
Soupis movitých věcí:
Pořadí Identifikace Popis

8 CNC stroj - DOOSAN DAEWOO PUMA 2000Y řídící systém FANUC, prodejce Technotrade, rok 2007, výrobní číslo P200Y0760, včetně příslušenství
9 CNC stroj - DEWOO PUMA 240MB řídící systém FANUC, prodejce Technotrade, rok 2004, výrobní číslo: P24M0891,  včetně příslušenství

10 CNC stroj - MORI SEIKE XL 2000Y
řídící systém MORI SEIKE MSX850, prodejce Kinkor Newtech, rok pořízení 2005, výrobní číslo: 201EH 0746, včetně příslušenství (obal motoru poháněného nástroje, 
upínače nástrojů, upínací domky - vrtací/nožové, držák poháněných nástrojů)

12 Vertikální frézovací centrum LMW 850 řídící systém FANUC, prodejce Jirka a spol., rok pořízení 2008, výrobní číslo: V85008036, stroj všetně různého příslušenství 
14 kotoučová pila Kaltenbach KMR 100AP řídící systém LENZE, prodejce Kaltenbach, rok pořízení 2004, výrobní číslo: 123234
16 frézka odvalovací MTV označení GFV, č.43749/1958
17 pásová pila na kov BS350
18 paletový vozík paletový vozík eulift, max.nosnost 2500 Kg
19 vysokozdvižný vozík vysokozdvižný vozík C4D300D, výrobní číslo: CE321009, příslušenství - 2 nové pneumatiky
20 protahovačka svislá BV20, včetě příslušenství
21 protahovačka protahovačka svislá BV 20, včetně příslušenství
22 nabíječka profesionální, mžnost nastavení proudu, akumulátoru
23 vysokozdvižný vozík SDJ1000, max. nosnost 1000 kg, hydraulický
24 jeřábová váha zn. CAS - CASTON I, THZ, rok výroby 2017, nosnost max. 3000 kg, výrobní číslo:THZ021705758
25 mostový jeřáb zabudován ve výrobní hale, max. nosnost 3200 kg
26 dopravníkový pás k CNC stroji dopravníkový pás na třísky, příslušenství CNC stroje, ve výrobní hale
27 dynamická vyvažovačka AR 400 GV, série 5530, umístěná ve svařovně
28 poloautomat svařovací WLSP 315 Si, typ: SPU 500.10, umístěn ve svařovně
29 poloautomat svařovací WSLP 315, umístěn ve svařovně
30 svářecí automat svářečka TPS3200, FTT10, FCU-2, FTT10, umítěna ve svařovně
31 plotny na svařování 3 ks, umístěny ve svařovně
32 svařovací vozík svařovací vozík (rudl na tlakové lahve), umístěn ve svařovně
33 odmašťovací stroj umístěn v odmašťovně
34 jeřáb zabudovaný v odmašťovně, elektronický
35 jeřáb jeřáb na ruční pohon - zabudovaný v hale na montování kardanů
36 bruska rovinná bruska rovinná typ BRD 50, č. 181681
37 bruska bruska na broušení I SASL 125/1A, v.č. 1646-52-67
38 bruska hrotová bruska hrotová BB6
39 bruska bruska na broušení k SASL 125/1A
40 bruska rovinná bruska rovinná BRD 60
41 bruska bezhrotová bruska bezhrotová SASL 125/1A
42 bruska bruska na vnitřní br. BDE 25 APO - mimo provoz
43 bruska bruska na vnitřní br. BDE 25 APO 
44 plnička ložisek
45 plnička ložisek
46 plnička ložisek
47 lis rovnací
48 podávací kotouče k brusce podávací kotouče k brusce SASL 125/1A - 9 kusů, umístěny v místnosti před montovnou kardanů - vpravo
49 podávací kotouče k brusce podávací kotouče k brusce BB6 - 10 kusů 
50 brusné kotouče brusné kotouce k brusce BB6 - 2 kusy
51 brusné kotouče brusné kotouče k brusce SASL 152/1A - 50 kusů
52 brusné kotouče brusné kotouče k brusce BRD60 - 6 kusů
53 podávací kotouče podávací kotouče k brusce SASL 125/1A - 68 kusů
54 brusné kotoučce brusné kotouče k brusce SASL 125/1A - 19 kusů
55 lis lis hydraulický P 6324, umístěn v dokončovně
56 lis lis hydroulický CDC 30, umístěn v dokončovně
57 lis hydraulický lis - umístěn v dokončovně
58 jednoúčelový stroj na lisování trubek umístěn v dokončovně
59 mazací zařízení mazací zařízení JUS - umístěno v dokončovně
60 bruska nástrojová bruská nástrojová (výrobce KOREA), umístěna v dokončovně
61 vrtačka vrtačka VS32, č. 661511, v dokončovně
62 lis hydraulický typ CDC-2-7, č. 3833, umístěn v dokončovně
63 odvalovací fréza umístěna venku pod přístřeškem
64 lis hydraulický umístěn v dokončovně
65 paletový vozík umístěn v dokončovně
66 jednoúčlový stroj na vrtání JUS JUS 0-602-0038, ve výrobní hale
67 vrtačka vícevřetenová vrtačka vícevřetenová V 20/4, umístěna ve výrobní hale
68 závitovka svislá ZPM 16, umístěna ve výrobní hale
69 soustruh univerzální č. SU50A - umístěn ve výrobní hale
70 bruska nakulato hrotová č. BUA 20, umístěna ve výrobní hale
71 bruska narovno typ: BPH 20, umístěna ve výrobní hale
72 jednoúčelový vrtací stroj umístěn ve výrobní halse
73 rýsovací deska magnetická, otočná - 2 kusy, umístěny ve výrobní hale
74 kontrolní hroty kontrolní hroty včetně příslušenství 
75 soustruh univerzální soustruh unierzální typ SN 50-B
76 soustruh revolverový soustruh revolverový typ: R5, č. 2212 5164 1967
77 soustruh revolverový soustruh revolverový typ: R5, č. 4509 4391 1965
78 fréza univerzální fréza univerzální FGU 32
79 bruska nakulato hrotová bruska nakulato hrotová B428, výr. č. 5281420
80 stroj pojízdný mazací
81 olejové čerpadlo pojízdné
82 olejové čerpadlo pojízdné
83 drtič špon doprava třísek mechanická - drtič špon + odstředivka, dopravník, zásobník
84 bruska bruska nástrojová k br.pr.
85 bruska bruska nástrojová 3M 642, 80.030, výr. č. 79142, rok výroby 1979
86 bruska nástrojů (kameníček)
87 bruska nástrojů bruska nástrojů BL 3A
88 bruska nástrojů bruska nástrojů BBT350
89 bruska nástrojů bruska nástrojů BAD40A
90 bruska nástrojů 
91 pila rámová pila rámová PR20
92 nůžky pákové
93 vrtačka stolní vrtačka stolní V20
94 fréza univerzální fréza univerzální FA2U
95 soustruh univerzální soustruh univerzální SU50A (umístěn v místnosti údržby)
96 vrtačka otočná vrtačka otočná VR4 
97 bruska nástrojů bruska nástrojů BU30
98 čerpadlo na vodu
99 vozík vysokozdvižný

100 svěrák svěrák - 2 kusy (jeden umístěn v dokončovně, druhý ve výrobní hale)
101 dírkovač plastů



102 ruční lis ruční lis - 2 kusy (oba umístěny v dokončovně)
103 vozík vozík - ruční (přprava nákladu)
104 váha můstková váha KD200
105 váha obchodní váha TSCALE řady TSQHC (s počítáním kusů)

106 soubor měřících zařízení
soubor tvoří měřící nástroje: šuplery (digitální 14 ks, obyčejné 7 ks), elektronická měřidla 2 ks, prizmatická kostka, koncové měrky 2 ks, dutinoměry (obyčejné 6 ks, 
třídotekové 13 ks, dvoudotekové 3 ks), mikrometry 17 ks, pasametry 14 ks, úchylkoměry (číselníkové 6 ks, páčkové 2 ks), úhloměr, tvrdoměry 2 ks, stojánek na 
měření kruhovitosti s číselníkovým úchylkoměrem, kalibry (válečkové 28 ks, třmenové 28 ks), trny na kontrolu měření 25 ks

107 kancelářské stoly kanelářské stoly - celkem 7 kusů (1 ks v kanceláři skladníka, 3 ks v kanceláři konstruktérů, 2 kusy v kanceláři ředitelky, 1 ks v zasedací místnosti)

108 kancelářské židle kancelářské židle na kolečkách celkem 7 ks (2 ks v kanceláři ředitelky, 3 ks v kanceláři konstruktérů, 1 ks v kanceláři skladníka, 1ks před zasedací místností)

109 kruhový stůl kruhový stůl - zasedací místnost
110 židle koženkové koženkové židle - celkem 8 ks, v zasedací místnosti
111 křesílka koženková křesílka - 3 kusy, v kanceláři ředitelky
112 konferenční stolek umístěn v kanceláři ředitelky

113 soubor skříní

soubor skříní - kancelářský nábytek - sestava skříní světle šedá (v kanceláři konstruktérů), nižší černé skříně - 2ks (v kanceláři skladníka), vysoké dvoudvéřové černé 
skříně 3 ks (1 ks v kanceláři ředitelky, 1 ks v zasedací místnosti, 1 ks před zasedací místností), úzká černá skříň jednoveřová v kanceláři ředitelky, skříň vyšší hnědá v 
kanceláři ředitelky dvoudvéřová, skříň s prosklenými dvířky v kanceláři ředitelky, policový regál v kanceláři ředitelky, nižší skříňka hnědo černá - pod tiskárnou v 
kanceláři ředitelky, skříň vysoká v horní částí dvířka ve spodní police v zasedací místnosti, nižší skříň jednodvéřová před zasedací místností

114 trezor historický trezor - Franz Astleitner - Wien
115 kovové skříňky kovové skříňky se zásuvkami 4 ks - v kanceláři konstruktérů
116 rýsovací prkno v kanceláři konstruktérů
117 regály policové kovové regály umístěné ve skladu (šíře 112 cm 21 ks, šíře 160 cm 4 ks, šíře 210 cm 2 ks)
118 kovové koše kovové koše (bedny) k uskladnění materálu umístěné ve skladu - 18 kusů
119 železné bedny železné bedny malé - 156 ks
120 bedny železné železné bedny velké - 104 ks
121 železné bedny velké s víkem železné bedny velké s víkem (kontejnery) - 13 ks
122 tiskárna CANON multifunkční tiskárna zn. CANON iR20, F188900, výr. č. KRP 05430
123 tiskárna Samsung tiskárna Samsung Xpress M2875ND
124 tiskárna brother multifunkční barevná tiskárna zn. brother DCP-9020CW
125 server Supermicr
126 záložní zdroj APC Smart - UPC 750
127 síťový rekordér HIKVISION DS-7600 Series Hikvision
128 kamera Hikvision Hikvision IR Speed Dome - vnitřní i venkovní
129 switch TP-LINK TL-SG1016D (16 port gigabit switch)
130 skener skener Canon LiDE100
131 laminovačka laminovačka Followes Mars A3
132 telefon GigaSet A 510
133 větrák větrák Sunec Wellness, CoolBreeze 400 SV
134 router CISCO SG250-18, 18 Port Gigabit Smart Switch
135 LCD monitor AOC monitor AOC E2250S, model 215LM00019
136 LCD monitor ACER monitor ACER G227HQL
137 LCD monitor Samsung monitor Samsung S22C150N - 2 kusy
138 LCD monitor ACER monitor ACER K242HYL
139 LCD monitor ACER
140 počítačová myš počítačová myš - celkem 6 ks
141 klávesnice klávesnice - celkem 5 ks (značky Barbone Cl-58B, 2 x Logitech K120, Chicony, Genius)
142 stolní počítač stolní počítače - celkem 6 ks
143 Kardan 47693 kardan 47693/BKH100W560
144 kardan 48024 kardan 48024 BK316 + volnoběžná spojka
145 kardan 48444 kardan 48444 BKH 400W610
146 kardan atyp kardan atyp BKH 800W/1010
147 kardan BKH314W kardan BKH314W + homogenní
148 kardan BKH 100w/510 kardan BKH 100w/510, 47692
149 kardan BKH 318 kardan BKH 318, 37021 48030
150 kardan - polotovar ND KK310E 400 BKH-313 - nekrytovaný - 2 ks
151 kardan - polotovar kardan - polotovar - ND KK110E 1010 - 2ks
152 kardan - polotovar kardan polotovar - ND BKH-520 510-750 37188 - 4 ks
153 kardan - polotovar ND BKS-923   38493 - 4 ks
154 kardan - polotovar ND BKS-921  38330 - 13 ks
155 kardan - polotovar kardan - polotovar - ND BKS-931  205-225  37212 - 9 ks
156 hřídel kloubový hřídel - Kovostroj Dobšiná 47550
157 polotovar ND BKH-516  750-1230   37924 - 38 ks
158 hřídel - půlky kl.hřídel ROMILL 1330-1675  48 781 - 6 půlek

159 kryt kompletní
soubor kompletních krytů: kryt - ND BKH-404  700-950  37676d - 1 ks, kryt BKH 300 ND  47011 - 15 ks, kryt BKH 301 ND 47012 - 5 ks, kryt BKH 302 ND 47013 - 13 ks, 
kryt BKH 305 ND 47016 - ks, kryt BKH-318 ND 47006 - 4 ks, kryt BKH-317 ND 47005 - 2 ks

160 kloubová hřídel ATTL 3 D Č. 48548 
161 kloubová hřídel BKH-160 L=233 2x21z, 37696 - 10 ks
162 kloubová hřídel BKS 580-WISCONSIN, 48681
163 hřídel hřídel - ND BKS-930 365-505 37210 - 1 ks, hřídel ND BKH-924 L=120 38521 - 4ks, hřídel ND BKH-929 65-190 37389-5 ks
164 kloubový hřídel II č 47905 - 2 ks
165 kloub kloub BKH-703 - 3 ks
166 protahovací jehly protahovací jehly - různé délky a tloušťky - 383 ks
167 soubor vrtáků a destiček soubor vrtáků, břitů, destiček do CNC strojů 
168 kleštiny kleštiny na upínání materiálu do umínače HAINBUCH
169 tyče soubor tyčí různého průměru a složení materiálu - materiál pro výrobu - umístěné ve výrobní hale
170 plastové trubky soubor plastových trubek - vnější: SC25 A6000 - 5ks, SC15A6000 - 10ks, SC05 A6000 - 7ks, vnitřní: SC25 J600 - 5ks, SC 15 J600 - 10 ks, SC05 J6000 - 7 ks
171 vrtáky monilitní celokarbidové vrtáky různých průměrů - 100 ks
172 soubor křížů soubor kompletních křížů různých rozměrů - celem 1048 ks
173 ložiska a výlisky ložisek soubor ložisek různých průměrů a výlisků ložisek - umístěné ve skladu a v dokončovně (celkem 65 146 ks ložisek, 88000 výlisků)
174 soubor hřídelí soubor hřídelí různých rozměrů - umístěná ve výrobní budově vlevo a v dokončovně - 134 ks
175 soubor nábojů soubor nábojů různých rozměrů - celkem 591 ks
176 soubor vidlic soubor vidlic - výrobků a polotovarů různých rozměrů - celkem 3970 ks
177 soubor vodítek soubor vodítek (polotovar) - celkem 344 ks
178 soubor drobného materiálu soubor skladových zásob ve skladu dlužníka - zejména matice, šroubky, objímky, příruby, kryty, válečky 


