
Výrobní možnosti lakoven  
Lakovny jsou vybaveny technologií k provád ění chemických p ředúprav 
lakovaných povrch ů, technikou pro aplikaci elektroforézn ě výlou čených, 
rozpoušt ědlových, vodou ředitelných a práškových nát ěrových hmot, ke 
zhotovení ochranných nát ěrů pro široké spektrum použití. 

 
 
Elektroforezní lakování (Anaforéza)  
s předúpravou Zn-fosfátem 
 
Lakovací linka s nuceným taktem. Odmaštění a Zn-fosfát 
postřikem, při vylučování EC zajištěno naklápění zboží v 
lázni. Po vypálení EC-nátěru možné provedení dílčího 
lakování spodních partií zavěšeného zboží nebo 
provedení technologicky nutného tmelení před navazující 
operací lakovaní. 
 
Max. rozměr zboží: DxŠxV.. 2865x2500x1800 mm 
Max. hmotnost (včetně závesu) ……….…800 kg 
 

         
 
 
 
Lakování p řáškových nát ěrových hmot 
 
Lakovací linka neobsahuje samostatnou sekci předúprav, 
lakuje se elektrostaticky na anaforézní základní nátěr.  
 
Max. rozměr zboží: DxVxŠ.. 2500x1500x800 mm 
Max. hmotnost (včetně závesu) ……….…500 kg 

 
 

 
 
 
 

Lakovna kabin 
 
 
Průběžná linka, zboží umístěno na vozících, pohyb 
vozíků je zajištěn podlah. dopravníkem. Lakovací linka 
neobsahuje samostatnou sekci předúprav. 
Možnost aplikace 1K a 2K nátěr. hmot. 
 
Max. rozměr zboží: DxVxŠ.. 3000x1800x2500 mm 
Max. hmotnost, včetně příp. závěsu)….…500 kg 

  
 
 
 



Lakovna t ěžkých díl ů 
 
Průběžná linka, zboží na závěsech, pohyb dopravníkem. 
Linka obsahuje sekci pro odmaštění a aplikaci Fe-fosfátu 
postřikem. 
Možnost aplikace 1K a 2K nátěr. hmot. 
 
Max. rozměr zboží: DxŠxV.. 4800x1400x1100 mm 
Max. hmotnost, včetně příp. závěsu)…...2000 kg 
 
 
 
 
 
 
 
Lakovna koreb a rám ů 
 
Průběžná linka, zboží lakováno na vozících, které jsou 
taženy v technologii tahačem. Linka obsahuje sekci 
sloučeného odmaštění a aplikace Fe-fosfátu. 
Odmašťovací sekce a stříkací kabina je vybavena 
zvedacím a naklápěcím zařízením. 
Možnost aplikace 1K a 2K nátěr. hmot.  
Inspekční box, je možné využívat k aplikaci doplňkových 
antikorozních přípravků.  
  
Max. rozměr zboží:DxŠxV..11000x2500x3100 mm 
Max. hmotnost, včetně příp. závěsu)…...4000 kg 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lakovací box pro opravy vozidel (repase) 
 
Průběžná linka, zboží – kompletní nákladní vozidlo, 
stojící na pohyblivém dopravníkovém pásu. 
Pro přípravné operace, mytí vozidla, odstrojení je možné 
využít montážní stání repasní dílny. 
Lakovací box vybaven montážní jámou. 
Je možné provedení konzervace kompletního vozidla. 
 
DxŠxV..variabilníx2500x4000 mm 
 

 
 

 

 

 
 

Kontakty 

Dílovedoucí    Petr Mladěnka,   petr.mladenka@tatra.cz,  tel.:+420 556 49 3109 

Manažer technolog:  Lumír Blažek,   lumir.blazek@tatra.cz,   tel.:+420 556 49 4219 

Specialista technolog:  ing. Kateřina Lišková,  katerina.liskova@tatra.cz,  tel.:+420 556 49 3203 

Ekonom-prodej, zakázky: Olga Indruchová,  olga.indruchová@tatra.cz,  tel.:+ 420 556 49 2473 


