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ТОВ "Союз-Континент-СК"

ТОВ "Союз-Континент-СК" пропонує послуги виготовлення різних металоконструкцій і металовиробів. Наш 
конструкторський відділ може спроектувати, а виробництво виготовити.

В тому числі
- Оптоволоконний верстат для лазерного різання металу
   з труборізом.
- Гідравлічний листозгинальний прес з ЧПУ.
- Камера порошкового фарбування.
- Гільйотина.
- Зварювальні напівавтомати. 

У нашому розпорядженні 838 квадратних метрів виробничої 
площі.

Основний напрямок компанії виробництво комплектних трансформаторних підстанції електросилового обладнання 0,4-35 кВ, 
поставки електротехнічної продукції власного виробництва, а також провідних вітчизняних і зарубіжних виробників.

18 квадратних метрів офісних приміщень.

В тому числі
- Власний проектно-конструкторський відділ
- Відділ продажів з кваліфікованими менеджерами

ТОВ "Союз-Континент-СК"     Код ЄДРПОУ: 40937886

Україна, м. Запорожье, вул. Крива бухта 2, оф. 211, 69002.
Сайт: s-kont.com.ua
Телефон / факс: +38 (061) 222-73-55
Моб.: +380676123893
Email: irina.skont@gmail.com 
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Власний проектно-конструкторський відділ

У компанії власний проектно-конструкторський відділ. Наші фахівці здатні 
розробити будь-який технічний проект, документацію.

Наші фахівці займаються розробкою і проектуванням для різних галузей 
промисловості: металургійної, харчової, енергетичної та інших. Підхід до кожного 
проекту - індивідуальний. Таким чином, замовник отримує унікальну пропозицію, 
яка найбільш точно відповідає його потребам.

Конструкторський відділ є одним з основних підрозділів підприємства, відмінною 
рисою якого є високий професійний рівень, мобільність і нестандартність 
технічних рішень. Багаторічний досвід конструкторів і наявність сучасного 
обладнання дозволяє оперативно виконувати поставлені завдання.

При розробці проектної документації використовуються програмні системи 
КОМПАС, SolidWorks, які, за рахунок проектування в 3D, дозволяють зменшити 
проектні терміни, забезпечують високу якість креслень.
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Лазерне різання металевих листів і труб

ТОВ "Союз-Континент-СК" - пропонує послугу з лазерного різання 
металевих листів і труб, круглого і квадратного перетину на 
високоточному оптоволоконному верстаті з ЧПУ останнього покоління.

Призначений для виготовлення різних складних конструкцій з високою 
точністю і рівними краями, без яких-небудь дефектів.

Параметри верстата
Розміри робочого поля 1500х3000 мм

± 0,02 мм
до 5 мм
до 10 мм
до 3 мм

от 20 мм до 180 мм

Точність позиціонування
Нержавіюча сталь товщина
Вуглецева сталь товщина
Оцинкована сталь товщина

Різка труб, круглого і квадратного
перетину (діаметр) 

Вимоги до креслень
• Формат файлу: .dxf, .igs (для лазерного труборіза).
• Контур деталі в масштабі 1: 1.
• Файл не повинен містити сплайнів, що накладаються і рядових контурів, розривів контурів, контури деталі повинні складатися з простих
    елементів: відрізок, дуга, коло.
• На один з елементів контуру повинен бути проставлений контрольний розмір.
• Розгортка повинна являти собою контур деталі без ліній згину, тексту, розмірів крім контрольного.

У нашому розпорядженні власний конструкторський відділ. Можемо виготовити необхідні креслення! 
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Гідравлічний листозгинальний прес з ЧПУ

ТОВ "Союз-Континент-СК" - пропонує послугу по згинання листового металу на 
гідравлічному листозгинальному пресі з ЧПУ.

Устаткування, призначене для виготовлення різних деталей з листового металу, 
методом загинання і пресування. Листозгинальний прес, тип пуансон-матриця, 
оснащений ЧПУ контролером, за допомогою якого оператор може керувати 
процесом гнучкі.

Параметри верстата
Довжина робочої частини верстата 2500 мм

± 0,05 мм

630 кН/м (63т)
до 6 мм

от 1 мм

от 4 мм

Точність позиціонування

Максимальне зусилля
Товщина металу

Мінімальний радіус вигину

Мінімальна кромка вигину

Гнучка листового металу за допомогою нашого верстата дозволяє обійтися без зварного шва при виробництві виробів. 
Безшовна конструкція відрізняється більш високою міцністю, ніж її зварювальний аналог.

Застосовується в різних галузях для виробництва різних замкнутих і незамкнутих профілів, коробів, коробок а також 
циліндрів, конусів і т.д.
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Камера порошкового фарбування

Розміри камери

Довжина 3000 мм

1700 мм

1030 мм

Висота

Ширина

Компанія ТОВ "Союз-Континент-СК" - пропонує послуги порошкового фарбування. Наші фахівці з радістю 
і великою ретельністю пофарбують ваші вироби необхідним для вас кольором і з необхідним покриттям.

Порошкове фарбування займає важливі позиції в сфері фарбування і покриття металевих виробів. Завдяки 
якісному естетичному вигляду, стійкості до різних впливів, порошкове фарбування часто необхідна для 
виробництва металоконструкцій і металовиробів.

Для якісного покриття необхідно спеціальне обладнання, таке як камера порошкового фарбування з 
різними кріпленнями і обладнанням. 

Порошкове фарбування вважають альтернативою нанесення рідких лакофарбових матеріалів. Причому розглянутий 
спосіб є значно досконалішим, оскільки має деякі переваги перед використанням рідких фарб:
- Порошкове покриття більш якісне і монолітне.
- Не осівщі на робочу поверхню частинки порошкової фарби уловлюються в фарбувальній камері і можуть бути 
використані при повторному покритті, завдяки чому досягається значна економія матеріалу. Це підвищує 
рентабельність фарбування в заводських умовах і знижує витрати при здійсненні робіт своїми руками. Завдяки даним 
заходам втрати матеріалу в процесі роботи складають 1-2%, в той час як при роботі з рідкими лакофарбовими 
матеріалами втрачається 50-60% фарби.
- Порошкові фарби перевершують рідкі лакофарбові матеріали по міцності на вигин і удар.
- Розглянуті матеріали стійкіші по відношенню до таких факторів, як перепади температур, вплив хімічно активних 
речовин, корозія і стирання.
- Порошкові фарби володіють більш високим зчепленням з поверхнею.
- Фарбування порошковими матеріалами своїми руками спрощено завдяки відсутності патьоків на вертикальних 
поверхнях.
- Використання порошкових фарб дозволяє в широких межах змінювати товщину шару, що наноситься.
- Порошкове покриття відрізняється високою довговічністю, яка за результатами випробувань була оцінена в 20 
років.
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Сварка металу

Сварка застосовується для створення самих різних конструкцій. Без неї не може обійтися 
жоден вид промисловості. Сварка - це вид обробки металу, в процесі якого через 
нагрівання відбувається нерозривне з'єднання між зварюються частинами. Техніка 
зварювання металу в теорії проста. Необхідно наблизити дві частини металу, які потрібно 
з'єднати, настільки близько один одному, щоб почалося вплив міжатомних сил. На цій 
відстані поверхневі атоми починають захоплювати інші атоми і молекули і відбувається 
об'єднання.

ТОВ "Союз-Континент-СК" - пропонує послугу по зварювання металу. На виробництві є кілька обладнаних 
зварних місць з необхідним обладнанням для якісного зварювання металу.
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У 2020 році виграли державний тендер на виготовлення павільйону.

Приклади виконаних робіт

Спроектували, виготовили і 
змонтували металевий павільйон.
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Поручні з нержавіючої сталі

Приклади виконаних робіт

Спроектували, виготовили і змонтували перила з нержавійки.
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Деякі приклади виготовлених металовиробів

Виготовили велику кількість різних металовиробів, як серійних, так і 
індивідуальних.
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