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Zkušenosti s výrobou pásové  
oceli válcované za studena

Prvotřídní výrobky, aby naši zákazníci mohli 
obstát v boji s konkurencí: Byl cíl společnosti 
BILSTEIN již při jejím založení. Této filozofii  
jsme nyní věrni již přes 100 let.

Co začalo jako malá továrna v Hagenu-Hohen-
limburgu, se v předchozích desetiletích vyvinulo  
ve skupinu BILSTEIN GROUP, jednoho z nejvýznam-
nějších výrobců pásové oceli válcované za studena  
ve světě. Úspěšná historie naší rodinné firmy byla 
umožněna jak v důsledku neúnavného nasazení 
našich spolupracovnic a spolupracovníků, tak také 
díky prozíravosti vedení společnosti. Tradice a 
pokrok má jedno jméno: BILSTEIN GROUP.

BILSTEIN GROUP



 

Přehled ve věcech 
týkajících se pásové 
oceli válcované za 
studena. 
S pýchou se ohlížíme 
na více než 100 let 
historie naší firmy.
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Spokojenost našich 
zákazníků je cílem, který 
formuje naše obchodní 
jednání. Jako rodinná 
firma řešíme všechny 
zadané úkoly v čestném 
partnerství – a to od 
roku 1911.

Síť 

BILSTEIN GROUP

Již více než 100 let je BILSTEIN 
výrobcem pásové oceli válcované 
za studena. Stále vzrůstající poža-
davky na materiál byly pro naše 
průkopníky, jako i pro dnešní 
inženýry vždy novou výzvou. Tak 
vyrostla skupina BILSTEIN GROUP  
v mezinárodně silného průmyslo-
vého partnera pro zákazníky na 
celém světě. 



· 700 zaměstnanců
· expedované množství v roce 2013: 500.000 t
· založeno roku 1911

· 300 zaměstnanců
· expedované množství v roce 2013: 57.000 t
· od roku 1996 členem BILSTEIN GROUP

· 130 zaměstnanců
· expedované množství v roce 2013: 50.000 t
· od roku 2005 členem BILSTEIN GROUP

BILSTEIN GROUP celosvětově

· servisní centrum ve Velké Británii
· provoz několika podélně dělících linek

· založeno v roce 2009 pro prodej  
 na severoamerickém trhu

· od roku 2010 odpovědná 
 za čínský trh
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V globální konkurenci hraje 
rozhodující roli čas. BILSTEIN 
GROUP udržuje mezinárodní 
prodejní síť, díky které můžeme 
obsluhovat naše zákazníky 
rychle a efektivně. Geografická 
blízkost k mezinárodním zákaz-
níkům a vysoká kvalita servisu 
je pro nás nejvyšší prioritou.

Zvláštní servis nabízí BISS – 
náš servis pro dodávky oceli  
v malém množství od 100 kg 
do 5.000 kg s krátkými 
dodacími lhůtami. S vlastní 
podélně dělící linkou dodává 
BISS rychle, flexibilně a bez 
byrokracie – s obvyklou 
prvotřídní kvalitou BILSTEIN.

Flexibilita

Servis a Prodej 



Celý svět oceli „na kliknutí prstem“. 
Byl vyvinut praktiky pro praktiky. 
S COILCULATOR můžete s ocelí 
„natvrdo“ počítat.

BILSTEIN COILCULATOR – 
kalkulačka pro svitky
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Přehled výrobků

Výrobky BILSTEIN GROUP

Produkty Jakosti

Za studena  
válcované pásy 
(DIN EN 10139)

DC01 až DC06

Podmínky A, LC, C290 až C590

s jemnozrnnou strukturou

s potlačenou anizotropií  
mechanických hodnot

Za studena válcované 
pásy s elektro-mag-
netickými vlastnostmi 
(speciální jakosti) 

DC04 mod., DC06 mod.

BILSTEIN ZE-jakosti 
(speciální jakosti) 

ZE 260 K až ZE 1400 K

ZE 460 LC až ZE 1200 LC

Mikrolegované oceli 
(DIN EN 10268)

HC260LA až HC420LA

s potlačenou anizotropií  
mechanických hodnot



 

Uhlíkové oceli 
(DIN EN 10132-2)

C10E, C15E

16MnCr5, 17Cr3

Oceli k zušlechtění
(DIN EN 10132-3)

C22E až C60E

25Mn4 až 42CrMo4

Pružinové oceli 
(DIN EN 10132-4)

C55S až C125S

48Si7 až 102Cr6

Nástrojové oceli 
(DIN EN ISO 4957)

C45U až 32CrMoV12-28

Mangan-borové oceli
(speciální jakosti)

8MnCrB3 až 39MnCrB6-2

Speciální oceli  
(speciální jakosti)

9SMn28, 13CrMo44, D6A,
32CrMoV12-7, 51CrMoV4,
68CrNiMo33 a další 

Produkty Jakosti
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Detaily výrobku

Na následujících stranách 
obdržíte detailní přehled  
o celkové rozmanitosti našich 
výrobků. Navíc vám nabízíme 
jako další službu speciální 
produktové poradenství vztahu-
jící se na vaše potřeby. Vy víjíme 
a zhotovujeme pro vás řešení 
podle vašich představ, která se 

vztahují na produkty a která 
překračují dosud platné normy. 

Kontaktujte nás nebo nás 
navštivte na internetu.

! Horká linka zákaznického servisu
 +420 724 55 11 92
 E-mail: kaltww@kaltww.cz
 www.KWW.cz



Oblast použití

Baterky

Nábytkové kování 

CO2- Sifonové bombičky

…

Oblast použití

Plechy statoru

Magnetické vložky 

…

Za studena válcované pásy

Tloušťka1 0,1 – 14 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB,
RR, RM, RL, RN

Za studena válcované  
pásy s elektro-magnetickými 
vlastnostmi

Tloušťka1 0,4 – 5 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB,
RR, RM, RL, RN

1 dle druhu a průřezu

Detaily výrobku
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Oblast použití

Kolejnice sedadel

Tělesa bezpečnostních pásů

Spojkové lamely

…

Oblast použití

Držáky bezpečnostních pásů

Držáky lamel

Držáky opěrek hlavy

…

BILSTEIN ZE-jakosti

Tloušťka1 0,2 – 11 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB
RR, RM, RL

Mikrolegované oceli

Tloušťka1 0,2 – 9 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB
RR, RM, RL

Detaily výrobku



Oblast použití

Pásy

Kovové špičky pracovní obuvi

Řetězy na kolo

…

Oceli k zušlechtění

Tloušťka1 0,04 – 12 mm

Šířka1 4 – 650 mm 

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB,
RR, RM, RL, RN

1 dle druhu a průřezu

Oblast použití

Tažné elementy

Pístová čerpadla

Pojistné podložky

…

Uhlíkové oceli

Tloušťka1 0,1 – 12 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB, 
RR, RM, RL, RN

Detaily výrobku
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Oblast použití

Skalpely

Kotoučové pily

Jehly do pletacích strojů

…

Nástrojové oceli 

Tloušťka1 0,1 – 4 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB,
RR, RM, RL, RN

Oblast použití

Axiální ložiska

Listové pružiny

Vratné pružiny

…

Pružinové oceli

Tloušťka1 0,04 – 12 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB,
RR, RM, RL, RN

Detaily výrobku



Oblast použití

Řetězy na pily

Těsnění hlavy motoru

Klíče

…

1 dle druhu a průřezu

Speciální oceli 

Tloušťka1 0,04 – 4 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB,
RR, RM, RL, RN

Oblast použití

Řetězy

Pružinové podložky

…

Mangan-borové oceli

Tloušťka1 0,1 – 12 mm

Šířka1 4 – 650 mm

Forma  
dodání

svitky, tyče, svitky s cyklickým 
navinutím

Váha svitku max. 20 kg/mm šířky pásů

Povrch1 MA, MB,
RR, RM, RL, RN

Detaily výrobku
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Mateřská společnost skupiny 
BILSTEIN se od svého založení  
v roce 1911 vyvinula v jednoho  
z největších dodavatelů pro-
duktů válcovaných za studena 
ve světě. Výroba společnosti 
BILSTEIN probíhá na nejmoder-
nějších výrobních zařízeních 
řízených počítači. Díky pracov-
ním postupům, které jsou 
vzájemně sladěny do detailů, 
vznikají za studena válcované 
výrobky v nejvyšší kvalitě.  
Z tohoto know-how těží již  
po desetiletí proslulí zákazníci  
z nejrůznějších oborů. 

Výroba BILSTEIN
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BILSTEIN se vedle běžných 
rozměrů specializuje také na 
obzvláště slabé a silné rozměry. 
Tyto výrobky se vyznačují 
extrémní hlubokou tažností, 
tvárností a jsou vhodné k  
profilování. Kromě toho je  
specializace na různé koncepty 
válcování za studena základem 
pro čisté a zušlechtitelné povrchy. 

Výroba BILSTEIN
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HUGO VOGELSANG získal  
mezinárodní uznání jako 
výrobce kalených a nekalených 
kvalitních a nerezových ocelí. 
Společnost byla založena roku 
1908 a od roku 1996 je členem 
skupiny BILSTEIN. Specializuje 
se na nejužší tolerance tloušť-
ky, jakož i na legované a nele-
gované nástrojové oceli ve 
všech jakostech dle DIN EN,  
na speciální tavbu a kvalitu 
zušlechtěné oceli. Pásová ocel  
z HUGO VOGELSANG se vyzna-
čuje také v zušlechtěném stavu 
úzkými tolerancemi rovinnosti 
a rozpětím pevnosti. 

Výroba HUGO VOGELSANG
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Válcovna za studena KWW  
v České republice je od roku 
2005 pilířem skupiny BILSTEIN 
GROUP ve východní Evropě  
a požívá jako dodavatel pásů 
válcovaných za studena se těší 
vynikající pověsti. Závod dis-
ponuje širokým sortimentem 
jakostí a rozměrů pásů válco-
vaných za studena – hluboko-
tažných, mikrolegova ných a 
uhlíkových ocelí. Kromě toho 
provozuje KWW vlastní kalírnu.

Výroba KWW





Přehled

BILSTEIN GmbH & Co. KG
Im Weinhof 36, D-58119 Hagen
NĚMECKO
Telefon +49 2334 82-0
E-mail  info@bilstein-kaltband.de

BILSTEIN SERVICE GmbH 
Im Weinhof 36, D-58119 Hagen
NĚMECKO
Telefon +49 2334 82-0
E-mail  info@bilstein-kaltband.de

BILSTEIN STEEL SERVICE
Im Weinhof 36, D-58119 Hagen
NĚMECKO
Telefon +49 2334 82-1400
E-mail info@bilstein-kaltband.de

HUGO VOGELSANG GmbH & Co. KG
Alemannenweg 29, D-58119 Hagen
NĚMECKO
Telefon +49 2334 86-0
E-mail  info@vogelsang-bandstahl.de

KWW a.s.
Na louce 97, CZ-267 01 Králův Dvůr 
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon +420 724 551-192
E-mail  info@kaltww.cz

SHEARLINE STEEL STRIP Ltd.
Unit 3, Gibbons Industrial Park 
Dudley Road, Kingswinford 
West Midlands, DY6 8XF
VELKÁ BRITÁNIE
Telefon +44 1384 401-533
E-mail info@shearlinesteel.com

BILSTEIN NORTH AMERICA, Inc.
8770 W. Bryn Mawr Ave., Suite # 1300
Chicago, IL 60631
USA
Telefon +1 905 945-6009
E-mail mark.loik@bilstein-north-america.com

BILSTEIN TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd.
SOHO Century Plaza, Room 805
1501 Century Avenue, Pudong
Shanghai 200122
ČÍNA
Telefon +86 21 6045-8697
E-mail steffen.raschka@bilstein-kaltband.de

Mezinárodní zastoupení

INAC s.p.a.
Via L. Vassena, 14
I-23868 Valmadrera (Lc)
ITÁLIE
Telefon +39 0341 2040-00
E-mail inac@inac.it

www.bilstein-gruppe.de
www.bilstein-group-steel.com

ARMCO DO BRASIL S.A.
Rua Zacarias Alves de Melo, 180
03153-110 - São Paulo, SP
BRAZÍLIE
Telefon +55 11 3563-6300
E-mail armco@armco.com.br


