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Úvodní slovo
Vážení obchodní přátelé,

děkujeme, že jste otevřeli obálku s naším firemním magazínem SLT News. Proč obálku? Máme přece 
dobu digitalizace, moderních informačních systémů a robotiky. Máme…a přece existuje pořád spousta 
lidí, kteří rádi vezmou do ruky knížku nebo otevřou obálku. Žijeme v rychlé době plné změn, ale my jsme 
přesvědčení, že lidská mentalita, pocity a přání zůstávají stejné. Navzdory všem více nebo méně sofisti-
kovaným marketingovým teoriím a měnícímu se trhu se nároky na dodavatele a obchodní partnery dle 
našeho názoru příliš nemění. Každý z nás vyžaduje spolehlivé a kvalifikované partnery, kteří drží slovo. 
Kteří stojí za svými zákazníky, jsou nejenom ochotní ale i schopní jim poradit a pokud je třeba, vymyslet 
i nestandardní řešení. Od roku 2016, kdy vznikla naše firma jsme se o tuto filozofii snažili a snažíme. A vy 
jste nám tuto energii v uplynulých letech vraceli. Vraceli ve formě společných projektů a objednávek, 
což vnímáme jako projev důvěry. Důvěry, které si nesmírně vážíme. A která nás zavazuje. Děkujeme vám.

Dovolte nám, abychom vás nyní touto formou stručně seznámili s našimi novinkami, vývojem, děním 
a plány ve firmě SLT components.

Do nadcházejícího nového roku 2021 vám přejeme hodně úspěchů, štěstí a samozřejmě to hlavní 
– zejména hodně zdraví.

Ing. Zbyněk Dvořák a Petr Žemlička

Stěhování
Ano – nikdo to nedělá rád, ale patří to k životu. Stěhování. I my 
se nyní budeme stěhovat. Někteří z vás vědí o našem školícím 
centru na zdvihací techniku Stahl, které již 3 roky provozujeme ve 
Slatiňanech. A někteří z vás jej navštívili, aby se dozvěděli něco 
nového z oblasti servisu a údržby kladkostrojů nebo aby si prostě 
v klidu ověřili svoje poznatky a zkušenosti z praxe. Nyní sloučí-
me naše skladové prostory, školící centrum a kanceláře a během 
ledna 2021 se přestěhujeme na níže uvedenou adresu. Stávající 
fakturační adresa (Štěpánkova 108 | Chrudim) zůstává proza-
tím stejná. Těšíme se, že se zde s mnohými z vás opět uvidíme.

Naše nová adresa je:

SLT components, spol. s r. o.
U Cukrovaru 158 | Slatiňany | CZ-537 05
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Kabelové vlečky 
„Naše komplexní řešení!“
Do nových prostor patří nové výrobky. Rozšířili jsme sortiment o kabelo-
vé vlečky. Je to další doplněk našich napájecích systémů a nyní můžeme 
říci, že od firmy SLT můžete získat komplexní řešení napájecích systémů 
pro pohyblivé spotřebiče. Nejpoužívanější kabelové vlečky, které máme 
v nabídce jsou plně kompatibilní s ostatními výrobky běžně používanými 
na našem trhu. 

Navíc nabízíme i speciální vozíky vhodné pro pojezd v profilech podvěs-
ných systémů, kabely, kabelové vývodky a veškeré potřebné příslušenství.

Napájecí troleje 
„Be fast or be last!“
Již více než 2 roky pro vás držíme skladem uzavřené troleje. A ne ledaja-
ké. Špičkové troleje řady Elite od francouzské firmy Fels se vyznačují mo-

derním designem – za zmínku stojí zejména trolejové pouzdro voštinového 
typu s dvojitou stěnou, které se vyznačuje mimořádnou tuhostí, snadno vyměni-

telné uhlíky nebo kovové držáky. V posledních měsících jsme navíc instalovali první aplikace 
nové uzavřené troleje řady Inno – jedná se o uzavřenou trolej s malými vnějšími rozměry speciálně 
vyvinutou pro standardní jeřáby. V konkurenčním prostředí, které je pro oblast standardních jeřábů 

tak typické se jedná o ideální napájecí systém. Uzavřené troleje jsou připraveny k okamžitému od-
běru a navíc v průběhu ledna budeme výrazně navyšovat objem naskladněného materiálu..

Energetické řetězy 
„Někdy to bez nich prostě nejde!“
Energetické řetězy je neodmyslitelná součást portfolia napájecích systémů. Je-
jich možnosti a dynamický vývoj v posledních letech jsou mimořádné a fascinující. 
Umožňují napájet nejenom spotřebiče pohybující se přímočarým vratným pohy-
bem ale i po kruhové trajektorii nebo vykonávající obecný rovinný či dokonce pro-
storový pohyb! Zaměřujeme se na atypické aplikace, u kterých je návrh a tech-
nické řešení klíčem ke spolehlivému provozu. A  to i  v nejnáročnějším prašném 
nebo vlhkém prostředí, pro vysoké rychlosti a samozřejmě nabízíme i provedení 
vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Řetězový kladkostroj STAHL 
vybavený frekvenčním měničem 

„One step ahead!“
Doposud jste neslyšeli o  řadě STF řetězových kladkostrojů Stahl? Vůbec se 

vám nedivíme – řetězové kladkostroje Stahl byly až do této doby vybaveny pou-
ze 2-stupňovou regulací rychlosti zdvihu nebo pojezdu.

V současnosti je uváděna na trh řada STF, která je vybavena frekvenčními měniči od 
firmy Magnetek. Toto koncernové řešení rozšiřuje možnosti této techniky o přesnou 
a precizní manipulaci s břemeny a to nejenom pro rychlost pojezdu ale i pro rych-
lost zdvihu. Celý současný rozsah nosností řetězových kladkostrojů Stahl (250 kg – 
6 300 kg) zůstává zachován a lze jej dodat i v provedení s frekvenčním měničem.
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