Vize
„Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu
a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.“

Mise
„Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie, poskytujeme jim komplexní služby
na špičkové úrovni a pomáháme jim tak zvyšovat jejich produktivitu, efektivitu a zisk.“

Hodnoty firmy
Zákazník
Etické chování
Ochrana životního prostředí
Týmová práce
Profesionalita
Otevřená komunikace
Loajalita, hrdost a věrnost firmě
Iniciativa, inovace, vývoj

Historie v datech
2008
2007
2006
2003

–
–
–
–

2002 –
2001 –
2000
1998
1997
1996
1995
1994

–
–
–
–
–
–

nová řada strojů s nejvyšší efektivitou v oboru, rozběh výroby v nových prostorách
vyroben stroj s pořadovým číslem 800, dokončeno nové sídlo společnosti
vize, mise a hodnoty společnosti na následující roky
vyšší stupeň optimalizace řezacích pracovišť z hlediska produktivity řezání, nákladů
a ochrany životního prostředí
ucelená řada přídavných jednotek Vanad
nový stroj Vanad KOMPAKT s integrovaným materiálovým stolem,
transformace firmy na Vanad 2000 a. s.
export strojů na celosvětový trh
modifikace stroje PROXIMA s aplikacemi pro plazmu HD
nový stroj PROXIMA – stroj nejvyšší třídy, výstavba vlastní provozovny
export strojů na evropský trh
výroba strojů řad MIRA a ARENA – zahájení sériové výroby
založení společnosti Vanad s. r. o., rekonstrukce starších strojů,
vývoj vlastního stroje a řídicího systému

Produkty
Parametry strojů Vanad umožňují zpracování všech běžně dostupných materiálů určených pro řezání plazmou a autogenem. Stroje vynikají jednoduchou obsluhou a snadnou a rychlou přípravou dat.
Pro účely tvarově a na přesnost velmi náročného řezání jsou vybaveny řadou speciálních nástrojů
vyvíjených na základě dlouholetých zkušeností vlastním vývojovým týmem firmy. Jedinečnost námi
poskytovaných řešení dává našim zákazníkům široké spektrum využití a tím i možnost získání konkurenční výhody na trhu. Při konstrukci a výrobě je pro nás samozřejmostí využití nejmodernějších
technologií pro zaručení dokonalé funkce stroje.
Vysoká tuhost, výborná dynamika, maximální přesnost vedení portálu i suportů s kvalitním stíráním
vodících ploch - to jsou vlastnosti, které předurčují stroje Vanad pro nasazení i v těch nejnáročnějších provozech s maximálními požadavky na produktivitu řezání a kvalitu výpalků.

Výpalky
Základním předpokladem k dosažení rozměrové přesnosti, kolmosti hran i struktury řezu výpalků
je, vedle nasazení nejvhodnější technologie řezání, dostatečně jemný posuv, konstantní rychlost,
vysoké zrychlení, odolnost proti kmitání hořáku, vysoká přesnost a opakovatelnost. Splnění těchto požadavků je prvořadým kritériem při konstrukci strojů Vanad. Výsledkem je mimořádně tuhá
konstrukce, přesné vedení, výkonné pohony, bezvůlové převody a moderní řídicí systém. Vše výše
zmíněné umožňuje dosahovat té nejvyšší kvality výpalků.

Dodáváme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuálně připravované odborné návrhy řešení pro optimální efekt
Předprojektové konzultace, návrhy řezacích pracovišť
Projekt umístění pracoviště, včetně zakreslení přívodů energií
Zajištění přípravy pracoviště
Zajištění dopravy stroje k zákazníkovi
Portálový CNC řezací stroj
Kompletní vybavení řezacího pracoviště (materiálový stůl, odsávání, filtrace)
Plazmové zdroje, včetně plazmy třídy HD, hořáky pro řezání plamenem
Přídavná zařízení pro optimalizaci efektivity produkce
Instalace a uvedení řezacího pracoviště do provozu
Spotřební materiál pro plazmové i kyslíkové řezání
Kompletní sortiment originálních náhradních dílů
Modernizace řezacích pracovišť

Poskytujeme
•
•
•
•
•

Školení obsluhy CNC řezacího stroje
Školení CAD/CAM software pro přípravu pálicích plánů
Individuálně řešené platební podmínky – forma splátek či leasingu, popřípadě dle dohody
Individuálně dohodnutou záruční dobu nad úroveň zákonem stanovené
Profesionální servis, alternativní řešení produkce

Distributoři
•
•
•
•

Partnerské obchodní podmínky
Osobní přístup
Individuální školení dle konkrétních požadavků a potřeb distributora
Autorizovaný prodej

Servis
•
•
•
•
•
•
•
•

záruční
pozáruční
expresní
preventivní prohlídky
modernizace strojů
opravy plazmových zdrojů
poradenská a školící činnost
servis po telefonu

Vanad 2000

Vanad 2000 a. s.
Firma Vanad, spol. s r. o. se sídlem v Golčově Jeníkově byla založena v roce 1994. V roce 2001,
v souvislosti s rozvojem firmy, došlo ke změně právní formy a názvu společnosti na Vanad 2000 a. s.
Firmu vlastní stoprocentně český kapitál.
Jsme výrobcem vysoce výkonných CNC strojů moderní konstrukce pro tvarové řezání plechů kyslíkem a nejmodernějšími plazmovými technologiemi současnosti. Od počátku se specializujeme na
výrobu a vývoj vysoce výkonných CNC strojů pro tvarové řezání plechů. Tradice výroby a know-how
našich pálicích strojů navazuje na více než 40 let dlouhou historii výroby pálicích strojů v bývalém
Československu. Za dobu své existence jsme vyrobili a dodali pálicí stroje stovkám spokojených
zákazníků doma i v zahraničí. Vlastními silami vyvíjíme originální software a konstrukci se zvláštním
důrazem na vysokou kvalitu strojů. Našim cílem je přinést maximální užitnou hodnotu konečnému
uživateli. Díky permanentnímu výzkumu a vývoji, podpořenému obsáhlým know-how a zkušenostem
všech pracovníků firmy, přinášíme na tuzemský i zahraniční trh průběžně nová a inovativní řešení
řezacích pracovišť.
Pružnost a variabilita nám umožňuje se vždy přizpůsobit požadavkům zákazníka a navrhnout pro
něj kompletní individuální řešení. Komplexností nabízených řešení se řadíme mezi přední výrobce
a dodavatele pálicích strojů nejen na domácím trhu.
Zajištění rychlého a profesionálního záručního i pozáručního servisu je pro nás samozřejmostí. Jsme
autorizovaným partnerem nejvýznamnějších dodavatelů technologií termického dělení materiálu.
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