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MOTOR JIKOV
Fostron a.s.

Společnost je partnerem 
řešícím komplexní specifické 

požadavky zákazníků 
z automobilového průmyslu 

i z jiných průmyslových 
sektorů. 

Zaměřujeme se na vývoj, 
konstrukci a výrobu forem, 

nářadí, nástrojů, 
jednoúčelových 

strojů a robotizovaných 
výrobních linek
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PROFIL
SPOLEČNOSTI

Akciová společnost MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. vznikla v roce 1996 ze 
závodů Nářadí, Stroje a zařízení (název 
byl složen ze slov: FOrmy, STROje, 
Nářadí) akciové společnosti MOTOR 
JIKOV v souvislosti s celkovou změnou 
organizační struktury mateřského 
podniku spočívající mimo jiné v založení 
samostatných podniků s právní 
subjektivitou. Navazuje na úspěšnou 
téměř čtyřicetiletou tradici výroby nářadí, 
nástrojů a jednoúčelových strojů.

Společnost zaměstnává okolo sta 
vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, 
kteří ke své práci používají moderní 
technické prostředky. V konstrukci jsou 
využívány pracoviště CAD/CAM 3D 
pracující v systému NX 7.5. Ve výrobě 
jsou mj. využívány moderní stroje pro 
HSC a EDM obrábění. Montáž nástrojů 
je prováděna s podporou tušírovacího 
lisu Reis. 3D měřící přístroj Zeiss 
pomáhá při kontrole 
nástrojů a vzorkování dílů.

.
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA

MOTOR JIKOV
Fostron a.s.

Divize Formy
Martin Dvořák

Divize Jednoúčelové stroje
Martin Dvořák

Technické
oddělení
Ing. Miloslav Roh

Výroba
Jiří Boček

Výroba
Ing. Martin Veselý

Technické
oddělení a vývoj

Programátoři

Konstrukce

Nákup
Zdeněk Strejček

Prodej
Ing. Martin Holeček

Konstrukce mechanická
Technologie
Ing. Karel Kolář

Jakost
Ing. Pavel Houzim

Prodej
Jiří Hrabánek

Programy řídících 
automatů
Elektrické projekty
Ing. Jiří Prchlík



PROJEKT
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Příklad 
plánování projektu 

v Ganttově grafu
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HLAVNÍ
EKONOMICKÉ

UKAZATELE

Klademe velký důraz
na spokojenost zákazníka, 

kvalitu, vývoj nových produktů 
a vzdělávání zaměstnanců. 

Ročně vynakládáme významné 
finanční prostředky do rozvoje.
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Objem tržeb v roce 2017
185 mil. CZK

TRŽBY 
DLE REGIONŮ
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MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. 

Certifikace 

Společnost je certifikována 
dle mezinárodních norem 

certifikační společností TÜV 
NORD CERT GmbH.

EN ISO 9001 : 2008
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NAŠI
PARTNEŘI
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DIVIZE
FORMY



DIVIZE 
FORMY
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6x CAD stanice, 3x CAM NX (Unigraphics), 3x CAM Work NC

Hloubička AGIE COMPACT 3 (xyz) – 500 x 350 x 500 mm, max. hmotnost obrobku 800 kg

Hloubička EXERON EDM 313 (xyz) – 620 x 420 x 400 mm, max. hmotnost obrobku 1 500 kg

Elektroerozivní drátová řezačka MAKINO EU64 (xyz) – 600 x 400 x 260 mm, max. hmotnost 
obrobku 1 500 kg

Elektroerozivní drátová řezačka MAKINO U6 Heat (xyz) – 650 x 450 x 420 mm, max. hmotnost 
obrobku 1500 kg

Obráběcí centrum MCV 1000 (xyz) – 1 016 x 610 x 660 mm, max. hmotnost obrobku 700 kg

Obráběcí centrum MCV 750 SPRINT (xyz) – 750 x 500 x 500 mm, max. hmotnost obrobku 650 kg

Obráběcí centrum MAKINO S33 (xyz) – 650 x 500 x 450 mm, max. hmotnost obrobku 450 kg

Obráběcí centrum TRIMILL DEPOSPEED 1011 (xyz) – 1 100 x 1 000 x 700 mm, max. hmotnost 
obrobku 8 000 kg

Pětiosé obráběcí centrum Exeron Digma HSC 600/5 (xyz) – 650 x 550 x 400, obrábění grafitu

Pětiosé obráběcí centrum Maxxmill 500 (xyz) – 650 x 550 x 500, max. zatížení stolu: 250 kg

Pětiosé obráběcí centrum Linearmill 600 (xyz) – 600 x 500 x 500, max. zatížení stolu: 600 kg

Bruska na plocho Geibel + Holtz FS 850 GT CB (xyz) – 800 x 500 x 625 mm, max. zatížení stolu: 1 100 kg

Měřicí stroje ZEISS ECLIPSE – 1 000 x 1 600 x 580 mm a 700 x 700 x 600 mm

Tušírovací lis REIS TUS 130, stůl 1 300 x 1 600 mm, nosnost 6 000 kg

Technologické 
vybavení



materiály vložek od firem Uddeholm, Kind, Thyssen
(Dievar, 1.2367, 1.2343, 1.2344)

kompletní dokumentace ve 3D - změnové řízení s podporou SW Teamcenter

tepelné zpracování – Bodycote

vlastní simulace plnění v SW ProCast

organizace práce a sledování zakázek - ke každé zakázce
je zpracován harmonogram, který je týdně kontrolován

detailní plánování výroby probíhá s podporou MS Dynamics Axapta 
- výstupem je plnění termínů

výroba s preferencí HSC frézování

mezioperační kontrola - 100% rozměrů ovlivňující kvalitu
formy je měřeno dle 3D modelů v průběhu výroby
(minimalizace ručních zásahů při montáži)

životnost forem - všechny naše procesní opatření ve spolupráci se zákazníkem směřují 
k dosažení max. životnosti nástrojů

komunikace se zákazníkem je základním principem našeho chování
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DIVIZE 
FORMY

Zásady práce
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Výrobní program je zaměřen na 
tlakové jedno- i vícenásobné formy 

pro výrobu odlitků 
z hliníkových či zinkových slitin 

a ostřihovací nástroje. 

Pro vývoj a výrobu forem 
zpracováváme vlastní technickou 

dokumentaci ve 3D, včetně 
simulace procesu plnění. 

Nabízíme výrobu i dle zákaznické 
dokumentace.

Vývoj a výroba

DIVIZE 
FORMY

Výroba formy

Tvorba modelu odlitku Simulace plnění

2D a 3D design formy
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bruska na plocho GEIBEL + 
Hotz 850 GT CB

elektroerozivní drátová řezačka 
MAKINO U6 Heat

hloubička AEGIE Compact 3 hloubička EXERON AWEV 
EDM 313

DIVIZE 
FORMY

Technologické 
vybavení
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obráběcí centrum MAKINO S33 obráběcí centrum MCV 750 
Sprint

DIVIZE 
FORMY

Technologické 
vybavení

měřicí stroj ZEISS ECLIPSE 
detail

měřicí stroj ZEISS ECLIPSE
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obráběcí centrum TRIMILL 
DEPOSPEED 1011

pětiosé obráběcí centrum 
EMCO MAXXMILL 500

pětiosé obráběcí centrum 
EXERON DIGMA HSC 600 5

pětiosé obráběcí centrum 
Linearmill 600

DIVIZE 
FORMY

Technologické 
vybavení



www.motorjikov.com

DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE



Hlavní činnosti
Výroba jednoúčelových

zařízení a přípravků

Aplikace (vhodné pro
velké série např. 
500.000 ks/rok)

Obráběcí zařízení

samostatná nebo jako součást linek pro obrábění odlitků, výkovků nebo jiných 
polotovarů, doplněných o technologické 
operace: vrtání, soustružení, závitování, frézování, kontrola přítomnosti 
vyvrtaných otvorů a kontrola celistvosti nástrojů.

Montážní zařízení

od jednoduchých s manuální manipulací až po montážní linky s automatickým 
zakládáním dílů manipulátory nebo průmyslovými roboty. Zařízení zajišťují 
nejčastěji požadované montážní operace: manipulace s komponenty, montáž, 
šroubování, lisování, nýtování, mazání, lepení, svařování a značení dílů.
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DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE



Hlavní činnosti
Výroba jednoúčelových

zařízení a přípravků

Aplikace (vhodné pro
velké série např. 
500.000 ks/rok)

Zkušební stanice

Jednotlivé zkušební operace jsou buď součástí montážního procesu nebo 
samostatného zkušebního zařízení. Příklady testovaných parametrů: kroutící 
moment, zkouška těsnosti, funkční, případně životnostní zkouška výrobku, 
testování elektrických parametrů výrobku, měření 
výkonových parametrů.

Obráběcí přípravky

Přípravky, které slouží k upnutí a jednoznačnému zapolohování dílu pro 
obrábění na obráběcích centrech. Způsob upnutí je mechanicky, pneumaticky 
nebo hydraulicky dle sériovosti 
obrobků nebo požadavku zákazníka.

www.motorjikov.com

DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE



DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE

9 x CAD stanice SW Unigraphics

Technický pohovor se zákazníkem, stanovení funkčních a kapacitních požadavků

Ideový návrh, popis funkce, garantovaný kapacitní popis, uvedení ceny a dodací doby

Konstrukce – vlastní oddělení vývoje

Výroba – mechanická, elektrická a SW

Testování a předvedení stroje ve MJ Fostron

Instalace a testování stroje u zákazníka

Poprodejní servis – v garanční době

Poprodejní servis – v pogaranční době
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Zásady práce



Montážní zařízení
na principu 12-ti polohového 

otočného stolu
pro montáž kloubů

s jednovložkovou konstrukcí
(hlava, čep, miska + tuk a závěrný 

kroužek). Čas cyklu 10 s.
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DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE

Případové studie
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DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE

Specializujeme se na vývoj, 
konstrukci a výrobu 

jednoúčelových strojů 
a robotizovaných výrobních linek 
řízených kamerovým systémem.

jednoúčelový stroj

automatizovaný JÚS – robotická linka

robot v aplikaci těsnění 
na víka

montážní stroj



www.motorjikov.com

DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE

Každý stroj je unikátně vyroben 
na míru podle potřeb našich 

zákazníků s  aplikacemi moderních 
světových technologií. oživování jednoúčelového 

stroje

zkušební linka

montážní linka

pracoviště jakosti
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DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE

Každý stroj je unikátně vyroben 
na míru podle potřeb našich 

zákazníků s  aplikacemi moderních 
světových technologií.

konstrukce jednoúčelového 
stroje

montážní JÚS s otočným 
stolem

upínací přípravek upínací přípravek



MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
Kněžskodvorská 2277/26 
370 04 České Budějovice

TEL.: + 420 389 016 306 
E-MAIL: fostron@fostron.cz
URL: www.motorjikov.com
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


