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VÍTEJTE 
VE SCHLOTE



SKUPINA SCHLOTE se skládá 
z více firem, které se specializují 
v různých směrech v oblasti 
automobilového dodavatelské-
ho průmyslu. 
Jednotlivé podniky působí jako vývojový partner a sériový 
dodavatel automobilového dodavatelského průmyslu, 
slévárenství a strojírenství. Výkonnostní spektrum zahrnuje 
vedle mechanického zpracování produktů a montáže 
komponentů připravených na zabudování do automobilů, 
také konstrukci a výrobu forem na tlakové lití, nástrojů a 
přípravků. 

Naše produkty se vyrábějí především třískovými výrobními 
postupy a jsou dále zpracovávány různými výrobními 
procesy a technologiemi. Výrobní linky jsou k tomu dimen-
zovány na malé, střední a velké série, kromě toho ale 
také nabízí výrobu jednotlivých dílů a prototypů. 

Další informace o SKUPINĚ SCHLOTE najdete v této 
mini brožuře.

Jürgen Schlote a Carsten Schulz, 
jednatelé SKUPINY SCHLOTE



TO JE  
SCHLOTE



Schlote GmbH & Co. KG 
Schlote GmbH Rathenow 
Schlote FormTec GmbH 
Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Schlote-Automotive Czech s.r.o. 
Schlote Brandenburg GmbH & CO. KG 
Schlote Saar GmbH
Schlote Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd.

1969 
1991
1995 
1996 
2003 
2005 
2011
2014

Založení firmy:  1969 
Vlastnický vztah: soukromé vlastnictví
Počet náležejících firem: 8 
Zaměstnanci 
(za celou skupinu): 1.150 
Učni: 37 (technicky zaměřených) 
 10 (obchodně zaměřených) 
Využitelné plochy: 110.000 m2 

Zastavěné plochy: 72.000 m2

VÝROBNÍ TECHNIKA 
 nejmodernější CNC  

 výrobní technika 
 pro malé, střední a  
 velké série

 komplexní, plně auto- 
 matizované výrobní  
 linky (bezpečnost chodu)

 oprávnění k frézování,  
 soustružení, uvolnění,  
 broušení a kalení všech  
 kovových materiálů

KONEČNÁ VÝROBA 
 automatizované ojehlení
 montáž komponentů
 mytí a tlaková zkouška   

 
TECHNIKA KVALITY 

 3D měřící přístroje 
 zkouška kruhovitosti
 zkouška prasklin 
 přístroj na měření kontur
 přístroje na měření povrchu
 zkouška zbytkové nečistoty

ČÍSLA

FAKTA

DATA



NÁŠ HLAVNÍ CÍL:
ABSOLUTNÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
Abychom tohoto cíle dosáhli, stojí u všech podniků 
SKUPINY SCHLOTE v popředí člověk.

Kvalifikované a motivované pracovníky vidíme jako nejdůle-
žitější předpoklad k dosažení cíle.

Management jakosti a životního prostředí považujeme 
za celistvý nástroj vedení společnosti. 

Při výběru našich technologií dbáme přednostně 
na hospodárnost, pružnost a snadnou obsluhu.

TAK PŘEMÝŠLÍ  
SCHLOTE

Best 
of class

člověk 
v popředí

spokojenost zákazníků

certifikovaný management jakosti 
a životního prostředí

výběr technologií podle hospodárnosti, 
pružnosti a snadné obsluhy

budování profesionální sítě dodavatelů

Naše podnikatelská filozofie, strategie a cíle. 



GARANCE ÚSPĚCHU:
NÁŠ SMYSL PRO KVALITU
Kvalita je splnění požadavků našich zákazníků, která je 
dosažena neustálým zlepšováním všech procesů. Klade-
me zvláštní důraz na interní vztah zákazník – dodavatel.

Protože kvalitu nevztahujeme jen na produkty, ale 
rovněž na pracovní postupy, informační toky a způsoby 
chování, je zřejmé, že každý náš pracovník za kvalitu 
odpovídá. V našem podniku tedy není nic, co by nemělo 
co do činění s kvalitou.

Ovšem i ochrana životního prostředí stojí v úzkém spojení 
s kvalitou. Naše ekologické aktivity chápeme jako příspěvek 
k ochraně života, přírody a tedy jako investici do budoucnosti.

KVALITA 
U SCHLOTE



PORADENSTVÍ 
 podpora Vašeho vývojového oddělení  

   od myšlenky až po hotovou součástku, 
  během celého výrobního procesu 
  již během vytváření surového kusu a dalšího 
  vývoje produktu náročné součástky 

 poradenství společně se slévárenskými specialisty 
  vytváření prototypů a předsériových dílů  
  sestavení forem v oblasti hliníkového tlakového odlitku 
  vytváření sériových nástrojů  

 rozsáhlý know-how ve všech materiálových skupinách 
 použití nejmodernějších technologií výroby 
 vysoce efektivní sériová výroba

 
 

VÝVOJ/KONSTRUKCE 
 vývoj procesů a produktů upínacích přípravků  
 knihovna normovaných dílů k sestavení konstrukční skupiny 
 zhotovení NC programu v 2D a 3D 
 prototyping pomocí CAM 
 modelování dílů způsobilých k lití, dle výkresu nebo sady dat 
 sestavení 3D modelu podle požadavků zákazníka 
 vývoj forem 
 zaručený přenos dat

SLUŽBY, KTERÉ 
POSKYTUJE 
SCHLOTE



VÝROBA FOREM 
 specializace na konstrukci a výrobu forem 

 pro tlakové lití z materiálů hliník, hořčík a zinek
 formy o velikosti až 1.400 x 1.200 x 800mm 

 a celkové hmotnosti maximálně 11 tun 
 včasná výroba prototypových forem 
 údržba a oprava forem nacházejících 

 se již v sériové výrobě 
 komplexní frézovací práce volných ploch povrchu 
 použití moderního CAD/CAM systému 

 
 

VÝROBA UPÍNACÍCH PŘÍPRAVKŮ 
 konstrukce a výroba upínacích přípravků 

 včetně jednotlivých komponentů 
 montáže, údržba a oprava 
 koncepce robotem vybavené, automatizované 

 upínací palety 
 výroba náhradních dílů a dílů podléhajících zvýšenému 

 opotřebení jako jádra, držáky síta a vtokové kanály
 naše výpočetní technika zjišťuje průměrnou spotřebu  

 dílů podléhající zvýšenému opotřebení a určuje tak 
 pro naše zákazníky potřebné množství, což umožňuje   
 velmi krátké dodací lhůty  
 
 

PROTOTYPY A PŘEDSÉRIE
 prototypy a sérii blízké malosérie pro test 

 v praxi před výrobou sériového nástroje 
 generace NC programů pomocí CAM 
 načtení a zpracování CAD dat našich zákazníků  
 výroba jednotlivých dílů, prototypů a dílů 

 podléhajících zvýšenému opotřebení 
 
 

SÉRIOVÁ VÝROBA 
 třískový obráběcí proces pro malé, střední a velké série



SPEKTRUM NAŠICH VÝROBKŮ

KOMPONENTY MOTORU 
 

 sběrače výfuku
 těsnicí příruby
 držáky a konzoly
 víka ložiska klikového hřídele
 čepy uložení
 pouzdra ložiska
 nosníky uložení
 víka olejového čerpadla
 tělesa olejového čerpadla
 sací potrubí
 rozvodové skříně
 turbíny
 sběrače turbo výfuků

KOMPONENTY PŘEVODOVKY 

 uzavírací víka
 příruby diferenciálu
 skříně diferenciálu
 díly namontované 

   k převodovce
 víka převodovky
 skříně převodovky
 skříně zadní nápravy
 nosníky uložení
 skříně řazení

 

KOMPONENTY PODVOZKU 
 

 hlavní ložiska
 skříně kompresoru
 konzoly
 klikové skříně
 skříně řízení
 ložiska kol
 naklápěcí ložisko
 kyvné vidlice



SPEKTRUM NAŠICH MATERIÁLŮ 
A TECHNOLOGIÍ
MATERIÁLY 
 

 lehké kovy (hliník a hořčík)
 železná litina (šedá-, tvárná-, temperová- a ocelolitina)
 kujné železo
 ocel

 

SLITINY 
 

 všechny slitiny z lehkého kovu
 všechny slitiny z železné litiny s lamelárním grafitem (GJL)
 všechny slitiny z železné litiny s vermikulárním grafitem (GJV)
 všechny slitiny z železné litiny s kuličkovým grafitem (GJS)
 všechny slitiny z ocelolitiny (1.4837, 1.4838, 1.4848 a 1.4849)
 bílá temperová litina
 různé ocelové slitiny

 

VÝROBNÍ POSTUPY NÁMI 
OPRACOVANÝCH DÍLŮ 
 

 tlakové lití
 lití z kokily
 lití do pískové formy
 kování



KARIÉRA 
U SCHLOTE

DÁT KARIÉŘE 
NOVÝ SMĚR 

Budoucností všech pracovníků v naší společnosti je jistota 
a stabilita – to jsou, vedle četných  modelů práce, mo-
derních systémů odměn nebo atraktivních a náročných 
úkolů, důležitá témata naší personální politiky.

Jsme si jistí, že naši pracovníci jsou rozhodující konkurenční 
výhodou naší společnosti. Proto realizujeme inteligentní 
personální projekty, abychom klíčovému faktoru ČLOVĚK 
V PODNIKU dali to správné místo. SKUPINA SCHLOTE se 
staví čelem neustále měnícím se úkolům trhu – naši pra-
covníci nám k tomu dávají impulsy.

My svým pracovníkům rozumíme a dosazujeme je na mís-
ta podle jejich potenciálu. Stabilita personálního pokrytí 
a vysoké ztotožnění se všech pracovníků se společností je 
pro to předpokladem. Naše podniková kultura je charak- 
terizována lidmi, kteří  se na ní podílí: důvěra, otevřenost 
a týmová práce jsou hlavními aspekty!



INVESTUJEME 
DO BUDOUCNOSTI 
Naše náročné odborné vzdělávání je podstatnou součástí 
naší moderní personální politiky. Podporovat jej a perma-
nentně  dále rozvíjet je naším vyhlášeným cílem. Čelíme tak 
včas demografickému zvratu.  
 
SKUPINA SCHLOTE se vzdělává ve třech uznávaných 
školicích střediscích v následujících oborech: 

 obchodník v oblasti průmyslu 
 obráběč 
 mechatronik
 bakalář v duálním studiu

 
 

KE STUDIU 
PATŘÍ PRAXE 

SKUPINA SCHLOTE nabízí praxí , diplomovou nebo studijní 
prací  náhled do světa práce a tedy praktikantům nebo 
diplomovaným náskok při vstupu do povolání.

Vývojová cesta absolventů vysokých škol začíná u SKUPINY 
SCHLOTE směsí „Training on the job“ a opatřením „Off the job“. 

Podporujeme jejich osobní vývoj  a vytváříme tak dlouho-
dobou spolupráci. Alternativně je provázíme od začátku 
při duálním studiu.



NAŠE 
ZÁVODY
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Schlote GmbH & Co. KG
Schlote Holding GmbH
Carl-Zeiss-Straße 1
D-31177 Harsum
Tel.: +49 (0) 51 27 / 9 71- 0
Fax.: +49 (0) 51 27 / 9 71- 390 

Getriebe- und Antriebstechnik 
Wernigerode GmbH
Schlachthofstraße 2
D-38855 Wernigerode
Tel.: +49 (0) 39 43 / 6 78 - 0
Fax.: +49 (0) 39 43 / 6 78 - 203 

Schlote Brandenburg 
GmbH & Co. KG
Friedrich-Engels-Straße 12
D-14770 Brandenburg
       an der Havel
Tel.: +49(0) 33 81 / 2 08 89 - 0
Fax.: +49(0) 33 81 / 2 08 89 - 390 

Schlote-Automotive Czech s.r.o
Jaktáře 1660
CZ-68601 Uherské Hradiště
Tel.: +42 (0) 5 72 / 4 25 - 000
Fax.: +42 (0) 5 72 / 4 25 - 390 

Schlote Saar GmbH
Lebacher Straße 6a
D-66113 Saarbrücken
Tel.: +49 (0) 68 1 / 94 70 - 0
Fax.: +49 (0) 68 1 / 94 70 - 505 

Schlote GmbH Rathenow
Grünauer Fenn 41
D-14712 Rathenow
Tel.: +49 (0) 33 85 / 54 39 - 0
Fax.: +49 (0) 33 85 / 54 39 - 99 

Schlote FormTec GmbH
Alfred-Delp-Straße 5
D-31177 Harsum
Tel.: +49 (0) 51 27 / 9 83- 0
Fax.: +49 (0) 51 27 / 9 83- 13

Schlote Automotive Parts 
(Tianjin) Co., Ltd. 
Room 901-D/E, Technology 
Building, No. 3 Crowne Plaza
No. 55 Central Avenue
TAEA, Tianjin, China, 300308
Tel.:       +86 22 5926 5702
Fax:       +86 22 5926 5703
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SKUPINA SCHLOTE 
Carl-Zeiss-Straße 1
D-31177 Harsum

Telefon: +49 (0) 51 27 / 9 71- 0
Telefax: +49 (0) 51 27 / 9 71- 390

E-Mail: info@schlote.com
www.schlote-gruppe.com


