


Společnost  SEV Litovel, s. r. o.  je soukromá firma, která byla založena 20. září 1999 a svoji 

činnost zahájila 1. října 1999. 

 

  



SEV Litovel 



Společnost  SEV Litovel, s.r.o vznikla jako nový podnikatelský subjekt, který převzal část 

výrobních aktivit  z výrobního programu společnosti ETA Hlinsko a.s., závod 06 Litovel. 

Po svém založení SEV Litovel, s.r.o odkoupila od společnosti ETA Hlinsko a.s. movitý a 

nemovitý majetek, know how, konstrukční a technologickou dokumentaci k výrobnímu 

programu a přijala  150 pracovníků. S rostoucí výrobou dochází k postupnému zvyšování 

počtu zaměstnanců. V současnosti  se počet zaměstnanců pohybuje v rozmezí 180 až  200 

osob. 

Společnost  SEV Litovel, s.r.o je zaměřena  na vývoj, výrobu a prodej gramofonů, částí 

elektrotechnických podsestav, sestav a dílců pro automobilový průmysl a dílců a podsestav 

pro elektrické vláčky.  
 

Od roku 2000 je společnost nositelem certifikátu systému managementu jakosti dle   

ČSN EN ISO 9001. Tento certifikát společnost úspěšně obhájila v roce 2003, 2006 a 2009 

v rámci tzv. recertifikačního auditu. 
 

Výrobní program: 

 

  gramofonové přístroje 

  trysky pro ostřik skel automobilů  

  naklápění světlometů 

  statory a rotory pro malé motorky (modely vláčků) 

  omývače skel motorových vozidel 

  čerpací jednotky 

  autopříslušenství (hadice, rozvodky atd.) 

  elektronické regulace vysavačů  

  teploměry a termomanometry 



 

Společnost  SEV Litovel, s.r.o má vlastní vývojovou základnu, která zabezpečuje vývoj 

nových výrobků.   

 

Výrobní základna společnosti je tvořena těmito provozními celky: 

 

  prvovýroba (provoz Prvovýroba) 

 -  třískové obrábění (soustružení, frézování, vrtání, závitování, 

    broušení)  

 -  lisování plastických hmot  

 -  lisování plechových dílců    

     -  povrchová úprava lakováním 

  montáž  

 -  ruční montáž 

 -  ruční osazování DPS 

 -  ruční pájení 

 -  strojní pájení (pájecí linka) 

 -  navíjení cívek 

 -  vyvažování rotorů 

 -  fluidizace rotorů 

  

    Montáž je tvořena těmito provozy: 

  -  provoz AUTOPROGRAM 

  -  provoz Gramofony 

  -  provoz DPS (teploměry a termomanometry) 

 

. 



 Společnost  SEV Litovel, s.r.o disponuje dostatečnými vývojovými kapacitami a 

technologickými možnostmi a je schopna dovést nové projekty od fáze vývoje, přes přípravu 

výroby až do fáze vlastní sériové výroby.  

 

Společnost  SEV Litovel, s.r.o je připravena přijmout každou novou výrobní příležitost v 

uvedených oborech a je schopna operativně přizpůsobit své výrobní kapacity konkrétní 

poptávce. 

 

 Přehled některých používaných strojů a zařízení: 

  
 Soustružnické centrum Nakamura WT100 

 Soustružnické centrum CNC Hyundai HIT 20 

 CNC soustruh Hyundai HIT 8 

 CNC soustruh TORNOS BECHLER ENC 16 

 Universální soustruhy 

 Bruska na kulato 3 - 30 mm, 0,001 mm 

 Bezhrotová bruska AGATHON 0,1 - 10 mm, 0,001 mm 

 Bruska na plocho 

 Frézy 

 Vrtačky 

 Závitovačky 

 



 Hlavní zákazníci 
  

   

GRAMOFONY   

 Project Audio Systems Wien  

 

AUTOPROGRAM 

 Škoda Auto Mladá Boleslav, 

 Hella Autotechnik Nova Mohelnice 

 Reden Krnov 

 Visteon Nový Jičín 

 Kavan Nürnberg  

 Zetor Tractors Brno 

 

OSTATNÍ  

 Märklin Göppinggen (statory a rotory pro malé 

motorky) 

 Fantini Technology Group (teploměry a 

termomanometry)  

 E-Technik Milotice n. Bečvou (regulace vysavačů) 

 

 

Firma Project Audio Systems Wien je rozhodující zákazník naší společnosti.  
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Pozn.: údaje vztažené k roku 2011 

Podíl  jednotlivých výrobkových oblastí na celkovém obratu 



  

AUDIO TUNING 
   

Pro rakouskou firmu Audio Tuning vyrábíme gramofonové přístroje pod značkou 

PRO-JECT, která je dále dodává do více než 60 zemí celého světa. 

 

 



    Gramofony 



 

AUTOPROGRAM - servomotory naklápění světlometů 
 



AUTOPROGRAM - trysky 
 



MÄRKLIN 
  

Výroba rotorů a statorů malých komutátorových motorků o průměru rotoru od 15 do 

30 mm a navíjení válcovitých cívek. 

  



Osazování desek plošných spojů (DPS) 
 



Soustružené dílce 



CNC soustruh NAKAMURA WT-100 



Soustružnické centrum CNC Hyundai HIT 20 
  



CNC soustruh Hyundai HIT 8 

 



Montážní a testovací karusel fluidních trysek 



Zalévání fluidních trysek 

Montáž trysek 



Navíječky cívek a malých rotorů  



Certifikáty 
  



Kontakty: 
  

 

SEV Litovel, s. r. o.                

Palackého 34 

784 01  Litovel 

Czech Republic 

 

Tel:  +420 585392231 

Fax:  +420 585341940 

 

E-mail: info@sev-litovel.cz 

 

                  Telefon                   E-mail   

Jednatel  Ing. Jiří Mencl          585392200      mencl@sev-litovel.cz 

Prodej       Hana Gnipová          585392231      gnipova@sev-litovel.cz 

 

 

  

www.sev-litovel.cz 



Děkujeme za Vaši pozornost!  


