
UAB OZAS  - METALŲ APDIRBIMO AUKŠTOS 
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 Metalų apdirbimo paslaugų Užsakovams

mes siūlome kompleksinius sprendimus „iš

vienų rankų“ – nuo brėžinio iki galutinio

gaminio pristatymo klientui.

 Mūsų pagrindinis principas – būti

patikimu metalų apdirbimo paslaugų teikėju

Lietuvos ir užsienio partneriams.

www.elektrikams.lt

http://www.elmet.lt/


APIE ĮMONĘ
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Lietuvos  inžinerijos          

pramonės asociacijos 

LINPRA narė

Vilniaus prekybos, 

pramonės ir amatų     

rūmų  narė 

Mūsų UAB OZAS  pradėjo  veikti 1946  metais ir  ilgą  laiką buvo žinoma 

kaip Vilniaus elektros konstrukcijų gamykla. 1994 metais perregistruota į 

uždarąją akcinę bendrovę.

Šiai dienai esame yra viena didžiausių ir pajėgiausių 10 - 0,4 kV elektros 

paskirstymo įrangos gamintoja ir metalų apdirbimo kokybiškų paslaugų 

teikėja  Lietuvoje.  Mūsų pagrindinė gamybinė bazė užima virš  8000 m2. 

Ją sudaro  atskiri   metalo  apdirbimo,  suvirinimo,  gaminių  surinkimo, 

miltelinio dažymo ir kiti cechai.

Metalų apdirbimą atliekame virš 50 įvairių CNC staklių, presų ir

daugeliu kitų pagalbinių įrenginių. Įmonės gaminiai atitinka tarptautinių

saugos ir kokybės standartų reikalavimus.



UAB OZAS  - METALŲ  APDIRBIMO  AUKŠTOS 
KOKYBĖS  PASLAUGŲ TEIKĖJA
Metalų apdirbimą atliekame virš 50 įvairių CNC staklių, presų ir daugeliu kitų pagalbinių įrenginių.

Gaminame įrangą ir detales iš karštai ir šaltai valcuoto plieno, cinkuotos skardos, aliuminio,
nerūdijančiojo plieno ir kitų specialiomis charakteristikomis pasižyminčių metalų lydinių. Didžioji
dauguma metalo gaminių gaminama iš 0,3mm – 20,0mm storio ir 1500mm x 3000mm matmenų įvairių
metalų lakšto. Per mėnesį apdirbame daugiau nei 100 tonų tokių įvairių metalų lakštų.

Mūsų  sertifikuota metalų Defektoskopijos laboratorija akredituota nustatyti  visų  tipų  potencialiai 
pavojingų   įrenginių,   kitų  įrenginių   bei  metalinių  konstrukcijų   suvirintųjų   sujungimų defektus 
radiografiniu ir ultragarsiniu  metodais, metalų  storio matavimą  ultragarsu,  ir t.t.

Mūsų Metalų Apdirbimo Paslaugos:
Metalo lakšto pjovimas lazeriu;

Metalo lakšto pjovimas  dujomis ir plazma;

Metalo lakšto lankstymas;

Metalo lakšto valcavimas;

 Štampavimas;

 Tekinimas;

 Gręžimas;

 Suvirinimas;

Miltelinis ir “šlapias” dažymas.
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Metalų apdirbimo paslaugas UAB OZAS patyrę darbuotojai atlieka modernia ir našia įranga. 
Tai užtikrina mūsų darbo greitį, gaminių aukščiausią kokybę  ir  ypač konkurencingas kainas.

Metalo lakšto pjovimas lazeriu

Plienas iki 18 mm; Nerūdijantis plienas iki 15 mm; Aliuminis iki 15 mm; Max. lakšto matmenys 1500x3000 mm

Pagrindinės staklės: TRULASER 5030 (L68) FIBER. Lazerio galingumas 3000 W; Z ašies darbo zona 115 mm; Pozicionavimo 
tikslumas +/- 0,1 mm/m; Atkartojimo tikslumas +/- 0,05 mm/m; Kraštinės tolerancija +/- 0,5 mm

Metalo lakšto pjovimas naujos kartos lazeriu, lyginant su kitomis pjaustymo technologijomis, turi daug pranašumų: kokybiškas,
lygus pjūvis, greitis, itin plona pjūvio linija, minimali terminio poveikio zona, galimybė išpjauti itin sudėtingus kontūrus.

Metalo lakšto pjovimas dujomis ir plazma

Plienas iki 100 mm; CNC apdirbimas plazma: iki 12 mm; Tolerancija: +/-1,5 mm; CNC pjovimas dujomis: iki 100 mm;               
Max. lakšto matmenys 2000 x 6000 mm

Pagrindinės staklės  – CNC OMNICUT 3100.  Atliekame metalo lakšto pjovimą plazminio pjaustymo staklėmis.  Pjauname metalo 
lakštą ne tik plazma bet ir dujomis. Mūsų šiuolaikinės gamybinės bazės staklynas suteikia galimybę greitai ir kokybiškai pagaminti 
didelį kiekį vienodų detalių, arba dideles vienetines detales. Galime išpjauti iš lakšto itin sudėtingas formas.

Metalo lakšto lankstymas

Plienas iki 10 mm ; Nerūdijantis plienas iki 6 mm; Aliuminis iki 10 mm;  Max. lakšto ilgis 4000 mm

Pagrindinės staklės:  Lenkimo staklės TRUBEND 5130 (Presas 130t);   Lenkimo staklės AMADA HFT 130-3  (Presas 130 t.); 
Lankstymo staklės Guimadira. Maksimalus detalės ilgis 2000 mm, storis 1 mm – 6 mm; Maksimalus detalės ilgis 4000 mm,          
storis 6 mm – 10 mm

Mūsų šiuolaikinės gamybinės bazės metalo lakšto lankstymo staklynas suteikia galimybę greitai ir kokybiškai pagaminti detales –
nuo paprasčiausio preciziško lenkimo kampu, iki lankstymo itin sudėtingų formų gaminių.
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Metalo lakšto valcavimas

Plienas iki 18 mm; Nerūdijantis plienas iki 12 mm; Max. lakšto matmenys 2000 x 6000 mm
Vamzdžio diametras: min. 450 mm  – max. 1900 mm

Štampavimas

Plienas iki 4 mm; Nerūdijantis plienas iki 3 mm; Aliuminis iki 4 mm; Max. lakšto matmenys 1270 x 2540 mm

Pagrindinės staklės: CNC štampavimo staklės AMADA VIPROS – 255 (Presas 19 t.);                                                
Maksimalus detalės ilgis 1270 x 2540 mm; Maksimalus detalės storis 6 mm

Tekinimas

Plienas Ø  50 mm – Ø 2175 mm *
* Gaminio storis priklausomas nuo Ø: Minimalus gaminio storis 10 mm; Maksimalus gaminio storis 100 mm
Nerūdijantis plienas (pagal užklausą);  Aliuminis (pagal užklausą)

Gręžimas

Plienas;  Nerūdijantis plienas ir kiti specialių charakteristikų metalų lydiniai;  Aliuminis, kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai.

Skylės: max. Ø 55 mm
Srieginės skylės: iki  M-28
Apvalių detalių (žiedai, flanšai ir pan.) tarpcentrinis gręžimas: iki 3000 mm
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Suvirinimas

Pagrindiniai suvirinimo aparatai: MASTERTIG 335 ACDC; SP 250-300

Suvirinimo būdai: MIG; MAG; TIG

UAB OZAS suvirintojų su daugiamete patirtimi komanda pajėgi nedelsiant ir palankiausiomis kainomis atlikti sudėtingiausius metalo 
suvirinimo darbus.

Mūsų sertifikuota metalų Defektoskopijos laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota nustatyti
visų tipų potencialiai pavojingų įrenginių, kitų įrenginių bei metalinių konstrukcijų suvirintųjų sujungimų defektus radiografiniu
ir ultragarsiniu metodais, metalų storio matavimą ultragarsu, ir t.t.

Miltelinis ir “šlapias” dažymas

Plienas; Nerūdijantis plienas ir kiti specialių charakteristikų metalų lydiniai; Aliuminis, kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai.

Pagrindinė įranga: miltelinio dažymo linija MONKIEWICZ.

Kaitinimo kamera: 3000 x 1500 x 1600 mm (ilgis x plotis x aukštis) 
Dažymo   kamera:  4000  x  750 x 1300 mm (ilgis x plotis x aukštis) 
Dažymo   kamera:  2500  x  500 x 1300 mm (ilgis x plotis x aukštis) 

Max. dažomo gaminio matmenys: 3000 x 1500 x 1600 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Didžiausias galimas dažomo gaminio svoris: ~ 200 kg.

Greitai ir kokybiškai gaminame ir dažome gaminius Užsakovo pasirinkta spalva iš RAL spalvinės gamos                                               
vienetais ir serijomis – mažesniais ir dideliais kiekiais.
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UAB OZAS teikia metalų apdirbimo paslaugas itin palankiomis sąlygomis.

Mūsų metalinių dirbinių įvairovė   – nuo  erdvinių konstrukcijų apžvalgos 
bokštams iki  mažų detalių iš įvairių metalų ir jų lydinių. Tai  ir  preciziškos 
detalės medicininės bei maisto gaminimo įrangos pramonei. Tai ir įvairiausi 
funkciniai gaminiai,  ir dekoratyviniai metaliniai elementai baldų pramonei.
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UAB  OZAS - VIENA  DIDŽIAUSIŲ IR  PAJĖGIAUSIŲ 
10 - 0,4 kV ELEKTROS  PASKIRSTYMO ĮRANGOS 
GAMINTOJA  LIETUVOJE

. Mūsų  gaminamos 10 - 0,4 kV elektros paskirstymo įrangos įvairovė  - daugiau  nei 300 skirtingų  gaminių. 

Mūsų  reputacija  Lietuvoje  ir užsienio šalyse  yra paremta mūsų atliekamų darbų aukščiausia kokybe ir  
gaminių  konkurencingomis  kainomis.

Mes  gaminame  įrangą su Užsakovų  pageidaujamais  konkrečių  gamintojų montažiniais  komponentais.

Mūsų Elektros Paskirstymo Įranga:

Modulinės, karkasinės ir kitos transformatorinės;

Vidutinės įtampos įrenginiai;

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai :

Tranzitinės kabelių spintos;
Tranzitinės kabelių spintos  su apskaita;
Įvadinės apskaitos spintos;
Daugiabučio namo laiptinės spintos; 
Apšvietimo valdymo spintos;
Automatikos spintos;
Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiai  RGKĮ;

Kiti elektros paskirstymo įrenginiai.
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Mūsų elektros paskirstymo įrangos Užsakovai dirba  energetikos, ryšių, dujų 
ir naftos perdirbimo pramonėje. Taip pat statybų, automobilių ir geležinkelių 
kelių infrastruktūros plėtros sektoriuose, ir t.t.

UAB OZAS pajėgus nedelsiant gaminti gaminius pagal užsakymus vienetais 
ir serijomis – nuo pačių įvairiausių modulinių transformatorinių pastočių iki   
sudėtingų  gaminių  pagal  Užsakovo pateiktus ypatingus reikalavimus.
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Gamybos   vadovas
+370 69804788

tomas@elektrikams.lt

Pardavimai

+370 69551424

ozas@elektrikams.lt

UAB “OZAS”

Žariju g. 4, LT-02300

Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 121914345

PVM mok. kodas: LT219143417

DUNS numeris: 647450902 

+ 370 5 2640247
info@elektrikams.lt
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Komercijos direktorius
+370 68653808

komercija@elektrikams.lt

http://www.elektrikams.lt/

