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SKUPINA RÜBIG
Společnost RÜBIG se od svého založení v roce 1946 rozvinula ze zápustkové kovárny v 
celosvětově činné kompetenční centrum v oboru kovů.

Jedinečný synergický potenciál, 
který vzniká spoluprací divize výroby 
zařízení, kalírny a kovárny společnosti 
RÜBIG, maximalizuje užitek pro 
zákazníka. Znalosti a zkušenosti ze 
všech podnikových odvětví dělají 
kov odolným! Pro uspokojení našich 
zákazníků zaměstnáváme více než 350 
zaměstnanců. V naší vlastní zemi i v 
zahraničí.

Společnost RÜBIG se 
rozvíjí díky své odbornosti 
v oblasti materiálů a 
jejich zpracování a stává 
se předním globálním 
systémovým dodavatelem 
hotových komponentů.

Technologie
Společnost RÜBIG neustále rozšiřuje 
globální vedoucí pozici v technologiích 
jakožto specialista na materiály v oboru 
zpracování kovů a stává se systémovým 
dodavatelem komponentů a výrobků v 
kovoprůmyslu. Proces inovací je hnacím 
motorem pro nové technologie a vývoj 
výrobků. Vysoká kvalita je pro nás 
samozřejmostí.
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Řízení kvality
Společnost RÜBIG se již 70 let zabývá 
materiály, jako jsou ocel, hliník a titan. 
Během této doby jsme mohli získat 
velké množství znalostí a zkušeností 
v oblastech kovárenství, techniky 
výroby, kalení a výroby zařízení. 
Tyto synergeticky získané výsledky 
v kombinaci se znalostmi kovů a 
zpracování materiálů tvoří základ vývoje 
procesů, zkoumání materiálů a analýz 
poškození podle potřeb zákazníků.

Mezinárodní působnost
Spolu s internacionalizací nalézá 
společnost RÜBIG nová odbytiště. 
Podnik jakožto globální hráč v oboru 
výroby hotových výrobků a komponentů 
neustále rozšiřuje vedoucí roli na 
poli inovací v těchto oborech. To 
umožňuje trvalé rozšiřování a posilování 
rakouského sídla.
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KALÍRNA 
Tepelné zpracování ocelových a hliníkových materiálů

Nároky na moderní výrobky se každým 
dnem zvyšují, a tím se zvyšují také 
nároky na veškeré materiály. Potřebné 
charakteristické vlastnosti těchto 
materiálů jsou určovány významnou 
měrou prováděným tepelným 
zpracováním. Kalírna společnosti RÜBIG 
je od 80. let uznávaným specialistou v 
oboru tepelného zpracování ocelových 
a hliníkových materiálů. Nabídka služeb 
sahá od kompetentního zkoumání 
materiálu ve vlastní firemní materiálové 
laboratoři až po volbu vhodné metody 
tepelného zpracování. Společnost RÜBIG 
nabízí ideální a individuální řešení pro 
jakýkoliv druh problému při tepelném 
zpracování. Certifikace

ISO 9001 
IQ-Net 
VDA 6.1 
EN 9100

Cementace – R.CARB+®

Cementace představuje nejtradičnější 
termochemickou metodu tepelného 
zpracování. Díky metodě HighCarb 
je možné konstrukční díly vystavit při 
použití vyšším teplotám.

Vakuové kalení – R.VAC+®

Vakuové kalení je kalicí metodou pro 
přesné konstrukční díly, které jsou 
náchylné k deformacím, pro výlisky a 
nástroje s vysokými požadavky na čistý, 
lesklý povrch. Pomocí podtlakového 
nauhličovaní nebo procesů nitridování 
pod tlakem v kombinaci se zchlazením 
pomocí helia (HELIVAC) je možné využít 
celý potenciál materiálu.

Povlakování – PLASTIT®

Povlakové systémy PACVD (Plasma 
Assisted Chemical Deposition) nabízejí 
kromě ochrany před opotřebením a 
snížených součinitelů tření také zlepšení 
odolnosti proti korozi. Zaměstnanci 
společnosti RÜBIG rádi poradí všem 
zákazníkům při výběru povlaku a s tím 
souvisejícími důležitými otázkami, jako 
jsou druh oceli, tepelné zpracování a stav 
povrchu.
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Plazmová nitridace – PLASNIT®

První volba u konstrukčních dílů, 
vystavených opotřebení a u dynamicky 
zatížených konstrukčních dílů.

Plynová nitridace – R.NIT+®

Plynová nitridace umožňuje velmi dobrou 
ochranu proti opotřebení a vysokou 
odolnost proti korozi současně s vysokou 
hospodárností.

RÜBIG Slovensko
V pobočce zabývající se výrobou a 
odbytem se provádějí technologie 
tepelného zpracování pro slovenský a 
český trh, jako jsou např. cementace, 
plazmová a plynová nitridace, jakož i 
vakuové kalení a žíhání.

Obory
Strojírenství, automobilový průmysl, 
nástrojářství, zabezpečovací technika, 
volný čas, doprava, letectví, lékařská 
technika, závodní sport a řada dalších
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Tepelné zpracování hliníku
Kdo požaduje hliníkové konstrukční díly, 
které jsou málo náchylné k deformacím 
a mají malé vnitřní pnutí, ten se při 
tepelném zpracování spoléhá na RÜBIG 
ALU. Zákazníci společnosti RÜBIG 
jsou nadšeni krátkými průběžnými 
časy a prémiovou kvalitou. Tepelným 
zpracováním dochází k tepelnému 
působení pro pozitivní ovlivnění 
vlastností hliníkového materiálu. RÜBIG 
nabízí různé stavy hliníku (např. T4, T5, 
T6, T7) s různými možnostmi zchlazení 
(jako zchlazení pomocí vzduchu, 
polymerů a vody).
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VÝROBA ZAŘÍZENÍ
Špička v oboru technologie nitridace a povlakování

Divize společnosti RÜBIG zabývající 
se výrobou zařízení představuje 
technologiemi MICROPULS® a GASCON 
na trhu tepelného zpracování prémiové 
technologie nitridace a povlakování. 
Partneři společnosti RÜBIG se na celém 
světě spoléhají na kompetentnost ve 
věcech nitridace a povlakování. Zákazníci 
společnosti RÜBIG při tom profitují z 
více než 25 let zkušeností s vývojem v 
oblasti zařízení pro tepelné zpracování 
zhotovovaných na míru pro nejrůznější 
obory, od kalení formou práce ve mzdě 
až po plně automatizovaný průmyslový 
provoz.

Technologie MICROPULS®

Divize výroby zařízení společnosti RÜBIG 
zaručuje svojí technologií MICROPULS® 
úspěšná a inovativní řešení tepelného 
zpracování v oblasti plazmové nitridace 
a povlakování. Umožňují to výkonné, 
modulární a přesné generátory 
MICROPULS®, vyvinuté ve společnosti 
RÜBIG.

MICROPULS® EVEREST
Zařízení pro plazmovou nitridaci
Optimalizované procesy umožňují 
mimořádný stupeň plnění a tím nejvyšší 
možnou hospodárnost.

MICROPULS® PROCOAT
Povlakovací zařízení
Pomocí tohoto povlakovacího zařízení 
společnosti RÜBIG se realizují tvrdé 
povlaky v prémiovém segmentu.

MICROPULS® DIAMOND Xtended
DLC povlakovací zařízení
Inovativní DLC povlaky ze společnosti 
RÜBIG – pro zaručený nadstandard v 
oblasti povlakování.

Certifikace
ISO 9001 
IQ-Net 
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Technologie GASCON
Technologie GASCON divize výroby 
zařízení společnosti RÜBIG zaručuje 
vysoce efektivní a pokrokovou plynovou 
nitridaci. Modulárně sestavená zařízení, 
přizpůsobená požadavkům zákazníků, 
přesvědčují svou vynikající životností 
a možností senzorem kontrolované 
regulace při plynové nitridaci a plynové 
nízkoteplotní plynové nitrokarbonizaci.

Zařízení pro plynovou nitridaci
GASCON K2
Zákazníci společnosti RÜBIG zvládají 
pomocí nového zařízení GASCON K2 
zcela nové výšiny a neznámé oblasti.

Vylepšování povrchů prováděné 
společností RÜBIG
Program SIR společnosti RÜBIG zaručuje 
vývoj zařízení a procesů pro optimální 
zvýšení výkonu povrchů nástrojů a 
konstrukčních dílů z ocelových materiálů 
s ohledem na ochranu životního 
prostředí! SIR umožňuje redukci tvrdého 
dokončovacího obrábění, nabízí integraci 
výroby, částečnou nitridaci 
a kombinace procesů. Kromě toho 
vznikají minimální emise při minimální 
spotřebě plynu a dochází k prodloužení 
životnosti. V důsledku odpadnutí tvrdého 
dokončovacího obrábění je možné 
dosáhnout úspory ve výši asi 20 %.

RÜBIG GmbH & Co KG
Durisolstr. 12
4600 Wels
AUSTRIA

t +43 (0) 7242 29383 0
f DW 4077
at.office@rubig.com
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Obory
Tepelné zpracování formou práce ve 
mzdě, automobilový průmysl, letectví, 
strojírenství, nástrojářství, zabezpečovací 
technika a řada dalších
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KOVÁRNA 
Bezpečnost na základě kvality

Zápustková kovárna Franz RÜBIG a 
synové byla založena v roce 1946 a je 
původním závodem skupiny RÜBIG. 
Již více než 70 let se zabýváme 
především vývojem optimálních řešení 
pro specifické potřeby zákazníků, od 
neobrobeného kusu až po sériový díl 
připravený k montáži.

Všechny potřebné nástroje vyrábíme 
sami v naší vlastní nástrojárně – tak 
jsme schopni zaručit kvalitu a včasné 
přichystání všech jednotlivých dílů 
nástrojů. Kromě výroby vlastních 
výrobků (jako jsou zaklapávací pojistky, 
řetězové systémy a lovecké nože) 
spočívá těžiště našeho podnikání ve 
výrobě zápustkových kovaných dílů 
podle specifikace zákazníka zrovna tak 
jako v třískovém obrábění. Tak můžeme 
z jedné produkce nabídnout zápustkové 

Certifikace
ISO 9001 
IQ-Net

kované díly, které jsou připraveny k 
montáži. RÜBIG tyto technologie nabízí 
také jako obrábění formou práce ve 
mzdě

Zaklapávací pojistky
Zaklapávací pojistky slouží pro spojování 
a zabezpečování u strojů, resp. mezi 
stroji. Vzhledem k tomu je důležitá 
optimální konstrukce a kvalita těchto 
bezpečnostních prvků.
Sortiment zaklapávacích pojistek RÜBIG 
zahrnuje více než 80 různých tvarů a 
velikostí.

Řetězové systémy
Ideální řetězy pro drsný provoz:
Kované rozebíratelné řetězy vyvinuté 
společností RÜBIG mají díky 
zápustkovému kování obzvláště príznivou  
strukturu vláken a složení, vyznačují 

se vysokým průtržným zatížením a 
nejsou náchylné k zašpinění. Kromě 
osvědčených řetězů s plochými články 
série T a série C se vyrábí i nově vyvinutý 
hnací řetěz pro použití za těžkého 
provozu, inovativní verze řetězu typu 
Vaucanson a všechna příslušná řetězová 
kola.

Lovecké nože
Řemeslné umění spojené s výrobou 
pomocí špičkové technologie: 
zápustkově kované nože z vysoce 
kvalitních druhů oceli, vakuově kalené, 
ošetřené zamrazováním s volitelným 
DLC povlakem. Pro nejvyšší nároky – s 
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inovativním designem a v individuálním 
provedení.
zápustkové kované díly 

Zápustkové kované díly
Od neobrobeného kusu až po sériový 
díl, připravený k montáži: RÜBIG 
přebírá provedení úpravy vhodné pro 
kování a převod návrhového výkresu 
nebo nákresu až do ekonomicky 
výhodné sériové výroby. Za 
výrobou dílů vyrobených za pomoci 
bezpečného procesu v zápustkové 
kovárně stojí dlouholeté zkušenosti. 
Vlastní nástrojárna zaručuje absolutní 
diskrétnost a flexibilitu.

Třískové obrábění ve společnosti RÜBIG
Kompletní řešení na jednom místě:
Pro výrobu komplexně obrobených 
komponentů používáme ve výrobě 

prováděné pomocí třískového obrábění 
moderní CNC soustružnická a obráběcí 
centra. Možnosti třískového obrábění 
ve společnosti RÜBIG zahrnují vedle 
soustružení, vrtání, frézování také řezání 
zubů až po modul 6, rovinné broušení a 
automatizované proměřování obrobku.

Aktivní zajišťování kvality – více než jen 
závazek
S pomocí kvality k úspěchu: Ve 
společnosti RÜBIG, jakožto tradiční 
rodinné firmě, přemýšlíme s 
dlouhodobou perspektivou a klademe 
velký důraz na trvalé obchodní 
vztahy. Předpokladem pro to je 
vysoká spokojenost zákazníků, které 
lze dosáhnout jedině tehdy, pokud 
jsou očekávání zákazníků průběžně 
naplňována. Předpokladem pro 
to, abychom tohoto cíle znova a 

znova dosahovali, je nejen bezvadná 
kvalita výrobků, ale také perfektně 
zorganizované procesy.

Obory
Zemědělská technika, strojírenství, 
automobilový průmysl, obchod, 
stavebnictví, volný čas a řada dalších
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KOMPETENČNÍ CENTRUM 
Koncentrované znalosti díky dlouholetým zkušenostem

Výzkum a vývoj
RÜBIG poskytuje důkladné know-how, 
aby bylo možné optimalizovat nebo dále 
vyvíjet konstrukční díly zákazníků. RÜBIG 
při tom podporuje nalézání optimální 
kombinace materiálů, zhotovení, 
tepelného zpracování a povlakování, 
vhodné a proveditelné pro danou 
zátěžovou situaci.

Analýzy materiálů
Zjišťování chemického složení 
neznámých kovových materiálů nebo 
při podezření na záměnu materiálů, pro 
vstupní kontrolu pro zabezpečení kvality 
dodávky materiálu nebo pro určení 
původu cizích částic atd.

Zkoušky tvrdosti
Zkoušky tvrdosti kovových konstrukčních 
dílů a obrobků, měření průběhu tvrdosti 
atd., jakož i zkoušky tvrdosti tenkých 
tvrdých povlaků vtiskovou metodou za 
pomoci přístrojů nebo zkoušky tvrdosti 
na svarech.

Posuzování složení
Kvalitativní a kvantitativní posouzení 
složení jakožto hlavní prostředek pro 
určení základních vlastností materiálu 
a pro posouzení stavu tepelného 
zpracování.

Určování zbytkového austenitu
Rentgenografické stanovování podílu 
zbytkového austenitu jakožto posuzování 
kvality pro provedené tepelné zpracování 
nebo jako zkouška shody, zdali byla 
dodržena specifikovaná hodnota 
zbytkového austenitu.

Měření vnitřního pnutí
Rentgenografické měření vnitřních 
pnutí nebo průběhů vnitřního pnutí v 
okrajových oblastech konstrukčních 
dílů pro získání rozhodujících znalostí o 
zatížitelnosti a pevnosti nebo o vlivech 
mechanického nebo elektrojiskrového 
opracování.
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Zkoumání materiálů
Zjišťování druhu materiálu, postupu 
zhotovení a tepelného zpracování u 
neznámých konstrukčních dílů, kontroly 
kvality konstrukčních dílů se stanovenými 
požadovanými hodnotami (kontroly 
shody), metalurgické a rentgenografické 
posuzování konstrukčních dílů s ohledem 
na účel jejich použití a na jejich chování 
v případě zatížení, analýzy poškození 
pro nalezení příčin, zamezení chybám a 
optimalizace konstrukčních dílů.

Analýzy poškození
Identifikace mechanismů, které 
způsobily poškození, zjišťování příčin 
poškození a vyvozování potřebných a 
proveditelných opatření pro zamezení 
poškození.

Zkoumání koroze
Posuzování škod způsobených korozí, 
zjišťování příčin koroze, vyvozování 
vhodných a proveditelných opatření 
pro zamezení těmto škodám, provádění 
korozních testů pro stanovení odolnosti 
konstrukčních dílů proti korozi.

Semináře a školení
Předáváme teorii a praktické zkušenosti 
v oblasti tepelného zpracování. Semináře 
se zaměřují speciálně na konstruktéry, 
pracovníky ve výrobě a plánovače práce, 
kteří dosud nemají znalosti této speciální 
výrobní technologie nebo kteří chtějí 
prohloubit své znalosti, které již mají.

Obory
→  výrobní provozy a inženýrské 

kanceláře ze všech oborů
→  znalci, pojišťovny

Strategická partnerství
→  výrobci oceli
→  univerzity, výzkumná zařízení, vyšší 

odborné školy
→  výzkumná a vývojová oddělení jiných 

podniků

RÜBIG GmbH & Co KG
Griesmühlstr. 10
4614 Marchtrenk
AUSTRIA

t +43 (0) 7242 66060
f DW 3077
ht.office@rubig.com 
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