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2022

• zákupenie nových CNC technológií

2020

• Certifikačný audit podľa normy STN EN ISO 45001:2019

2018

• Získanie certifikácie spoločnosti podľa noriem STN OHSAS 18001-2009
a STN EN ISO 14001:2016

2017

• Uvedenie montážneho závodu do testovacej prevádzky
• Certifikačný audit podľa normy STN EN ISO 9001:2016

2016

• Kúpa Montážneho závodu – zvýšenie kapacity priestorov o 14 220 m2 na celkovú výrobnú
plochu cca 24 000 m2
• Certifikačný audit podľa normy EN 1090-1:2009, systém 2+ Zhotovenie oceľových
a hliníkových konštrukcií, trieda zhotovenia EXC 4 v zmysle normy EN 1090-2

2015

• Etický audit podľa WCA programu (Workplace Conditions Assessment)
• Rozšírenie strojového parku prostredníctvom Eurofondov: CNC sústružnícke obrábacie
centrum, Horizontálna CNC vyvrtávačka, 3osé CNC frézovacie vertikálne centrum,
CNC hydraulický ohrňovací lis

2014

• Certifikačný audit podľa normy EN 1090-1:2009, systém 2+ Zhotovenie oceľových
a hliníkových konštrukcií, trieda zhotovenia EXC 3 v zmysle normy EN 1090-2

2012

• Dokončená rekonštrukcia administratívnej budovy

2011

• Kontrolný preberací audit podľa normy STN EN ISO 9001:2009 Systém manažérstva kvality

2009

• Implementácia informačného softvéru SAP

2008

• Certifikačný audit podľa normy DIN EN ISO 3834-2 Požiadavky na kvalitu tavného zvárania
kovových materiálov na preukázanie schopnosti výrobcu zvárať kovové materiály

2007

• Certifikačný audit podľa normy STN EN ISO 9001:2001 Systém manažérstva kvality

2005

• Hodnotenie spôsobilosti výrobcu (tzv. Veľký zváračský certifikát) podľa normy
DIN 18800-7:2002 pre výrobu oceľových konštrukcií

2002

• Preskúšanie veľkého zváračského preukazu podľa normy DIN 18800-7 a DIN EN 729-2

1999

• Založenie spoločnosť GOHR, s.r.o.
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Firma sa zameriava na zákazkovú výrobu ťažkých oceľových konštrukcií, pre ktorú má okrem
skúsenosti aj potrebné technické vybavenie.

Spoločnosť GOHR, s.r.o. vlastní certifikát kvality
ISO 9001 a pracuje v informačnom systéme
SAP.

Medzičasom sa vyvinula na konkurencieschopného partnera v rôznych oblastiach priemyslu:

Celková kapacita výrobnej plochy predstavuje
24 000 m2.

• Tunelová technika

Firma ponúka:

• Oceľová a valcovacia technika

• výrobu veľkých oceľových konštrukcií

• Dopravná technika

• kusovú výrobu

• Stavebné stroje

• kvalifikovaných zamestnancov

• Drviace zariadenia

• najmodernejšie technológie

• Žeriavová technika

• záruku najvyššej kvality

• Výroba vozidiel

• individuálny prístup

• Technické zariadenia pre hutnícky,
energetický a stavebný priemysel

• skúsených pracovníkov
• splnenie nadštandardných
výrobnotechnických požiadaviek
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TECHNICKÉ MOŽNOSTI
1. ŽERIAVY

3. PLOŠNÉ TVÁRNENIE PLECHOV

Počet žeriavov: 59
Nosnosť žeriavov od 3,2 – 32 t (2 žeriavy – 50 t)
Výška pod hákom žeriava – 14,4 m

3.1 Zakružovanie plechov
• 4 valcový stroj do hrúbky 20 mm pri šírke
2500 mm, Ø min. 450 mm
• 4 valcový stroj do hrúbky 18 mm pri šírke
2000 mm, Ø min. 400 mm
• 3 valcový stroj do hrúbky 40 mm pri šírke
4000 mm, Ø min. 700 mm

2. DELENIE MATERIÁLU
2.1 Tyčové materiály
• pásové píly do 400 mm
2.2 Plechy
• tabuľové nožnice do hrúbky 16 mm,
šírka 3150 mm
• páliaci stroj kyslík – acetylén
- hrúbka do 140 mm, rozmer max 2 x 6 m
• páliaci stroj – plazma
- hrúbka do 20 mm, rozmer max 2 x 6 m
• rezací stroj plameňom kyslík – acetylén
- do hrúbky 10 mm
- rozmer stôl 2 x 6 m
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3.2 Zakružovanie tyčových profilových materiálov
• do rozmeru cca 120 mm
3.3 Ohýbanie plechov
• ohýbačka plechu do hrúbky 15 mm pri šírke
6000 mm
• CNC ohraňovací lis SPEED-BEND-800t, do
hrúbky 15 mm a šírky 6000 mm
• rovnanie, lisovanie, ohýbanie na hydraulickom
250 t lise

4. STROJNÉ OBRÁBANIE
4.1 Sústruženie
• klasický sústruh – Ø 350 mm pri dĺžke
3000 mm
• CNC sústruh – do Ø 500 mm pri dĺžke
3000 mm
4.2 Frézovanie
• klasické frézy – upnutie na stole do
500 x 2000 mm
• CNC frézy – upnutie na stole 2100 x 1000 mm
4.3 CNC frézovanie – vyvrtávanie
• vreteno Ø 100 mm
- upnutie na otočnom stole 1000 x 1120 mm,
nosnosť stola 3000 kg
- obrábanie do výšky 1100 mm
• vreteno WRD Ø 130 mm
- upnutie na otočnom stole 2000 x 2500 mm,
nosnosť stola 16000 kg

- obrábanie do výšky 3000 mm
- upnutie na pevných doskách do 6000 mm,
max nosnosť obrobku do 10,5 t
• vreteno WRD Ø 150 mm
- upnutie na otočnom stole 2000 x 2500 mm,
nosnosť stola 16000 kg
- obrábanie do výšky 3000 mm
- upnutie na pevných doskách do 14000 mm,
max nosnosť obrobku do 32 t (2 žeriavy 50 t)
4.4 Vŕtanie klasické
• otočné stĺpové vŕtačky do Ø 63 mm
4.5 Obrážanie
• zvislá obrážačka do šírky drážky 25 m
• zdvih max 250 mm
4.6 Rezanie závitov
• el. závitorez do M 36
• strojové rezanie závitov podľa 4.3
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5. ZVÁRANIE
Spoločnosť je certifikovaná pre výrobu oceľových konštrukcií podľa normy DIN 1090-1, trieda
zhotovenia konštrukcií EXC4 a spĺňa požiadavky pre systém kvality pri zváraní podľa normy
DIN EN ISO 3834-2.
Personál koordinácie zvárania je certifikovaný podľa normy EN ISO 14731.
Personál pre NDT skúšanie je certifikovaný podľa
normy EN ISO 9712.
Personál zvárania je certifikovaný podľa normy
EN ISO 9606-1.
5.1 Metódy zvárania
• 111 – ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou – MMA
• 121 – zváranie pod tavivom – SMAW
• 131 – oblúkové zváranie taviacou sa elektródou
v inertnom plyne – MIG
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• 135 – oblúkové zváranie taviacou sa elektródou
v aktívnom plyne – MAG
• 141 – oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne – TIG
5.2 Zvárané materiály
skupiny 1.1; 1.2; 3.1 a 8 podľa CR ISO 15608 (S235;
S275; S355; S690Q; HARDOX; WELDOX; VAUTID)
5.3 Hrúbky materiálov
• 3 až 150 mm
5.4 Kvalita zvárania a skúšky zvarov
Kvalita zvaru pre skúšky:
• VT – Vizuálne
• PT – Kapilárne
• MT – Magnetické
• UT – Ultrazvukové
5.5 Naváranie tvrdokovu
• ručne a poloautomat

6. POVRCHOVÁ ÚPRAVA
6.1 Tryskanie oceľovou drťou v tryskacom boxe:
• rozmer 4 x 15 x 3,8 m
• kvality povrchu Sa 2,5
6.2 Lakovanie v kabíne vysokotlakovým
zariadením:
• pre olejové, syntetické, epoxydové
a polyesterové farby
• rozmer 4 x 15 x 3,8 m
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POČÍTAČOVA PODPORA
Pre zefektívnenie výroby bol zakúpený INVENTOR CAD CAM od firmy Autodesk.
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SYSTÉMOVÁ CERTIFIKÁCIA
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NAŠE PRODUKTY

Mechanický sitový triedič

Dopravník pre razenie tunela

Podvozok vŕtacej súpravy

Separačné zariadenie

Bubon na kabeláž

Drvič nerastných surovín
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Prívodné potrubie do vodnej elektrárne

CSC kontajnerový rám

Podvozok pre žeriav

Podvozok pre žeriav

Preosievač

Základný rám
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Vákuová nádoba pre metalurgický priemysel

Výrobné zariadenie pre hlinikáreň

Výstuž do tunela

Mechanický sitový triedič

Dopravník pre razenie tunela

Veža na cukrovú repu
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PROJEKT NÁKUPU STROJOV V ROKU 2015

Tento projekt bol
realizovaný s podporou

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOHR, s.r.o.
zavádzaním nových inovatívnych technológií
Prijímateľ:
GOHR, s.r.o.
Výška poskytnutého NFP: 444 700,00 EUR

EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia
do vašej budúcnosti

www.economy.gov.sk

www.opkahr.sk

www.siea.gov.sk

V rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE a Fondu regionálneho rozvoja na zvýšenie konkurencieschopnosti
zavádzaním nových inovatívnych technológií spoločnosť získala 50 % t.j. 444.700 EUR hodnoty
zakúpenej technológie.
1. Ohrňovací lis SPEED-BEND 6100x800, lisovacia sila 800 ton, lisovacia dĺžka 6000 mm
2. CNC Sústružnícke obrábacie centrum C-TURN
315/3000, max. obežný priemer 770 mm, max.
dĺžka sústruženia 3000 mm
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3. 3-osé frézovacie obrábacie vertikálne centrum
MCV 2000i, max. upínacia plocha 2100x1000mm,
max. zaťaženie stola 2000 kg
4. Horizontálna CNC vyvrtávačka WH 10Q CNC,
obrábanie do hmotnosti 3000kg, rozmery (mm):
vreteno Ø 100, X=1250, Y=1100, Z=940, W=630

PROJEKT NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 2017-2021

Predmetom projektu je realizácia troch opatrení týkajúcich sa zateplenia obvodového plášťa,
zateplenia strechy a výmeny okien a dverí. Pre zlepšenie úspory energie bude zrekonštruovaný
a zmodernizovaný systém osvetlenia prostredníctvom výmeny svietidiel a úsporných žiaroviek
tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková primárna energia v priemyselnej budove.
Realizáciou projektu dôjde k výraznému vylepšeniu tepelno-technických a úžitkových vlastností objektu. Výrobná budova dosiahne vplyvom realizácie projektu zníženie spotreby elektriny na
osvetlenie reálne o 78,8 % a na vykurovaní je možné ušetriť až 66,5 %. Zároveň sa vykonanými
opatreniami znížia náklady na energie na prevádzku predmetnej budovy vo výške viac ako
11 000 Eur ročne. Projekt tiež prispeje k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2
46,85 t ekviv. CO2/rok.
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Poľsko
Česká
Republika
VEĽKÝ ŠARIŠ
Prešov
Košice

Ukrajina
Rakúsko

Bratislava

Maďarsko

GOHR, s.r.o.

Železničná 9
082 21 Veľký Šariš
Slovensko
Tel.: +421 (0) 51 772 93 01
Fax: +421 (0) 51 381 33 15
e-mail: gohr@gohr.sk
www: www.gohr.sk
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