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Czech producer of steel castings and weldments



Kutná Hora, město ležící 70 km od Prahy, se pyšní 
množstvím historických památek z doby středověkého 
dolování stříbra a ústřední mincovny českých králů, 
kteří v té době Kutnou Horu považovali za své druhé 
sídelní město. Světoznámým stavebním skvostem je 
pozdně gotická katedrála sv. Barbory. 

Kutná Hora, a city located 70 km from Prague, boasts 
a number of historical monuments dating back to me-
dieval silver mining and central mint of Czech kings, 
who regarded Kutná Hora as their alternative residen-
tial town. Among other sights, it features the world-
famous cathedral of St. Barbara. 

Kutná Hora
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ČKD Kutná Hora, a. s., je český výrobce železničních 
podvozků, svařenců a odlitků. Výroba byla zahájena 
v roce 1967. Roku 1991 byla společnost privatizová-
na a v roce 2012 začala s příchodem nových investorů 
a nového vedení další fáze vývoje: zásadní zlepšení 
stávající, již úspěšné technologie a představení tech-
nologie nové. 

ČKD Kutná Hora se skládá z následujících provozů: 
Slévárna Kutná Hora, Strojírna Kutná Hora, Strojírna 
Chrudim a dceřiná společnost RDC, která se zabývá 
výrobou modelů. 

Slévárna Kutná Hora dodává tuzemským i zahraničním 
odběratelům odlitky z oceli o hmotnosti 5–12.000 kg 
a tříděný, tepelně zpracovaný tryskací granulát. Stro-
jírna Kutná Hora dodává kompletní podvozky, opra-
cované rámy podvozků a další svařované části kole-
jových vozidel a stavebních strojů. Firma RDC vyrábí 
slévárenské modely a formy pro tváření plastických 
hmot. Strojírna Chrudim zajišťuje finální opracování 
svařenců, odlitků a výkovků.

CKD Kutná Hora is a Czech producer of railway bo-
gies, weldments, and castings. The production began 
in 1967. In 1991, the company was privatized, and 
with the arrival of new investors and management in 
2012, a new phase of development begun: a major 
improvement of the existing, already successful tech-
nology and introduction of a new one. 

CKD Kutná Hora comprises the following facilities: 
KH Foundry, KH Machining Shop, Chrudim Machin-
ing Shop, and RDC, a subsidiary engaged in produc-
tion of pattern equipment. 

KH Foundry supplies domestic and foreign customers 
with steel castings in the weight range of 5–12,000 
kg and sized, heat-treated steel shot. KH Machin-
ing Shop supplies complete bogies, machined bogie 
frames, and other welded components of rail vehicles 
and construction machinery. RDC produces foundry 
patterns and moulds for forming of plastics. Chrudim 
Machining Shop provides final machining of weld-
ments, castings, and forgings.

ČKD Kutná Hora, akciová společnost
ČKD Kutná Hora, a. s. 

Czech producer of steel castings and weldments

3

COMMITTED TO TRADITION



Společnost ČKD Kutná Hora udržuje nadstandardní 
systémy kvality, jako jsou IRIS 02.1 a AAR M-1003, 
které jsou celosvětově uznávány a určeny výhradně 
pro železniční průmysl. 
Společnost pečuje o své zaměstnance a zároveň 
se neustále zlepšuje v oblasti kvality, bezpečnosti 
a životního prostředí. Základní systémová certifikace 
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je pro ČKD 
KH samozřejmostí. 
Tím je zaručena vysoká kvalita výrobků pro všechny 
zákazníky. ČKD KH se snaží vyhovět nejrůznějším 
požadavkům zákazníka a je vlastníkem mnoha dalších 
certifikátů, které jsou pravidelně obnovovány. Kom-
pletní seznam certifikátů je umístěn na webových 
stránkách společnosti. 

Kontrola Kvality
Společnost ČKD Kutná Hora je vybavena kvalitním 
technickým zařízením na kontrolu výrobků.
V uplynulých dvou letech byly provedeny značné 
finanční investice do nákupu laboratorního zařízení. 

Chemická laboratoř
Chemické analýzy se provádějí na automatickém 
spektrometru Q4 Tasman od firmy BAS Rudice, s. r. o. 
Zároveň se pomocí přístroje EXPLORANIUM provádí 
kontrola radioaktivity materiálů. 

Písková laboratoř
V pískové laboratoři se vykonávají zkoušky všech for-
movacích směsí, které se ve slévárně používají. Pro 
kontrolu slouží zařízení od firmy SAND TEAM.

Mechanická laboratoř
V mechanické laboratoři jsou prováděny zkoušky na 
trhacích strojích, tvrdoměrech a Charpyho zkoušky až 
do teploty –90 °C.

Metalografická laboratoř
Metalografická laboratoř zajišťuje hodnocení mik-
rostruktury a makrostruktury materiálů, měření ve-
likosti zrna, stanovení podílu fází v mikrostruktuře 
a rozbory vad materiálů.

rozměrová kontrola
Pro kontrolu rozměrů se používají třísouřadnicové 
měřicí stroje LEICA, Stiefelmayer a OPTON.

nedestruktivní zkoušky
Společnost ČKD KH provádí zkoušky vizuální, mag-
netické, radiografické, ultrazvukové a penetrační. 
Ve vlastním defektoskopickém středisku se materiál 
zkouší gamazářičem Cobalt 60 a Iridium 172.
Maximální prozářitelná tloušťka u Cobalt 60 je 
150 mm a u Iridium 172 je to 90 mm.
Na odlitky s menší tloušťkou stěny (do 30 mm) se 
používá zařízení RTG-TV, zdroj záření Isovolt 420 kW.
Při ultrazvukové zkoušce se používá přístroj Olympus 
EPOCH 600.
Magnetické zkoušky se ve většině případů provádějí 
ručním zařízením. 

Všechny kontroly a vyhodnocení vykonávají pracov-
níci s náležitým oprávněním. 

Kvalita
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CKD Kutná Hora maintains high-quality systems, 
such as IRIS 02.1 and AAR M-1003, which are glob-
ally recognized systems designated solely for the rail-
way industry. 
The company takes care of its employees and also en-
sures continual improvement in quality, safety, and en-
vironment. Basic system ISO 9001, ISO 14001, and 
OHSAS 18001 certifications are a matter of course. 
As a result, high-quality products for all customers are 
ensured. 
CKD KH endeavours to meet all sorts of customers’ 
requirements and owns a number of other certificates, 
which are regularly renewed. A complete list can be 
found on the company’s website. 

Quality Control 
CKD KH owns high-quality technical equipment for 
inspection of products. In the last two years, consider-
able financial investments in the laboratory equipment 
were made. 

Chemical laboratory
Chemical analyses are performed using automatic 
spectrometer Q4 Tasman by BAS Rudice, s. r. o. Fur-
ther, radioactivity of materials is monitored with EXPL-
ORANIUM device. 

Sand laboratory
- Testing of all moulding mixtures used in the Foundry; 
equipment: SAND TEAM 

QualitY

Mechanical laboratory
- Tensile machines, hardness testers, Charpy tests up 
to –90 °C 

Metallography laboratory
- Evaluation of micro- and macrostructure, grain size 
measurement, analysis of phase fractions in micro-
structure, analysis of material defects 

Dimensional Check
- Three-coordinate measuring machines: LEICA, Stie-
felmayer, OPTON

non-Destructive testing
CKD KH performs the following NDT operations: vis-
ual inspection, magnetic particle inspection, radiogra-
phy, ultrasonic testing, and penetrant testing. 
CKD’s in-house defectoscopy centre is equipped with 
Cobalt 60 (max. radiable thickness 150 mm) and 
Iridium 172 (max. radiable thickness 90 mm) gamma 
emitters. 
Castings with thinner walls (30 mm max.) – RTG-TV 
device, radiation source Isovolt 420 kW 
Ultrasonic testing – Olympus EPOCH 600 
Magnetic testing is, in most cases, performed with 
manual devices. 
Inspection and evaluation is always carried out by ap-
propriately qualified personnel. 
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Slévárna Kutná Hora
FounDrY – Kutná Hora 

Production summary
- Serial production, small-lot production, unit produc-
tion of carbon steel castings and low- and medium-
alloy steel castings conforming to ČSN, DIN, ASTM, 
etc., including materials with guaranteed properties up 
to –60 °C. 

Production range
More than half of the company’s production range 
comprises castings for rail vehicles; among other sig-
nificant groups can be found castings for construc-
tion machinery and pressure boundary castings for 
valve bodies. Castings may be blasted, primed, raw, 
rough-machined, finish-machined, and annealed. The 
Foundry also produces sized steel shot and heat-
treated grit. 

technological possibilities and capacities
Melting equipment 
4 arc furnaces, capacity of each 8 tons per heat 

Přehled produkce
Sériová, malosériová a kusová výroba odlitků z uh-
líkových ocelí a nízko- a středně legovaných ocelí 
dodávaných dle norem ČSN, DIN, ASTM aj., včetně 
materiálů se zaručenými vlastnostmi do –60 °C.

výrobní sortiment
Více než polovinu produkce tvoří odlitky pro kolejová 
vozidla, dalšími významnými skupinami jsou odlitky pro 
stavební stroje a tlakové odlitky těles ventilů. Odlitky 
mohou být dodávány tryskané, základované, hrubé, 
hrubované, opracované na čisto a zušlechtěné. Slévár-
na též vyrábí tříděný tryskací ocelový granulát a tepelně 
zušlechtěné drti. 

technologické a kapacitní možnosti 
Tavicí zařízení
4 obloukové pece, každá s kapacitou 8 tun na tavbu
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MoulDing ShoP 
automatic moulding line 

• Moulding boxes 1000 x 800 x 300 x 300 mm 

• Capacity ca 250 moulds per shift

• Castings 5 to 150 kg each

Sand slinger moulding machine 
• Moulding boxes 1250 x 1250/1400/1600 

• Capacity ca 50–60 moulds per shift 

• Castings 80 to 600 kg each

Mechanized moulding line – alpha-Set 
• Moulding with or without flasks 

• Unit, small-lot, and serial production with the  
capacity of 3000 castings per year 

• Capacity ca 350 tons of castings per month 

• Castings 100 to 1500 kg each

Manual work stations 
• Capacity ca 250 tons of castings per month 

• Castings 100 to 12,000 kg each 

ForMovna

automatická formovací linka

• formovací rámy 1000 x 800 x 300 x 300 mm

• výkon cca 250 forem za směnu

• odlitky 5 až 150 kg/ks

Pískometová formovací linka

• formovací rámy 1250 x 1250/1400/1600

• výkon 50–60 forem za směnu

• odlitky 80 až 600 kg/ks

Mechanizovaná formovací linka alpha-Set

• rámové i bezrámové formování

• kusová, malosériová a sériová výroba s kapacitou 
do 3000 odlitků ročně 

• výkon cca 350 t odlitků měsíčně

• odlitky 100 až 1500 kg/ks

ruční pracoviště

• výkon cca 250 t odlitků měsíčně

• odlitky 100 až 12.000 kg/ks
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Slévárna Kutná Hora
FounDrY – Kutná Hora
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Modelárna nabízí široký sortiment konstrukčních, 
technologických a výrobních kapacit ve slévárenské 
a strojírenské oblasti. Specializuje se na konstrukci 
přípravků pro výrobu a opracování svařenců, odlitků 
a výrobků z plechu. Vyrábí dřevěné a plastové modely 
pro ruční i strojní formování. Navrhuje ocelové odlitky 
o hmotnosti 5–5000 kg. 

výroba modelů
•  Modelová zařízení ze dřeva a plastů pro ruční i stro-

jní formování
• Návrh modelů v prostředí 3D CAD systému So-

lidEdge, programování frézování v CAM systému 
PowerMILL

•  Výroba na vysokorychlostním CNC frézovacím stro-
ji se stolem o rozměrech 4 x 2 m

• Výroba maket a forem pro díly z laminátu, kompozi-
tu a ABS

•  Výroba atypických kusových zakázek a prototypů

The Pattern Shop provides vast assortment of design, 
technological, and production capacities in the found-
ry and machining area.
- Specialization in fabrication of fixtures and jigs for 

production and machining of weldments, castings, 
and sheet metal articles 

- Manufacturing of wooden and plastic patterns for 
manual and machine moulding

- Designing of steel castings in the weight range of 
5–5000 kg 

Pattern production 
• Wooden and plastic pattern equipment for manual 

and machine moulding 
• Pattern designing in Solid Edge 3D CAD, milling 

programming in CAM PowerMILL 
• High-speed milling CNC machine with a 4 x 2 m table 
• Production of dummy parts and moulds for laminate, 

composite, and ABS parts 
• Atypical single-part orders and prototypes 

ČKD Kutná Hora využívá simulace lití odlitků, díky níž 
je celý výrobní proces daného odlitku prověřen a vy-
hodnocen z hlediska kvality, technologického návrhu 
a vnitřní homogenizace odlitku. To pomáhá ušetřit čas 
a náklady při zavádění nové výroby a v neposlední 
řadě tím lze dosáhnout racionalizace výroby sériové.  

CKD KH employs casting simulation in order to verify 
and evaluate the entire casting production process in 
terms of quality, engineering design, and internal ho-
mogeneity. This helps spare time and costs in intro-
duction of new production; it is also useful for achiev-
ing lean efficiency in serial production. 

MoDElárna rDC Kutná Hora, S. r. o.
PattErn SHoP – rDC Kutná Hora 

MagMa SiMulaCE
MagMa SiMulation 
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Přehled produkce

• svařované konstrukční díly určené k montáži finálních 
výrobků o maximální hmotnosti 20 tun a rozměrech 
až 9000 x 1600 mm. Jsme vlastníkem certifikátů 
svařování ČSN EN 729-2, DIN 6700-2 třída C1, dále 
certifikátů pro výrobu a dodávání odlitků určených 
pro tlaková zařízení dle AD-Merkblatt W0 / TRD 100 
/ HP 0, evropské směrnice 97/23/EC a dalších.

• obrábění soustružením, frézováním, výroba ozubení 
frézováním a odvalovacím frézováním

• lisování za studena

• montáž

• renovace náhradních dílů navařováním a opracováním

výrobní sortiment

• kompletní podvozky nákladních a osobních vagónů 
včetně součástí a jiné svařované části zemních 
a silničních strojů, rámy podvozků vagónů, lokomotiv 
a tramvají, svařence náprav a ostatních dílů náklad-
ních automobilů

• součástí strojírny Kutná Hora je montážní linka

Strojírna Kutná Hora

technologické možnosti

Svařování

• svařování metodami 111 (MMA), 135 (MAG), 136 (MAG), 
121 (UP), 311 (G) a 141 (TIG) dle ověřených WPS

• svařování ocelí s mezí kluzu až 700 MPa

Strojní obrábění

• opracování na NC obráběcích centrech

• proces obrábění dosahuje přesnosti ±0,02 mm. 

lisování za studena 

• ohraňovací lisy do 16 mm tloušťky materiálu

Povrchová úprava a lakování

• tryskání ocelovou drtí

Pálení a řezání hutního materiálu laserem a Co2

• do rozměru 2 x 4 m ‡ 20
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Production summary
• Welded components for final product assembly with 

the maximum weight of 20 tons and dimensions 
up to 9000 x 1600 mm. We own ČSN EN 729-
2 and DIN 6700-2 grade C1 welding certificates, 
certificates for production and supply of castings de-
signed for pressure equipment in compliance with 
AD-Merkblatt W0 / TRD 100 / HP 0, European Di-
rective 97/23/EC, and others. 

• Lathe-turning, milling, gear manufacturing using 
milling and hobbing milling 

• Cold pressing 

• Assembly 

• Refurbishment of spare parts through welding and 
machining 

Production range
• Complete bogies for freight and passenger cars 

(wagons), including components 

• Welded parts for earth-moving and road machinery 

• Wagon, locomotive, and tram bogie frames 

• Weldments for axles and other truck parts 

• KH Machining Shop includes an assembly line 

MaCHining SHoP – Kutná Hora

technological possibilities
Welding 
• Methods: 111 (MMA), 135 (MAG), 136 (MAG), 

121 (UP), 311 (G), and 141 (TIG) in accordance 
with certified welding procedure specifications 

• Welding of steels with yield strength up to 700 MPa 

Machining 
• NC machining centres 

• Machining accuracy reaches ±0.02 mm. 

Cold pressing 
• Press brakes up to 16 mm in thickness

Surface treatment and painting 

• Blasting with steel grit 

• Degreasing, spraying, and drying box, Wagner 
spraying equipment 

Flame, laser, and Co2 cutting of metallurgi-
cal material 
• Laser cutting up to 2 x 4 m ‡ 20
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Strojírenský provoz v Chrudimi zajišťuje opracování na 
čisto – včetně barvení a konzervace – pro následující 
produkty: 
• odlitky z oceli
• odlitky z šedé a tvárné litiny
• svařence do 500 kg 

Přehled produkce
• armatury, převodové skříně, ložiskové komory, 

ozubená kola, jeřábová kola, řemenice, setrvačníky, 
části podvozků, hřídele, pastorky aj.

Výrobky jsou dodávány s měřicími protokoly z 3D 
měřicího přístroje CAIS.

Strojírna Chrudim dále zajišťuje: 
• výrobu svařenců hmotnosti 50–400 kg včetně 

materiálu, opracování na čisto a povrchové úpravy
• drážkování

Mezi hlavní obory průmyslu, v nichž se 
uplatňují výrobky strojírny Chrudim, patří:
• železnice 
• silniční stroje 
• betonové pumpy 
• náhradní díly 

technologické možnosti
rotační opracování
NC soustruh – SAMSUNG PL45L 
NC soustruhy – SPT16, SPS25, SPT32, SPU40
• dílce průměru 40–400 mm, délka 20–1500 mm, 

přesnost 0,03–0,05 mm, jeřáb 1000 kg 
NC karusely – SKQ8, SKI8, SKIQ8
• dílce průměru 200–900 mm, výška 50–400 mm, 

přesnost 0,1 mm, jeřáb 1000 kg
Konvenční soustruhy – SU50–SU80
• dílce průměru 50–800 mm, délka do 3500 mm, 

přesnost 0,1 mm, jeřáb 10.000 kg

Skříňové opracování
CNC centra – FSQ100, MCFH80, MCFH40
Čtyřosé obráběcí centrum, paletizace 1000 x 1250 
mm, úhlová hlava, přesnost 0,06 mm, jeřáb 10.000 kg
• dílce do rozměrů 1300 x 900 x 900 mm
Čtyřosé obráběcí centrum, paletizace 800 x 800 mm, 
přesnost 0,06 mm, jeřáb 1000 kg
• dílce do rozměrů 1200 x 800 x 700 mm
Čtyřosé obráběcí centrum, paletizace 400 x 400 mm, 
přesnost 0,1 mm, jeřáb 1000 kg

Strojírna CHruDiM

Frézování
Frézky – FP16, FGSH50, FCV63
• max. 1250 x 3000 mm, přesnost 0,1 mm, jeřáb 

10.000 kg

Horizontky
Konvenční horizontky – W9, W100, WHN13.4, 
WHN13.8
• do rozměrů dílce 1750 x 3500 mm, přesnost 0,1 

mm, jeřáb 10.000 kg
• upínací stůl 1600 x 1800 mm
NC horizontky – WFQ80
NC horizontka do rozměrů dílce 800 x 1400, výška 
1000, přesnost 0,06 mm, jeřáb 10.000 kg

vrtání
Konvenční – VR4, VR6 

Broušení
vnější – do průměru 600 mm, max. délka 3900 mm
vnitřní – do průměru 200 mm, přesnost 0,01 mm, 
jeřáb 10.000 kg

ozubení
Modul 1–20, jeřáb 10.000 kg
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Chrudim MS provides finish machining – including 
painting and preservation – for the following products: 
• Steel castings 
• Grey cast iron and ductile iron 
• Weldments up to 500 kg 

Production summary 
• Fittings, gear boxes, axle boxes, sprocket wheels, 

crane wheels, belt pulleys, flywheels, bogie parts, 
shafts, pinions, etc. 

All products are supplied with measuring protocols 
generated by CAIS 3D measuring device. 

Chrudim MS also provides: 
• Weldments in the weight range of 50–400 kg in-

cluding material; finish machining, surface treatment 
operations 

• Gouging

Main industrial sectors in which these prod-
ucts are used include: 

• Railway 
• Road machinery 
• Concrete pumps 
• Spare parts 

technological possibilities 
rotary machining
NC lathe – SAMSUNG PL45L 
NC lathes – SPT16, SPS25, SPT32, SPU40 
• Parts: 40–400 mm diameter, 20–1500 mm length, 

0.03–0.05 mm accuracy, 1000 kg crane 
NC carousels (vertical lathes) – SKQ8, SKI8, SKIQ8 
• Parts: 200–900 mm diameter, 50–400 mm height, 

0.1 mm accuracy, 1000 kg crane 
Conventional lathes – SU50–SU80 
• Parts: 50–800 mm diameter, up to 3500 mm in 

length, 0.1 mm accuracy, 10,000 kg crane 

Boxes, centres 
CNC centres – FSQ100, MCFH80, MCFH40 
Four-axis machining centre, pallets 1000 x 1250 mm, 
angular head, 0.06 mm accuracy, 10,000 kg crane 
• Parts dimensions up to 1300 x 900 x 900 mm 
Four-axis machining centre, pallets 800 x 800 mm, 
0.06 mm accuracy, 1000 kg crane 
• Parts dimensions up to 1200 x 800 x 700 mm 
Four-axis machining centre, pallets 400 x 400 mm, 
0.1 mm accuracy, 1000 kg crane 

MaCHining SHoP – CHruDiM 

Milling 
Milling machines FP16, FGSH50, and FCV63 
• Max. 1250 x 3000 mm, 0.1 mm accuracy, 10,000 

kg crane 

horizontal boring machines 
Conventional machines – W9, W100, WHN13.4, 
WHN13.8 
• Parts dimensions up to 1750 x 3500 mm, 0.1 mm 

accuracy, 10,000 kg crane 
• Platen 1600 x 1800 mm 
NC machines – WFQ80 
Parts dimensions up to 800 x 1400, 1000 height, 
0.06 accuracy, 10,000 kg crane 

Drilling 
Conventional – VR4, VR6 

grinding 
External – up to 600 mm in diameter, 3900 mm maxi-
mum length 
Internal – up to 200 mm in diameter, 0.01 mm accu-
racy, 10,000 kg crane 

gearing 
Module 1–20, 10,000 kg crane 
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Použití
Tryskací materiály se používají k tryskání povrchů 
materiálů, na čištění, odstranění galvanizace, očištění 
fasád budov, řezání a broušení kamene, speciální 
betonáže, povrchové hutnění ocelových materiálů, 
opracování povrchu skla a další. Materiály nezhoršují 
pracovní prostředí jako jiné, především křemičité ma-
teriály a neobsahují žádné složky rozpustné ve vodě. 

application 
These materials are used for blasting of materials sur-
faces, cleaning, de-galvanizing, cleaning of building 
facades, stone cutting and grinding, special concrete 
work, surface compaction of steel materials, glass 
surface treatment, and others. These materials do not 
impair the work environment, unlike other, particularly 
siliceous, materials and do not contain any water-sol-
uble compounds. 

trYSKaCí MatEriálY; oCElové Drti
BlaSting MatErialS; StEEl grit

Materiál
Material

Chemické složení
Chemical composition

tvrdost
hardness

odchylka tvrdosti
hardness variation

Kulaté tryskací materiály C > 0,75 % 460–560 HV ±40 HV

Ocelové drti P < 0,04 % 46–53 HRC ±2 HRC

Blasting material S > 0,04 %

Steel grit

rozměr oka síta 0,125 – 4,50 mm
Sieve opening size 0.125 – 4.50 mm
S 1320 S 42 S 550 S 18 S 230 S 7

S 1110 S 35 S 460 S 15 S 170 S 6

S 930 S 26 S 390 S 13 S 110 S 4

S 780 S 23 S 330 S 11 S 70 S 3

S 660 S 21 S 280 S 9

rozměr oka síta 0,045 – 2,83 mm
Sieve opening size 0.045 – 2.83 mm

G 12 21 G 25 10

G 14 18 G 40 8

G 16 15 G 50 6

G 18 13 G 80 3

G 120 2
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PřEHlED vYráBěnýCH MatEriálů Pro oDlitKY
SuMMarY oF ProDuCED CaSting MatErialS 

Uhlíkové oceli
Carbon Steels 

nízkolegované a středně legované oceli 
low-alloy and medium-alloy steels

ČSN 42 26 30.5 (.1) ČSN 42 27 11.5
ČSN 42 26 33.5 (.1) ČSN 42 27 14.1 (.5,.6)
ČSN 42 26 40.5 (.1) ČSN 42 27 15.5 (.6)
ČSN 42 26 43.5 (.1) ČSN 42 27 19.5 (.6)
ČSN 42 26 50.5 (.1) ČSN 42 27 23.5
ČSN 42 26 60.5 (.1) ČSN 42 27 24.5 (.6)
ČSN 42 26 60.6 (.5) ČSN 42 27 31.5
ČSN 42 26 70.5 (.1) ČSN 42 27 33.9
ČSN EN 10213 GP240GH ČSN 42 27 35.5
ČSN EN 10213 GP280GH ČSN 42 27 36.5
ISO 3755 230-450W ČSN 42 27 39.5 (.6)

ČSN 42 27 43.5
ČSN 42 27 45.5
ČSN 42 27 53.5
ČSN 42 27 03.5
ČSN 42 27 07.5 (.9)
ČSN 42 27 09.5 (.1)
ČSN 42 27 09.6
ČSN 42 27 12.5 (.1)
ČSN 42 27 13.5 (.1, .9)
ČSN 42 27 18.5 (.1)
ČSN 42 27 26.6
ČSN 42 27 44.5
ČSN 42 27 44.6
ČSN 42 27 50.5
ČSN 42 27 21.9

GS – 20 UIC B 013
DN 17 245 GS – C 25 DIN 17 182 GS – 20 Mn 5 (V)
DN 16 81 GS – C 38.3 SEW 685 GS – 21 Mn 5 V
DN 16 81 GS – C 45.3 SEW 685 GS – 21 Mn 5 N
DN 16 81 GS – C 52.3 DIN 17 245 GS – 22 Mo 4 V
DN 17 245 GS – 60 DIN 17 182 GS – 20 Mo 6 V
UIC 840-2      E 230-400-MS DIN 17 205 GS – 30 Mo 5 V
UIC 840-2      E 260-450-MS DIN 17 245 GS – 17 Cr Mo 55 V
UIC 840-2      E 370-620-MS DIN 17 205 GS – 25 Cr Mo 4 V
GMS             EMS-15 DIN 17 205 GS – 34 Cr Mo 4 V

DIN 17 205 GS – 35 CR Mo V 104
DIN 17 205 GS – 42 CR Mo 4 V
SEW 595 GS – 12 Cr Mo 195
DIN 17 205 GS – 34 CRNiMo 6 V
SEW 520 GS 18 NiMoCr 36 V
DIN 17200  GS 50 CrV 4 V
DIN 17200  GS 22CrMo 54 V
SEW 510   GS 30CrMoV 64 V
EN 10213  GS 17CrMo 9 10 V
EN 10213  GS 24 Mn 5 N (V)
SEW 520   GS 24 Mn 6 V
SEW 520   GS 46 MnSi 4 V

GOST 977L20 III. ASTM A 148 Gr.115-95
BS 3100 A 4 ASTM A 213 WCB ASTM A 536 Gr.60-45-12
NFA 32-054 ASTM A 213 WCC
GE 280 ASTM A 352 LCC
GE 230 ASTM A 352 LCB
GE 320 ASTM A 352 LC 1
GEC B2M1 ASTM A 352 LC 3
SIS 142172 2172-1 ASTM A 217 WC 4
GOST 20 GFL ASTM A 217 WC 6
GOST 22 GFL 77 ASTM A 217 C 5
15 GFL ZWT 62 ASTM A 487 10 A

ASTM A 487 4 D
BS 31 00 AL 2
CATERPILLAR
1 E 626
1 E 627
1 E 12 56
1 E 12 57
AAR M – 201 GRADE E
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ČKD Kutná Hora, a.s.
Karlov 197
CZ 284 49 Kutná Hora
telefon: + 420 327 506 330
fax: + 420 327 506 587
sales@ckdkh.cz
www.ckdkh.cz

ČKD Strojírna Chrudim
Průmyslová 890
537 01 Chrudim
telefon: + 420 327 506 878
fax: + 420 327 506 587
sales@ckdkh.cz
www.ckdkh.cz

Czech producer of steel castings and weldments


