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Některé naše profily žijí, jiné čekají na
nakopnutí. Lajkujte, sdílejte a nenechte
si ujít, co se kde šustne. Napište nám, co
byste od našich sociálních sítí potřebovali. Tedy pro vaši práci. S fotkami koťátek si musíte pomoci sami.
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Velký zářez pro Witkowitz
Mechanica v Rakousku

Odeslali jsme unikátní klapu
20 m dlouhou a 4 m širokou. Sloužit bude k regulaci výšky hladiny
na přehradě v jižním Rakousku. Je
100% vodotěsná, vyrobená s přesností 4 mm a opatřená speciálním
9vrstvým nátěrem. Martin Holzer
a Petr Duraj v tom jeli od začátku.
Více s nimi a o nich na poslední
straně.

Máme nové logo.
Ale to je jen začátek.
Je to jako když hrajete za jeden tým
a dostali jste nové dresy. Nyní víte,
komu nahrávat. To ostře vyřezané dvojité W je první věc, kterou lidé při setkání
s námi uvidí. Je to cejch. Totem našeho
kmene. Když potkáme neznámého člověka, uděláme si první názor: jakou má
asi povahu, co od něj můžu čekat. Stejně tak je to s logem. Naše W znamená
sílu, odhodlání, přesnost. Někde tam
jsou i křídla moravské a slezské orlice.
Toto je náš příběh. Vítkovice byly za
190 let mnohokrát nejlepší na světě.
A několikrát na dně. Ale tradice bez budoucnosti je muzeum. Získali jsme přítomnost. Musíme obnovit to mistrovství,
které tu někde je. V nás. Pak najdeme
i budoucnost.

Správnou značku musí umět
namalovat dítě. Naše jsou šikovné :)

WITKOWITZ, a.s.
Tři baby – Monika Adamová, Lenka
Firková a Michaela Žvaková – spolu
s Davidem Procházkou sídlí na Ruské a vytváří zázemí pro fungování
značky Witkowitz. Dělají práci, která
vždy není úplně zábavná, ale udělat
se musí. Třeba rozlousknutí množství
právnických, finančních, majetkových a správních oříšků. A taky věci,
které má každý na očích a tudíž ví
nejlíp, jak by měly vypadat: propagace, reklama, obrázky, fotky, sociální sítě a všechno to kolem. Od prosince převlékají celou společnost,
aby černá byla dost černá a W bylo
dobře vidět – na oblečení, autech,
webech, nabídkách pro zákazníky,
označení budov a kanceláří a tak
podobně a všelijak.
www.witkowitz.cz

Tohle je rodina
firem Witkowitz.
Nazpaměť se je učit nemusíte, však se postupně poznáme. Spolu to dáme.

Hutní montáže
Od Švédska, přes Uruguay až po
Jihoafrickou republiku staví
energetické a strojírenské celky.
www.hutni-montaze.cz

Witkowitz Slovakia
Jedinečná řešení od jedinečné
inženýringové společnosti.
www.witkowitz.sk

Tak šel čas od roku 1828.

Vítkovické strojírny
Facility partner pro ostatní výrobní
společnosti.

„Nepřišli jsme koukat. Nepřišli jsme tu zhasnout. Nepřišli
jsme to prodat. Nepřišli jsme
to zachránit. To by bylo příliš
málo. Tyhle firmy nestačí zamést, vyleštit a ,jede se dál‘.
Přišli jsme to z gruntu změnit. Předělat.“
“Rok 2020 bude znamenat
konec rovnosti. Musíme rozlišit pracovité od líných, chytré
od hloupých, přemýšlivé od
ignorantů.”
Martin Ulčák,
3. prosince 2019, Vítkovice

V nových dresech do nové hry.

Witkowitz Mechanica
Modernizace technologických linek,
zařízení pro těžbu, díly pro energetickou výrobu a železniční vozidla.
www.witkowitz-mechanica.cz

Vítkovice energetické strojírenství
Znalosti, které ocení čas.
Zařízení a díly pro elektrárny,
chemičky a oceláreny.
www.vitkovice-es.cz

Witkowitz Envi
Vše pro dostatek čisté vody.
Od nádrží po čistírny.
www.witkowitz-envi.cz

Vítkovice Gearworks
Nadměrné výrobky, převodovky
a ozubená kola.
www.gearworks.cz

Vítkovice Hammering
Kovárna jako ze Star Wars. Zpracovat umí i titan, nikl a superslitiny.
www.vitkovice-hammering.cz

3x dobře my

Naši
Klapa, vyrobená pro jednoho ze tří
největších světových hráčů, rakouskou společnost Bilfinger Industrial
GmbH, bude upravovat výšku hladiny na vodním díle, které slouží

jako zásobárna pitné vody v jižním
Rakousku. Mimochodem, klapa.
Divný slovo, co? Ale jak byste tedy
přeložili Wehrklappe?

Martin Holzer

Petr Duraj

Mistr, montér ocelových konstrukcí.
15 let ve fabrice. Celou klapu kreslil
a připravoval „kopyto“, do kterého
se jednotlivé díly nasazovaly a
následně montovaly dohromady.

Montér ocelových konstrukcí. 35 let
ve fabrice. Řídil „stavbu“ klapy.

Všimněte si, jak se ve Witkowitz vše točí
kolem živlů: ohně, vody, vzduchu. Naše
práce funguje vysoko nad zemí i v jejích hloubkách.

Proměnit vodu na pivo
To ještě neumíme, ale Witkowitz Envi
pomáhá na poušti u Dubaje vyrábět
100 litrů pitné vody denně ze vzdušné
vlhkosti.

Nejlepší rada, jakou jste dostal
v životě?
Nikdy neříkej NEJDE.
Slivovice nebo hruškovice?
Slivovice.
Radegast nebo Ostravar?
Radegast.
Fotbal nebo hokej?
Fotbal (aktivně 30 let).
Co byste změnil ve svém kraji,
kdybyste měl 3 přání?
(bydlí v Havířově)
1. Snížit náklady na bydlení,
2. více zeleně, 3. více cyklostezek.
Co byste změnil ve Witkowitz,
kdybyste měl tři přání?
1. Obnova strojního zařízení,
2. zvednout plat u některých
(nedostupných) profesí,
3. aby se dařilo všem firmám ve
Witkowitz mít tolik zakázek, jako
máme my.

Nejlepší rada, jakou jste dostal
v životě?
Nejdůležitější část projektu je jeho
pořádná příprava, kvalitní projekt.

Černá bude jako nová
Řeč je samozřejmě o hale VI, která patří Gearworks. Součástí modernizace je
i pec Monocarb 3500.

Slivovice nebo hruškovice?
Hruškovice.
Radegast nebo Ostravar?
Radegast.
Fotbal nebo hokej?
Fotbal.
Co byste změnil ve svém kraji,
kdybyste měl 3 přání?
(bydlí v Ostravě)
Přestože se situace s ovzduším
velmi zlepšila, přál by si ještě čistější prostředí, lepší silnice, cesty.
Co byste změnil ve Witkowitz,
kdybyste měl tři přání?
1. Obnova strojního zařízení,
2. lepší zázemí pro dělníky
na halách (svačinárny),
3. vyšší mzdy.

Nic pro nás není dost těžké
Koncem minulého roku provedly Hutní
montáže unikátní zdvih pro Třinecké železárny. Na vzpěry ve výšce 18,5 metru
usadily ocelovou konstrukci portálů, vážící 340 tun. Tenhle „drobeček“ měří 81,5
m na délku, 15 m na výšku a rovněž
úctyhodných 18 m na šířku. Konstrukci
zvedaly dva speciální jeřáby Hutních
montáží.

