firemní profil

časová osa

Začínají se vyrábět
automobilové klikové hřídele
(např. pro firmy Austro-Daimler,
Daimler Benz a Saurer).

Registruje se ochranná
známka POLDI.

1889

1897
1893

Karl Wittgenstein
zakládá v Kladně
ocelárnu Poldinu huť,
kterou pojmenovává
po své manželce
Leopoldině.

Kliková hřídel dodána pro Junkers
W-33 Bremen, první letoun, který
přeletěl nonstop Atlantik ve směru
Evropa – Amerika.

1904

V tzv. apretuře se začínají
vyrábět první klikové hřídele
pro lodní motory.

1929

1910
1928

Registruje se ochranná
známka POLDI, jejíž podoba
je známá doposud.
První doklad o výrobě válců
pro válcování za studena.

Mechanické provozy dodávají
hlavičkáře, kterými je snýtován celý
Harbour Bridge v Sydney, tehdy
největší jedno obloukový ocelový
most na světě.

O NÁS
STROJÍRNY POLDI, a.s., se sídlem v České
republice, jsou jednou z nejstarších strojírenských
společností na světě, která má více než 125 let
zkušeností. Se svými výrobky, mezi které patří
klikové hřídele, válce a nástroje se řadíme mezi
jednoho z významných evropských hráčů
v daných segmentech. Jsme zároveň jediným
výrobcem klikových hřídelí v České republice.
Naše historie sahá až do roku 1889. Společnost
sídlí a vyrábí v Kladně, poblíž Prahy.
Více než 80 % své produkce vyváží do zahraničí,
do různých zemí na čtyřech světových
kontinentech.

STROJÍRNY POLDI, a.s., dodávají vysoce kvalitní
klikové hřídele určené pro motory předních
globálních značek působících v segmentech
výroby traktorů, lesnické a zemědělské
techniky, stavebních strojů, nákladních
automobilů, železniční a letecké techniky,
čerpadel a kompresorů.
Klikové hřídele se vyrábějí z dodávaných
výkovků nebo odlitků, které jsou mechanicky
a tepelně zpracovány s důrazem na
mimořádně vysokou přesnost, kvalitu a užitné
vlastnosti.
Válce pro válcování za studena se v našem
podniku vyrábějí z výkovků dodávaných
firmami, které splňují přísné požadavky na

jejich kvalitu. Opracování splňuje nejvyšší
nároky zákazníků v oblasti výroby plechů.
Nástroje jsou vyráběny z osvědčených
rychlořezných, nástrojových a korozivzdorných
ocelí se zaručenými užitnými vlastnostmi
pro hutní, strojírenský, sklářský, potravinářský
a stavební průmysl.
STROJÍRNY POLDI, a.s., v současné době
zaměstnávají 300 osob.

since 1889
“Great history. Excellent future”

n
i
e
t
s
n
e
g
t
t
i
W
l
r
a
K

STROJÍRNY POLDI, a.s.
Dubská 243, 272 03 Kladno – Dubí, Česká republika
Tel.: +420 313 115 110, Fax: +420 312 247 445
info@strojpoldi.com

Member of

Management

www.strojpoldi.com

15 minut od Mezinárodního
letiště Václava Havla Praha

