a navádění k obrobku. So�ware VPG + vizualizuje pro 
operátora pracovní krok, za krokem u každé operaci. Výše uvedené 
řešení nabízíme jako kompletní stanoviště s nářadím, nebo jako 
implementaci v rámci stávající pracovní stanici s využi�m nářadí od 
jiných výrobců.

Systém KOLVER TLS je rovněž založený na použi� dekodérů 
u lineárních a teleskopických ramen, zvláště je doporu-
čován u šroubováků KOLVER. 

Kompa�bilní se vším DC
nářadím dostupném na trhu

Sloupcová
světelní
signalizace

DPC - Touch řídící
jednotka (kontrolér)

systém polohovaní
dekodéry (do 4 ks)

Obsluha podavačů

Výběr programu
načtením čárového
kódu

Obsluha
systémem
řízení - světlem

Obsluha
komponentů

Bezpečný přístup
zabezpečeným kódem

Použi� 
u nízkonapěťového

nářadí 

Obsluha selektoru
nástavců, bitů 

Správa různých zadání
utahování v jedné sekvenci

Správa různých kroků v jednom zadání
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Regenerace a opravy kabelů
BEIER™ High Performance - Náhradní kabely vysoké kvality

WKRĘTARKI PNEUMATYCZNE I OSPRZĘT
NABÍDKA
KABELY BEIER PRO EC ŠROUBOVÁKY A JEJICH REGENERACE

 Na základě více než 20 let zkušenos� firmy BEIER nabízíme opravu kabelů pro EC šroubováky a vřetena pomocí inova�vních řešení 
a vysoce kvalitní náhradních kabelů.  Opravujeme OEM kabely a nabízíme náhradní kabely pro všechny přední výrobce nářadí, jako: 
Aimco, AMT, Atlas Copco, Bosch Rexroth, Cleco, CP, Desou�er, DGD, Georges Renault, GSE Techmo�ve, Ingersoll Rand, Stanley.

 Regenerace a opravy kabelů zahrnuje úplné odstranění poškozené čás� kabelu a použi� nových, vylepšených modulů (konektor, kryt, 
zástrčky). Použi� inova�vního ochranného kry�/límce umožňuje další používání kabelu se sníženým rizikem poškození v ohybu a ochrany 
kabelové zástrčky. Po každé opravě se provede test vysokého napě� se záznamem hodnot odporu v mΩ. V rámci opravy je možné použít 
funkční rotační koncovku, která umožňuje volné otáčení kabelu, bez jeho kroucení. Na všechny uvedené moduly poskytujeme záruku.

 BEIER™ High Performance - Náhradní kabely se vyznačují vysokou kvalitou, konkurenceschopnou cenou, perfektním přizpůsobováním, 
libovolnými délkami a taky vyšší kvalitou zpracování ve srovnání s původními OEM kabely (zvýšenou flexibilitou a trvanlivos�, snížením tlaku 
na nářadí). Inova�vní kry� chránící před poškozením, minimalizuje možnost poškození konektoru a zvyšuje odolnost pro� napě�. 
Doporučována je volitelně otočná koncovka, která zvyšuje ergonomii, odolnost a ulehčuje práci. Volitelný je taky kabel Flexi - lehčí, se 
zvýšenou flexibilitou a sníženým průměrem. 
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NABÍDKA
SPECIÁLNÍ HLAVICE, BITY A NÁSTAVCE

Speciální hlavice pro utahování a vrtání
Koncovky nářadí pro utahování

Bity jsou určené pro práci s automa�ckými a manuálními šroubováky a mohou být použity 
ve standardním uchycení k nářadí, ve speciálních pohonech, prodlouženích nebo 
adaptérech.

 Koncovky šroubováků od značek APEX nebo KO-KEN patří k tomu nejlepšímu na trhu ve 
své kategorii z hlediska kvality a životnos�.

Předlužení anebo adaptéry se používají jako mezi kus nářadí a šroubovací koncovky.

Nástavce s vnitřním 6-hranem jsou hlavně určeny pro utahování šroubů, mají mnoho 
provedení a velikos� a mohou být taky ve verzi, která chrání šroubovaný výrobek pro� 
poškrábání a současně je bezpečnější při kontaktu.

17

 Speciální hlavice LÜBBERING se osvědčí všude tam, kde je problém s utahováním nebo vrtáním při použi� standardního montážního 
nářadí. Hlavy jsou montovány pro libovolné typy pohonu : bateriový, pneuma�cký nebo elektrický a technické parametry, které musí dodané 
nářadí splňovat, určuje zákazník. Nabízíme mnoho typů hlav : otevřené, uzavřené, rovné anebo libovolný úhel; s pevným nebo pohyblivým 
adaptérem. Naší technici vám budou schopni nabídnout vhodné řešení a poté hlavu sestavíme s vybraným nářadím, provedeme jeho 
kalibraci a otestujeme jej. Speciální hlavy mají své použi� pro letecký průmysl, montáž šroubů, montáž Hi-Lok anebo u všech druhů operací - 
souvisejících s vrtáním.
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 Elektronické měřicí klíče se používají k měření a analýze 
utahovaných spojů s nejvyšší přesnos� požadovanou normami. 
Shromážděná data se ukládají do interní pamě�, díky čemuž má 
uživatel možnost archivace dat a jejích další analýzy, pomocí 
dodaného so�waru. Momentové klíče SCS Freedom jako jediné na 
trhu, umožňují analýzu kontrolovaného utahování v reálném čase 
(grafické zobrazení bezprostředně po měření) s automa�ckou 
detekcí zbytkového momentu (tzv. Smart Break-away). Nářadí může 
pracovat ve předem naprogramovaném a ovládaném kontrolním 
režimu (SPC) bez možnos� zásahu uživatele, anebo v režimu 
Laboratoř (LAB) s plným přístupem ke změnám v nastaveních.

 Elektronické produkční klíče SCS Freedom PRW díky vesta-
věnému snímači pro měření točivého momentu a gyroskopu pro 
měření úhlu se podobají svou funkčnos� EC šroubovákům. Nářadí 
může mít zabudovaný skener anebo modul pro bezdrátovou 
komunikaci, co umožňuje jejich programování a sběr dat v reálném 
čase ve spojení s kontrolérem, nebo přímo databázi klienta. 
Momentové klíče SCS Freedom EWW v kabelové verzi mají menší 
rozměry - samostatní nářadí a elektroniku s displejem.

MONTÁŽNÍ A MĚŘICÍ MOMENTOVÉ KLÍČE
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Elektronické měřicí klíče
Elektronické produkční klíče
Klikací momentové klíče s bezdrátovou komunikací
Řídící jednotky (Kontroléry) pro provoz a sběr dat
Momentové klíče a šroubováky

Použi� SCS so�waru umožňuje vizualizaci výrobního procesu a kon-
trolu polohy nářadí a sekvenci utahování. K řízení a kontrole nářadí 
s analýzou dat je možné použít pla�ormu SCS SQ Net nebo program 
SCS Explorer a veškerý výrobní proces lze kontrolovat a vizualizovat 
se systémem SCS VPG +. 



 Klikací momentové klíče s bezdrátovou komunikací SCS série CLS 
umožňují utahování se současným ověřením točivého momentu a úhlu 
spolu s odesíláním výsledků, v reálném čase. Díky tomu je proces 
montáže chráněný pro� výrobním chybám jako: bez nebo dvojité 
utažení, nesprávné utažení. Navíc je možnost sledování počtu 
provedených utažení a jejich výsledků.

 Momentové šroubováky jsou určeny k utahování nejmenších 
šroubů (momenty od 0,01 Nm). V této škále nabízíme elektronické 
šroubováky (s možnos� sběru dat), stejně jako vysoce kvalitní ruční 
momentové šroubováky, blokované pro jeden moment utahování 
(výroba) nebo s možnos� nastavení točivého momentu/na 
stupnicí (určený pro kontrolu utažení spoje).
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 Integrační řídící jednotka (kontrolér) SCS FIM EVO je výjimečný 
produkt, který pracuje s klikacími a elektronickými momentovými 
klíči a umožňuje připojení dalších šroubováků EC jakéhokoli výrobce. 
Jeden kontrolér SCS FIM EVO tak může pracovat až s tuctem nářadí 
současně. Kontrolér může být připojený k externímu zařízení nebo 
centrální databázi. 

 Mechanické a elektronické momentové klíče STURTEVANT 
&RICHMONT, se používají ve výrobě a pro kontrolu utažení, vyznačují 
se mimořádnou odolnos�. Produkční klíče jsou v provedení s 
modulem, pro bezdrátový přenos dat. Ke kontroléru je možné 
připojení až 16 elektronických a mechanických klíčů, a celý systém 
může fungovat jako jeden z prvků úplné montážní stanice.  
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ZAŘÍZENÍ KE KONTROLE TOČIVÉHO MOMENTU & ÚHLU

Měřidla a snímače
Měřicí vozíky a kalibrační stanice
So�ware ke kontrole měřených procesů
Kalibrace nářadí, montážních a měřicích
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 Snímače značky SCS jsou k dispozici ve stacionárním, rotačním anebo ve formě klíčů připojených k měřiči, aby sbíraly data z prováděných 
šroubových spojů. Komunikace s měřičem může probíhat i bezdrátově. Stacionární snímače jsou určeny pro testování klikacích klíčů, ručních 
šroubováků anebo pulsního nářadí (se simulátory spoje). K dispozici je taky verze pro měření nýtovací síly a stažení u nýtovacích ma�c. 
Rotační snímače zajišťují přesné měření, prováděné na reálném spoji. Jsou řešením pro nářadí na stanicích s ob�žným přístupem, nebo 
vícevřetenové šroubováky. K jednomu měřiči lze připojit jeden až tucet snímačů. Nabízíme také snímače značky N-GINERIC, zvláště určené 
pro velmi malé momenty (od 0,01 N.m), které lze připojit třeba i přímo k mobilnímu zařízení.

 Měřidla se používají ke čtení momentu a úhlu utažení 
montážního nářadí. Měření se provádí pomocí snímačů, které 
jsou vestavěné nebo externí (stacionární nebo rotační). Údaje 
shromážděné měřidlem se mohou analyzovat v samotném 
zařízení nebo na PC se so�warem SQnet nebo SCS Explorer. 
Programy vám umožní spravovat všechna vaše montážní nářadí, 
které se nachází v závodě. Nabízíme pokročilé měřiče značek SCS 
DataTouch, HIOS a KOLVER s vestavěnými snímači a měřiče 
STURTEVANT RICHMONT určené pro momentové klíče. 



 Měřicí vozíky a kalibrační stanice jsou mobilní zařízení pro 
kontrolu šroubováků, přímo na nebo na montážních linkách. Nej-
pokročilejším produktem z naší nabídky je v tomto ohledu mobilní 
měřící vozík značky SCS typ FTY, s hydraulickou testovací spojkou, 
která umožňuje mít plnou kontrolu nad různým nářadím (EC 
šroubováky, akumulátorové, pneuma�cké a ruční momentové klíče) 
se simulovaným procesem utahování, bez potřeby povolování spoje. 
Existuje u něj taky možnost instalace mechanických snímačů. Dalším 
zařízením, určeným pro automa�ckou kalibraci momentových klíčů 
podle norem ISO 6789 a ISO 5393 je vozík značky SCS typ AWT. 
Novým a jedinečným řešením je měřící vozík SCS typ FTS, který je 
hybridem obou z nahoře uvedených zařízení.
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Zákazníkům, kteří nemají k dispozici zařízení k ověření nebo kalibraci 
montážního a měřicího nářadí, nabízíme k pomoci náš vozík SCS typ FTY 
s využi�m měřičů se snímači. Díky mobilní laboratoři provádíme kalibraci 
různých typů měřicích zařízení i přímo na místě, u zákazníka.

 So�ware pro řízení procesu měření SQ Net +, slouží ke sběru a analýze 
dat a ke správě databáze všech montážních nářadí. Pokročilejším progra-
mem pro vizualizaci a řízení výrobního procesu je SCS VPG +. 
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PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ A MOTORY

Brusky
Vrtačky

 Speciální nářadí
Pneuma�cké motory

Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších nástrojů na trhu jsou turbínové brusky: určené pro přesnou precizní práci, extrémně rychlé 
a silné. Jako jediné na trhu dosahují rychlos� až 100.000 ot./min, při minimálních rozměrech a plynulé regulaci otáček. 
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 bruskyPneuma�cké  značky DOTCO pro povrchovou úpravu se vyznačují spolehlivos�, odolnos�, ergonomií a univerzálním použi�m. 
Obecně jsou úspěšně používány v leteckém, automobilovém, železničním, nebo lodním průmyslu. Brusky a leš�čky jsou k dispozici v mnoha 
variantách (přímé, úhlové, vysoko nebo nízko rychlostní), ale všechny mají stejné vlastnos� - dokonalou vyváženost a velmi vysokou účinnost 
při zachování vysokého výkonu a nízkou úrovní vibrací. K dispozici máme taky širokou škálu příslušenství.



  vrtačkyPneuma�cké  DOTCO patří po mnoho let u největších 
výrobních společnos� v leteckém odvětví, k jedné z nejčastějších 
voleb. Toto nářadí má úžasnou přesnost, výkon a odolnost. K dispozici 
jsou v mnoha konfiguracích a typech (pistolové, přímé, úhlové, nízko 
či vysokorychlostní, anebo se systémem výměnných hlav). 

 Pneuma�cké motory CLECO/GARDNER DENVER - se používají všude, kde má 
smysl používat jako zdroj pohonu stlačený vzduch. Vyhotovení motorů umožňuje 
provoz i za nepříznivých podmínek (znečištění, korozivní prostředí, vysoká teplota). 
Vyznačují se vysokým točivým momentem umožňujícím vysoké za�žení. 
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 Kromě brusek a vrtaček nabízíme i další pneuma�cké obráběcí nářadí (pily, nůžky atd.) a  pro letectví. Doporučujeme vám speciální nářadí
elektronický modul CLECO Tulman, který vám umožní shromažďovat údaje k servisu a opravám libovolného pneuma�ckého nářadí 
(šroubováků, vrtaček, brusek).

 brusivaNabízíme taky inova�vní  od švýcarské společnos� SIA, které jsou určené pro 
ošetření všech typů povrchů, šité k specifickému použi�. Vlajkovými produkty jsou potažené 
brusiva, tex�lní, hubky a přesné brusní kotouče - určené pro  broušení, hrubé nebo opravné 
a leštění laku.
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Příslušenství pro opracování
Mikrometrické držáky
Vrtné soupravy a vrtáky
Nýtovací zařízení
Příslušenství pro vrtání a utahování

NÁŘADÍ PRO LETECKÝ PRŮMYSL

 Příslušenství pro opracování je vyráběné již více než 70 let 
společnos� APEX Tool Group (ATG) pod značkou RECOULES. Je 
oceňováno v leteckým průmyslu po celém světě. Nabízíme frézy, 
vrtáky,  výstružníky, vrtáky pro zahloubení a kartáče umožňují 
op�mální kvalitu otvorů připravených pro další montážní procesy 
(nejčastěji nýtovací). Výrobky jsou známé díky inova�vnos�, 
trvanlivos� a spolehlivos�. Jsou vyrobeny z nejlepších materiálů, 
přesnými strojními zařízeními a vyrovnávají se dokonce i s nej-
tvrdšími materiály, jako je dural nebo �tan. 

 Mikrometrické držáky jsou známé svou mimořádnou přesnos� 
v leteckém průmyslu po celém světě. Dokonalá kvalita zajišťuje, že 
při jejich výrobě jsou použity ty nejlepší materiály vybrány podle 
nejpřísnějších norem. Před doručením jsou držáky podrobeny 
podrobné defektoskopické kontrole. 
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 Vrtné soupravy a  vrtačky  RECOULES,  DOLER anebo 
QUACKENBUSH, jsou zařízení speciálně navržené pro přesné vrtání 
ve vícevrstvých materiálech - �tan, kompozit nebo hliník. Vrtní 
soupravy bývají vypracovány pro speciální klientské aplikace, po 
předešlém testování materiálů a konzultacích na výrobní lince. 

RecoulesTM

 Nýtovací zařízení RECOULES jsou určeny pro montážní procesy 
v leteckém průmyslu. Nabízíme nýtovací zařízení s čelistmi C-Yoke, 
Alligator, nýtovací stanice speciálně navržené a vyrobené pro 
danou aplikaci. Přesnost provozu, snadné použi�, spolehlivost 
a odolnost dělají tyto nástroje nepostradatelnými v produkcích 
leteckého průmyslu.  
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 Příslušenství pro vrtání a utahování. Doplněním naší 
nabídky pro letecký průmysl jsou specializované hlavy vrtaček 
a šroubováků, vč. bitů.



Nýtovací nářadí
Nýtoma�cové nářadí
Speciální nářadí pro nýtové a nýtoma�cové spoje
Automa�cké podavače nýtů a nýtovací stanice
Nýty a nýtovací ma�ce

 Pneuma�cké nýtovací stroje POP a LOBSTER je průmyslové 
nářadí určené pro nepřetržité výrobní práce. Nabízené nýtovací 
nářadí se vyznačuje vysokým poměrem výkonu a hmotnos�, 
lehkou konstrukcí, snadným ovládáním, údržbou, spolehlivos� 
a rychlos� pracovních cyklů.

 Akumulátorové nýtovací nářadí pro montáž slepých nýtů je 
efek�vní, lehké, vybavené lithium-iontovou baterií a bez uhlíkovými 
motory. Výhodou tohoto řešení je eliminace pneuma�ckých 
přívodů, co přispívá ke snížení nákladů, hluku, stejně jako zlepšení 
bezpečnos�, ergonomie práce a zvýšení mobility použi�. 

 nýtoma�covém nářadí V používaným k instalaci nýtovacích 
ma�c, máme v nabídce jedno z nejlepších nářadí na trhu: pneuma-
�cko-hydraulické nářadí s flexibilním nastavením zdvihu a síly 
vtažení nýtoma�c M3 až M10. Špičková kombinace inovací od 
značek POP a AVDEL umožnily získání lehkého nářadí s velkým 
výkonem, odolnos� a vynikající ergonomií. Pro větší nýtovací 
ma�ce M12, nabízíme velmi silné a solidní nářadí značky LOBSTER.
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NÝTOVAČKY A NÝTOMATICOVÉ NÁŘADÍ

 speciální nářadí pro nýtové a nýtoma�cové spojeMezi  patří uznávaný 
systém AVDEL Speed Fastening - automa�cká nýtovací stanice, podavače 
nýtů LOBSTER, nářadí se speciálními hlavami a ver�kální nýtovací zařízení. 
Doplňkově nabízíme taky nejlepší    ve své třídě.nýty a nýtovací ma�ce
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Pro zákazníky, kteří mají zájem o přesnou kontrolu procesu 
nýtování nebo nýtovacích ma�c, nabízíme nářadí s možnos� 
programování a bezdrátového přenosu údajů, např. počet spojení, 
upínací síly, kontroly provedení cyklu, mimo jiné spolupracující 
s řídící jednotkami SCS nebo AMT.



OFERTA
WKRĘTARKI PNEUMATYCZNE I OSPRZĘT
NABÍDKA

Šroubováky s kabelem a vřetena
Akumulátorové šroubováky
Momentové klíče
Zesilovače točivého momentu a reakční systémy
Pneuma�cké, momentové a hydraulické nářadí 

V této oblas� nabízíme šroubováky a vřetena značky AMT.

 Naší nabídku v oblas� elektrického montážního nářadí, pro 
vysoké točivé momenty (až do 17 000 Nm) doplňují kabelové 
šroubováky a vřetena Používané jsou zejména v těžkém průmyslu - 
elektromechanickém, konstrukčním, paliv a energe�ky, zbrojař-
ském, chemickém, hutním anebo pro konstrukci nákladních 
automobilů, autobusů a všech dalších druhů velkých komponentů. 

 Akumulátorové šroubováky CLECO CellCore pro vysoké 
točivé momenty jsou vybaveny mul�plikátorem točivého 
momentu a reakčním držákem pro přenos síly. Nářadí CellCore 
mají vestavěný displej s programovacím rozhraním - proto jedno 
nářadí může být naprogramováno pro utahování několika 
šroubů s různými parametry. Šroubováky jsou v konfiguraci 
pistolové a úhlové s maximálním rozsahem točivého momentu 
do 2 000 N.m. Při kombinaci nářadí s kontrolérem CLECO mPro je 
možná taky archivace výsledků. 

NÁŘADÍ PRO VYSOKÉ MOMENTY
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 Další nářadí pro vysoké točivé momenty, které nabízíme jsou 
pneuma�cké, momentové a hydraulické šroubováky. 

 Pro všechny typy tohoto nářadí nabízíme 
zesilovače točivého momentu a reakční systémy.



OFERTANABÍDKA
RUČNÍ A ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Ruční nářadí
Elektrické nářadí

 Naše nabídka zahrnuje taky  – ruční a elektrické nářadí
nabízené pro oddělení údržeb, řemeslníky a individuální 
zákazníky naší prodejny nebo on-line obchodu.
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PRO-FIT – výrobce děrovek.

BOSCH – výrobce profesionálního elektrického nářadí

FEIN – specialista na profesionální nářadí pro 
kovoprůmysl, automobilový průmysl a procesy 
dokončování. 

MAKITA – přední výrobce elektrického nářadí pro 
profesionály, který patří k lídrům v oboru bateriového 
nářadí s lithium-iontovou technologií. 

Mezi společnos�, se kterými spolupracujeme již 
mnoho let, patří: 

APEX/SATA – je výrobce ručního nářadí (dříve známy 
jako COOPER HAND TOOLS), který spojuje pod svá 
křídla další značky jako: CRESENT - sady nástrčných klíčů 
a bitů;  WELLER - profesionální páječky; NICHOLSON - 
pilníky a děrovky; LUFKIN - navíjecí metry;  H.K.PORTER 
- kleště na šrouby a kabely; WISS - nůžky na plech.

CMT – profesionální výrobce příslušenství (frézy, pilové 
kotouče) pro zpracování dřeva. 

splňující nejvyšší požadavky pro průmyslové odvětví 
zpracování dřeva, malířství anebo automobilový 
průmysl.

FLEX – výrobce profesionálního nářadí pro zpracování

HAZET – ruční, momentové a dílenské nářadí.

pro řemesla a průmysl.

FESTOOL – výrobce nářadí a systémů speciálních řešení

nerezové oceli, kamenu, stejně jako brusek a příslu-
šenství pro opracování sádrových omítek.

Das Werkzeug Invented for life
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PRODEJNA NÁŘADÍ

 Zveme vás do prodejny nářadí , pro profesionály a individuální uživatele v Bielsku - Biała (30 minut jízdy TOOL SHOWROOM
autem z Č. Těšína). Poskytneme vám profesionální a technické poradenství s možnos� prezentace velkého množství nářadí, 
přímo u nás, anebo ve vaší společnos�. Zajišťujeme záruční a po záruční servis na námi nabízené nářadí. Naše prodejna 
prezentuje širokou škálu profesionálního elektrického nářadí, pro mnoho průmyslových odvětví.
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AUTOMATIZACE A MONTÁŽNÍ STANOVISKA

Zabýváme se konstrukcí, op�malizací, vybavením a automa�zací výrobních linek. Možnost realizací velkých projektů a imple-
mentací (např. vytvoření a uvedení do provozu kompletní montážní linky) nám zajišťuje spolupráce s renomovanými 
externími společnostmi. Kromě toho máme prověřenou skupinu specializovaných subdodavatelů, kteří pro nás provádějí 
podpůrné služby. Specializujeme se taky na implementace s využi�m průmyslové automa�zace na výrobních linkách.

Navrhujeme, konstruujeme a modernizujeme montážní, řídící a kontrolní stanice. Naší specializací jsou kompletní stanice 
utahovaní, automa�zované a robo�cké, vybavené inteligentními vřeteny utahování. Nabízíme taky širokou škálu 
manipulačních a reakčních systémů pro zvýšení ergonomie práce operátora a zajištění opakovatelnos� procesu.

Elektronika,
elektrika a řízení

Vyrábíme elektronické a elektrické řídící zařízení s jejích instalaci na strojích a zařízeních zákazníka. V této oblas� se specializujeme 
na prvky používané na montážních linkách, jako jsou síťové a elektrické skříně, tzv. E - boxy, sledovací a polohovací systémy u ná-
řadí, senzory koncových poloh a další zařízení pro kontrolu, měření a automa�zaci na výrobních linkách. 

Výstavba
montážních stanic

Vybavení
a automa�zace
výrobních linek
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Vizualizace
montážních procesů

Proces montáže lze vizualizovat, kontrolovat a řídit pomocí námi dodávaným so�warem SCS VPG+, který je navržen tak, aby 
vedl operátory k provádění utahování a dalších operací související s procesem montáže,  pomocí pokynů zobrazených na 
pracovních panelech operátorů. Díky komunikaci prostřednictvím otevřeného protokolu je program schopen spravovat 
mnoho nářadí pro utahování, dostupných na trhu. Kromě toho lze každý proces provádět pomocí kontroly polohy nářadí, co 
kombinaci se so�warem SCS VPG + vytváří spolehlivý proces montáže metodou Poka-Yoke. 

Technické
poradenství a měření 

Nabízíme vám profesionální podporu a poradenství při výběru nářadí, k utahování ve výrobním procesu. Na přání zákazníka 
jsme schopni u něj provést měření k ověření správnos� daného procesu utahování. Disponujeme nářadím, které vám pomůže 
ve fázi vytváření dokumentace procesu montáže nebo vylepší metody kontroly a měření.

Speciální
nářadí a zařízení

Navrhujeme a vyrábíme speciální nářadí a zařízení podle požadavků zákazníka. Jsme schopni navrhnout komplexní montážní 
zařízení vybavené mimo jiné vícevřetenovými systémy utahování AMT, nebo speciálními hlavami LÜBBERING. Dodáváme 
také speciální zařízení, které nesouvisí přímo s montážním procesem, např. těsnící válečky, systémy značení, otočné stoly 
a mechanické součás�, např. např. šňůry a rukoje�, reakční tyče, regály a věšáky, skříňky. Nabízíme taky závěsné odkládací 
vozíky s libovolně konfigurovanými úchyty a kontejnery.
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SERVIS NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ

Opravy nářadí

Prohlídky nářadí

Servisní podpora

Diagnos�ka zařízení

Přijímáme objednávky na diagnos�ku zařízení, na místě u zákazníka. 
Opravu můžeme provést ihned po ověření závady, na místě nebo 
u nás. Nabízíme vám taky pomoc při výběru a importu náhradních 
dílů.

Naše servisní služby zahrnují nářadí: 

Provádíme komplexní verifikaci nářadí určeného k opravě a násled-
ně výměnu poškozených nebo opotřebovaných dílů. Po každé opra-
vě nářadí pro utahování se provádí kontrola jeho funkčnos�, včetně 
testu Cm/Cmk, který je prováděn na profesionální, cer�fikované 
mobilní měřicí stanici SCS FTY. 

- elektrické / EC (AMT, CLECO-DGD, STANLEY a další)

- bateriové (montážní a elektrické profesionální nářadí)

- měřící (měřiče, snímače, měřící lavice atd.)

- pneuma�cké (šroubováky, brusky, vrtačky, nýtovačky)

- momentové (mechanické a elektronické momentové klíče)

Nabízíme vám taky provádění pravidelných kontrol montážního 
a měřícího nářadí, cílem kterých je důkladná kontrola jejích 
technického stavu, výměny opotřebených dílů, vyčištění a kon-
zervace. V rámci této prohlídky je možné provést i kalibraci 
nářadí a jeho vyzkoušení, na mobilní testovací stanici SCS FTY. 

Uzavření servisní smlouvy s naší společnos� vám umožňuje 
okamžité provádění verifikací a oprav nářadí s možnos� 
udržování náhradních dílů, skladem. Službu lze provádět taky 
přímo u zákazníka.
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Montážní nářadí

Kontrolní nářadí

LABLABLAB Mobilní laboratoř

Akreditovaná mobilní laboratoř umožňuje kalibraci stanovišť pro kalibraci 
nářadí, nářadí pro utahování anebo snímačů točivých momentů společně se 
simulátory spojů. Služba se provádí u zákazníka, co umožňuje eliminovat 
prostoje výrobních nářadí ve výrobě, čímž vznikají zbytečné náklady 
související se zastavením linky, balením anebo přepravou nářadí.

Spolupracujeme s akreditovanými kalibračními laboratořemi pro 
kalibraci měřícího nářadí, jako jsou měřiče točivého momentu anebo 
datové analyzátory, stacionární anebo rotační snímače točivého 
momentu a úhlu (v rozsahu 0,01-5000 N.m), snímače pro měření nýtovací 
síly a zatažení nýtovacích ma�c, simulátory šroubových spojů, snímače 
pro měření tlakové/tahové síly, tlakoměry atd. 

Provádíme kalibraci a zkoušky nářadí pro utahování a kontrolu, v souladu 
s normami PN / ISO / DIN, s možnos� dojezdu ke zákazníkům. Naše služba 
zahrnuje řízené EC nářadí, momentové klíče, elektronické klíče a mon-
tážní šroubováky v rozsahu od 0,01 N.m do 5 000 N.m. Mobilní zkušební 
stanice FTY od společnos� SCS je vybavená dynamickými snímači a hydra-
ulickou brzdou, sta�ckým snímačem se simulátorem spoje, pro testování 
pulzního nářadí. Další kalibrace provádíme pomocí stacionárních a rotač-
ních měřičů se snímači.

Školení k používání, opravám nářadí
a odborné workshopy

KALIBRACE NÁŘADÍ

U nářadí a zařízení, z naší nabídky, nabízíme jeho implementaci a uvedení 
do provozu, servisní školení, pomoc s výrobou a analýzou správného 
použi�.  Nabízíme taky školení v oblas� kontroly, údržby a servisu nářadí 
a zařízení. Školení poskytujeme v sídle naší společnos�, ve školicích 
střediscích výrobců  nářadí nebo přímo u zákazníka. Díky pokročilé 
spolupráci s našimi partnery máme přístup ke komplexní sadě teore�ckých 
vzdělávacích modulů a prak�ckému školení o šroubových spojích a montážních 
procesech.

ŠKOLENÍ A ODBORNÉ WORKSHOPY



KONTAKT

www.toolimpex.eu
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Toolimpex Czech Republic s.r.o.
ul. Hrabinská 498/19
737 01 Český Těšín

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 51956 IČO; 27793141, DIČ; Cz27793141

Obchodně technický zástupci
mobil: +420 731 018 782

Logis�ka:
e-mail: logis�ka@toolimpex.eu

Nákup:
e-mail: nakup@toolimpex.eu

Účetnictví:
e-mail: kontrola_a_finance@toolimpex.eu

Automa�zace:
e-mail: automa�ka@toolimpex.eu

mobil: +420 603 530 168
prodej@toolimpex.eu

Poznámky

toolimpex@toolimpex.eu
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Poznámky
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