
Rozvoj vývojového střediska
History of the R&D center

Vznik vývoje se datuje do doby vzniku společnosti (1911).
The R&D center dates back to the beginnings of the company (1911).

Mezi prvními výrobky byly zadlabací a dozické zámky (1911).
Mortise locks and Chubb locks were among the first products (1911).

První cylindrická vložka se objevila v roce 1932.
The first cylinder was manufactured in 1932.

Známý pejsek se dostal na hlavu klíče ve 40. letech 20. století.
The famous dog appeared on the head of the key in the 1940s.

Již v 50. letech 20. století byly nabízeny první zámky k automobilům.
The first automobile locks were offered in the 1950s.

Od roku 2010 jsme se stali vybraným vývojovým střediskem koncernu pro cylindrické vložky a visací zámky.
In 2010 we became the selected R&D center of the group for cylinders and padlocks.

V roce 2011 jsme zkonsolidovali vývoj, prototypovou dílnu a zkušebnu „pod jednu střechu“.
The R&D center, prototype lab and testing lab were brought together “under one roof” in 2011.

V roce 2013 byl pořízen nový software CETOL na analýzu tolerančních polí.
New CETOL software for tolerance analysis was purchased in 2013.

Od roku 2013 pracují naši vybraní konstruktéři přímo u zahraničních zákazníků koncernu (Švédsko, 
Německo, Švýcarsko…).
Since 2013 some of our designers have been working directly for the foreign customers of the group (Sweden, Germany, 
Switzerland…).

V roce 2014 proběhla akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
In 2014 the testing lab was certified according to EN ISO/IEC 17025.

V roce 2015 došlo k výrazné modernizaci zkušebny a prototypové dílny díky dotaci z EU.
In 2015 an EU grant was used for a substantial modernization of the testing lab and the prototype lab.

V roce 2015 byl vyvinut nový produkt ELMECH – 16 mm otvírač FAB.
A new ELMECH product was introduced in 2015: the16mm FAB opener.

Do roku 2016 bylo podáno 45 vynálezů a patentů registrovaných ve 12 zemích.
45 inventions and patents have been registered in 12 countries by 2016.

Do roku 2016 vývojové středisko vyvinulo přes 150 výrobků.
More than 150 products have been introduced by the R&D center by 2016.

V průběhu roku 2017 byl v rámci oddělení R&D vybudován ELMECH tým.
A new ELMECH team was created in 2017 within the R&D department.

Vývojové centrum

Zkušebna – testování životnosti

Prototypová dílna – CNC soustruh

Dnes Dříve

CETOL – toleranční analýzy

Testování životnosti

2015 – Návštěva guvernéra ČNB

2016 – Vývojové centrum


