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20 LET ZKUŠENOSTÍ

NÍZKÉ NÁKLADY A RYCHLOST REALIZACE

Společnost RIWELD s.r.o. je zkušeným profesionálem
v oblasti renovací strojních součástí těžkého průmyslu
a zemědělství. Využívá pokročilých technologií a
pracovních postupů pro dosažení vysoké přesnosti
a odolnosti renovovaných částí, bez nutnosti jejich
demontáže, a to vše za nákladů řádově nižších ve
srovnání s cenou nové součásti.

Opravy z velké části provádíme přímo u zákazníka a v
mnoha případech bez nutné demontáže opravovaných
strojů či dílů. V provozech se směnným provozem
nabízíme možnost realizace v nočních hodinách,
víkendových dnech nebo svátcích, a to nejen v České
republice, ale také v Polsku, Slovenské republice, v
Německu a Rakousku. Šetříme vám čas i prostředky!

SLUŽBY

LISOVNY A KOVÁRNY

TĚŽEBNÍ PRŮMYSL

Opravy bucharů a lisů formou svařováním s možným
finálním opracováním daných dílů v materiálu litina,
ocelolitina, masivní oceli a různé jiné slitiny s vyšším
obsahem uhlíku, manganu.

Opravy svařováním, výroba dílů a dodání náhradních
systémů v těžebním průmyslu. Generální opravy lžic
nakladačů a bagrů, opravy primárních a sekundárních
drtičů, frémy, násypky, skluzy.
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SLUŽBY

ZEMĚDĚLSTVÍ

BETONÁRNY

Výroba protiostří (CLASS, Mengele, New Holland, Jonn
Deer, Toron, apod.), renovace stěrek, držáků stěrek, dna
řezaček, navařování radlic, svařováni litinových dílů,
opravy prasklých bloků motorů bez demontáže.

Renovace obložení míchaček různých typů a značek
materiálem CDP a HARDOX, oprava násypek,
dopravníků, výroba nejrůznějších otěrových dílů a šneků
do míchaček i podavačů aj.

SKLÁDKY ODPADŮ

OPRAVY V ENERGETICKÉM A
PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU

Realizujeme opravy a výrobu poškozených zubů
kompaktorů, včetně plášťů a stěráků, dále opravujeme
radlice kompaktorů, mulčovací stroje a další díly.

Renovace vodních turbín, válců, nástřiky různých dílů a
dodávka technologií v oblasti svařování.
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