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VÝROBA
Společnost podniká ve vlastním výrobním závodě o rozloze
4 500 m2. Výrobní proces je zajištěn jak organizačně tak strojově a je pravidelně auditován a dozorován pracovníky EASA.
Jednotlivé výrobní operace probíhají na nejmodernějších strojích CNC s použitím nových technologií s aplikací těch nejmodernějších materiálů.

Firma se od roku 1989 zabývá vývojem, zkoušením, výrobou a prodejem leteckých vrtulí a nyní zaměstnává 35
pracovníků. V současné době je v portfoliu nabídky společnosti 80 druhů leteckých vrtulí ve více než 150 variantách.
Původní sortiment byl orientován na vrtule pro nejnižší
váhovou kategorii letadel do 450 kg – tj. kategorii UL
a pro větrné turbíny.
Nový sortiment je orientován na vrtule pro oblast civilního
letectví. Společnost Křemen Woodcomp se svou výrobní
kapacitou, sortimentem výroby a především dosaženou
špičkovou úrovní vyráběných produktů v kategorii UL zařadila mezi předním výrobce v Evropě i ve světě. Kapacita
výroby leteckých vrtulí se v dnešní době pohybuje v řádu
1 500 vrtulí a větrných turbín ročně.

Vhodnou personální politikou se ve ﬁrmě podařilo zajistit
vytvoření stabilního, vysoce kvaliﬁkovaného pracovního týmu.
Zkušenosti, odborné i osobní kvality a dovednosti zaměstnanců považuje společnost vzhledem k velice specializovanému
oboru činnosti za jednu z klíčových hodnot pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti vyráběných produktů.

Společnost nevyužívá žádných transferovaných technologií ani cizích patentů. Veškerý výzkum a vývoj jak výrobkový, tak i technologický je řízen buď vlastní vývojovou
a projekční organizací, nebo ve spolupráci s renomovanými výzkumnými pracovišti a specialisty v ČR. Tato
činnost vedla ke vzniku vlastních konstrukcí a zejména
speciálních progresivních výrobních technologií a jejich
úspěšných aplikací do sériové výroby.
Společnost Křemen Woodcomp je jak vývojově tak
i výrobně i technologicky soběstačná bez nutnosti využití spolupráce s jinými vnějšími subjekty.
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Na základě zkušeností s vývojem, výrobou a odbytem vrtulí pro ultralehká letadla byla v rámci vlastního výzkumu
a vývoje vyvinuta nová řada třílistých, hydraulicky za letu
stavitelných vrtulí s označením KW.

SORTIMENT VRTULÍ:
Vyrábíme vrtule pro letouny v kategoriích:
UL, EXPERIMENTAL, Normal do 5.700kg

Firemní zkušební
letoun Extra 330
LC při závěrečných
zkouškách vrtule
řady KW.

Vrtule KW10
Hydraulicky přestavitelná určená
do maximálního
výkonu 310 HP
při 2700 ot/min

TECHNOLOGIE
Konkurenční ﬁrmy certiﬁkovaly své výrobky před 20 i více roky
a stále používají zastaralou technologii ručního nanášení povrchových laminací na vrtulový list s opakovaným broušením
a stříkáním nátěrových hmot s velkou rozměrovou tolerancí.
Společnost Křemen vyvinula a používá novou moderní metodu
vakuového laminování ve speciálních lamináčních formách.
U této výrobní metody se výrobní tolerance listu pohybuje řádově v setinách milimetru. Žádná v současnosti používaná nátěrová hmota nedosahuje tak vysoké odolnosti jako
gelové pryskyřice. Zde se slučuje žádaný vzhled vrtulových
listů s jejich technickou multifunkčností. Společnost nabízí
podle přání zákazníka carbonový, nebo barevný vysoce pevný
a odolný povrch. Použití této bezkonkurenční technologie umožnil významný posun v kvalitě který pozitivně
ovlivnil konečné užitné vlastnosti nového produktu. Aplikace nové technologie a dodržení
přísných výrobních tolerancí zaručuje, že
v provozu již nebude docházet k aerodynamickým vibracím a rezonancím zapříčiněných rozměrovými
diferencemi.

 Pevné dvoulisté vrtule
 Pevné dvoulisté dřevěné vrtule v kombinaci s kompozitovými materiály vhodné pro současné i historické
letouny. Všechny typy pevných dvoulistých vrtulí
jsou typově certifikovány EASA.
 Kompozitní vícelisté vrtule na zemi přestavitelné.
 Kompozitní vícelisté vrtule za letu přestavitelné mechanicky, elektricky, nebo hydraulicky.
 Kompozitní vícelisté vrtule, aeroelasticky stavitelné
za letu „Constant speed“
 Vrtule pro větrné turbíny
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ZÍSKANÁ OPRÁVNĚNÍ
Společnost je držitelem řady certiﬁkačních oprávnění nutných pro realizaci vývoje, výroby a prodeje vrtulí pro letouny
provozované v kategorii Normal do 5700 kg.
Na základě zkušeností s vývojem, výrobou a odbytem vrtulí
pro ultralehká letadla byly v rámci vlastního výzkumu
a vývoje vyvinuty nové řady třílistých hydraulicky přestavitelných plně automatických vrtulí.

CAA SK - TC V-1/2010

POA: CZ.21G.0048

 DOA: Oprávnění organizace k projektování č. EASA
AP.250 (DOA – Desing Organisation Approval) udělené
evropskou agenturou pro letectví – EASA
 POA: Oprávnění organizace k výrobě č.CZ.21G.0048
 Zkušebny: Oprávnění k průkazným a ověřovacím zkouškám leteckých vrtulí stanovených předpisy CS/JAR/FAR
pod č.L-3-079
 Typové průkazy

ZKUŠEBNICTVÍ

DOA: EASA.AP250

TYPOVÉ PRŮKAZY VRTULÍ

SERVIS
Významným obchodně-marketingovým progresivním krokem
společnosti je zřízení servisních center téměř po celém světě. Společnost v současné době disponuje 29 servisními středisky. Pracovníci servisních center jsou odborně vyškoleni
a vybaveni jak zařízením umožňující vrtule seřizovat a opravovat, tak i jejich náhradními díly. Zahraniční zákazník tak má
jistotu, že jeho produkt bude pravidelně a hlavně včasně servisován a případně i opraven. Úzké sepjetí servisních středisek
a mateřské ﬁrmy přináší výhodu znalosti současného stavu letecké techniky v daném prostředí (tropy, nebo chladné oblasti) a zároveň může společnost okamžitě reagovat
na různé požadavky zákazníků v dané oblasti.
Případnou výměnu vašich vrtulových listů můžeme
zajistit kdekoliv na světě v termínu do 14 dnů.

Jako nejdůležitější součást činností společnosti jsou
považovány aktivity průkazného zkoušení technických
a bezpečnostních parametrů výrobků. Z tohoto důvodu
společnost vybudovala zkušebnu vrtulí jako nezbytnou
součást vývojového a certiﬁkačního procesu.
Společnost proto disponuje zkušebním a vývojovým zařízením umožňující jak realizaci výzkumu a vývoje nových
produktů, tak i provádění výrobně-provozních zkoušek.
Rozsáhlé zkušební zařízení, metodiky a zkušební postupy
pro provádění zkoušek společnost vyvinula vlastními silami.Ve společnosti je možné kompletně pokrýt požadavky certiﬁkačního předpisu EASA CSP od laboratorních
zkoušek,přes provozní motorové zkoušky až po zkoušky
letové.
Zkušebna je certiﬁkována podle předpisů stanovených
CAA CZ pod č. L-3-079.

TŘÍLISTÁ VRTULE
SR 3000
Třílistá, za letu stavitelná, plně automatická vrtule SR 3000
Constant speed se stala nejprodávanější automatickou přestavitelnou vrtulí na světě.

S vrtulemi Woodcomp bylo dosaženo celé řady evropských
a světových rychlostních a vytrvalostních rekordů.
Dosažené zkušenosti a úspěchy motivovaly společnost k postupu do vyšší oblasti civilního letectví. A tento nový trend byl
na základě výborných ekonomických výsledků společnosti podpořen dotacemi z fondů EU.
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PROČ VRTULI
OD SPOLEČNOSTI
WOODCOMP KŘEMEN?










Nový karbonový design
Vyšší odolnost vrtule v provozu
Delší životnost vrtule
Možnost výměny kovové náběžné hrany
Přiměřená cena
Individuální přístup k zákazníkovi
Nízká hmotnost vrtule
Vysoká účinnost
Úsporu nákladů při přepravě.Řada vrtulí KW -15 má unikátní technicky vyřešený systém demontáže pro expedici
v rozebraném stavu pouze v malém balíčku s minimálními
dopravními náklady.

Provozní zkušenosti společnost čerpá jak z vlastních zkušeben, tak zejména ze sledovaného provozu vrtulí, studuje
a seznamuje se s cizími produkty, studuje historii výroby vrtulí
v ČR i ve světě.
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VYSOCE DYNAMICKY
NAMÁHANÉ DÍLY
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VÝVOJ
KOMPOZITNÍCH
VRTULÍ
A KOMPOZITNÍCH
KONSTRUKCÍ
Rotorový list
Rotorová hlava

VYSOCE TEPLOTNĚ
NAMÁHANÉ DÍLY

Díly motorů

VYSOKOPEVNOSTNÍ KOMPOZITY

Samonosné kompozitní konstrukce letounů

DÍLY SPECIALNÍHO UŽITÍ

V prostorách a ve zkušebnách ﬁrmy, v těsné spolupráci
s renomovanými výzkumnými a vývojovými pracovišti
vznikají nejen nové konstrukce kompozitů pro letecké
vrtule. Firma se zaměřuje i na další rotační systémy jako
jsou například větrné turbiny, nebo rotorové listy vrtulníku. Dále vyvíjí a realizuje projekty pro speciální užití
kompozitů jako jsou vysoce dynamicky namáhané kompozitní díly, vysoce teplotně namáhané kompozitní díly,
vysokopevnostní kompozity, extrémně lehké konstrukce a další díly speciálního užití. Na základě speciﬁckých
požadavků ﬁrma při vývoji těchto dílů čerpá z vlastních
mnohaletých zkušeností, spolupracuje s chemiky, technology, designéry. Optimalizuje tím výrobní technologie
aby bylo dosaženo požadovaných parametrů produktu

EXTRÉMNĚ LEHKÉ
NOSNÉ KONSTRUKCE

Voštinové konstrukce letounů
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Firmu Křemen Woodcomp
najdete nedaleko Prahy v těsném
sousedství civilního mezinárodního
letiště Aero Vodochody.

NEW DIRECTION
IN AVIATION
WOODCOMP s.r.o.
Vodolská 4, 250 70 Odolena Voda, Czech Republic
tel.: 00420 283 971 309, fax.: 00420 283 970 286, mobil: 00420 724 049 595,
www.woodcomp.cz, info@woodcomp.cz

an

sk

á

