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ROK 2021
Co jsme zvládli?

ZE SVĚTA
Novinky a zajímavosti
v oblasti strojírenství

ROK 2022
Co plánujeme?

PRVNÍ VYDÁNÍ ROKU 2022



CO JSME ZVLÁDLI V ROCE 2021?
 
 

www.tenaedm.cz

 

Úspěšně splatit emisi TENA EDM 2021 a prodat další emisi TENA EDM
PROGRESS 2024 - tímto děkujeme Všem investorům za projevenou důvěru.

Stabilizovat firmu v covidovém období.

Personálně obměnit společnost.

Nábor a zaškolení nových zaměstnanců.

Nákup nových technologií – MCV 1270, kompresor, již brzy MCV 2220.

Dokončit výběrové řízení na dodavatele jeřábu.

Navázat nové spolupráce s dalšími partnery a zákazníky.

Kompletně reorganizovat dílnu, zavést nové procesy.

Zavést motivační systém, nový systém odměňování pro pracovníky. 

Zapracovat na marketingu a propagaci společnosti, který nám umožňuje s
vámi sdílet výsledky naší práce.

MAREK HLAVÁČ
JEDNATEL SPOLEČNOSTI

 
„Rok 2021 pro nás byl restartujícím a rozvojovým.

 Rok 2022 pro nás bude stabilizačním.“

www.dluhopisy.cz
Naše emise se nachází na webu



CO PLÁNUJEME V ROCE 2022?
 
 

www.tenaedm.cz

 

Nadále budeme pokračovat v dokončení reorganizace dílny.

Dokončení akvizice nových technologií.

Z plánovaných investic chceme výhledově pořídit 5-osé obráběcí centrum,
které by doplnilo náš strojový park.

Ve spolupráci s partnerem plánujeme využití 3D měřícího centra, s čímž
můžeme rozšířit služby poskytované zákazníkům.

Nové pracoviště pro nástrojaře v souladu s naší vizí, kdy se chceme zaměřit
na výrobu celých nástrojů až do váhy 5 tun.

DAVID A GOLIÁŠ V ČESKÉM
 STROJÍRENSTVÍ
bitva pokračuje..

Protože řadu strojařů i nestrojařů zaujal náš
příběh se strojem od společnosti TAJMAC
ZPS a neustále jsme dotazování na další
pokračování, rozhodli jsme se po delší
odmlce přinést další část tohoto
dramatického příběhu. Pro ty, kteří o této
kauze slyší poprvé, doporučujeme navštívit
naše webové stránky www.tenaedm.cz a v
sekci kauza TAJMAC jsou k nalezení
předchozí díly.

Od posledního vydání uplynul rok, a
protože se kauza přesunula již výhradně
na právně soudní bitevní pole, kde čas
plyne jako čekání na déšť v poušti,
zpomalilo se tím i naše informování o
dění. Taktéž jsme mezitím začali vydávat
náš čvrtletník čTENAček a tak se
příspěvek z kauzy stává jeho součástí. I
přesto věříme, že Vás rozhovor s
jednatelem společnosti opět zaujme.

VÍCE NA WEBU
 www.tenaedm.cz



VOLNÁ POZICE: OBSLUHA CNC

 

VEDĚLI JSTE, ŽE...

Fakta už máme za sebou, co takhle nějaký ten vtípek?

STÁLE SHÁNÍME NOVÉ PRACOVNÍKY DO NAŠÍ MENŠÍ RODINKY

8,5 hod.

od 200 Kč/h

Prostějov 

kontaktujte nás na: kariera@tenaedm.cz

3D souřadnicové měřicí stroje (3D CMM) jsou nejuniverzálnějšími
pomocníky v oblasti geometrických měření, zajištění kvality výrobků a
stability výroby. Jsou dnes velmi rozšířenými přístroji v nadnárodních
výrobních společnostech, ale i v malých soukromých firmách.

Přesnost, odolnost, rychlost, všestrannost, funkce kompenzace
teploty a velké množství měřicích rozsahů výběru.

Jede strojař, elektrotechnik a programátor ze
služební cesty a klekne jim auto...

Strojař řekne: "Jo kolegové to nejspíš bude zadřenej
píst s tim asi nic neuděláme." Elektrotechnik řekne: "No
i kdyby to byly jenom spálený svíčky nebo cívka, tak s
tim tady taky nic neuděláme." Programátor ale namítne:
"Počkejte kolegové, měli bychom nejdřív zkusit
vystoupit a zase nastoupit. Třeba se to zas rozběhne."



 

NÁŠ STROJNÍ PARK

Disponujeme tímto strojním vybavením:
• Drátová řezačka FANUC Robocut Alpha (600i)
• Elektroerozivní hloubička PENTA 433GS
• Elektroerozivní vrtačka SY-2030
• 3 os. vertikální CNC obráběcí centrum Tajmac-ZPS MCFV 1060
• 3 os. vertikální CNC obráběcí centrum Kovosvit MCV 750 s 
  elektrovřetenem, X / Y / Z - 750 / 500 / 500 mm, max. plocha stolu: 1 000 x 640 mm,
• 3 os. vertikální CNC obráběcí centrum MAS MCV 
  1270, X / Y / Z - 1270 / 610 / 720 mm, max. plocha stolu: 1 500 x 670 mm,
• Brzy spouštíme: 3 os. vertikální CNC obráběcí centrum 
  MAS MCV 2220, X / Y / Z - 2220 / 860 / 860 mm, max. plocha stolu: 2400 x 850mm,
• Pásová gravitační pila Pilous ARG 220 plus
• Klasický soustruh Bernardo
• Bruska na plocho Bernardo
• Pískovací a tryskací kabina
• Sloupová vrtačka
 

Dokážeme zajistit i další operace např. řezání laserem, navařování, kalení a povrchové úpravy.
 

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT, ČI SLEDOVAT NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

tel.: +420 601 353 604

e-mail: info@tenaedm.cz

TENA EDM Prostějov

@tenaedm

TENA EDM 

TENA EDM s.r.o.
Českobratrská 4279

796 01 Prostějov
areál bývalého Agrostroje

 
IČO: 05405963

DIČ: CZ05405963

tel:+420777064034
mailto:info@tenaedm.cz

