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HistóHistória a profil firmy firmy

Firma BELLE Export & Import  bola založená v roku 1993 a od tohto obdobia sa 
úspešne etablovala na slovenskom, českom i srbskom trhu.  

Vývoj a rast firmy možno rozdeliť do niekoľkých fáz:
- obchodovanie so surovinami
- od roku 1996 sme výhradným zástupcom Berry Metal a postupne výhradné 
zastúpenie rozšírili na o ďalších obchodných partnorov - FALCON FOUNDRY, 
PLESH INDUSTRIES, A.L.B.A. s.r.l, LOVEMAN 
- od roku 1998 vytvorenie skladu hutného materiálu, v ktorom máme k dispozícií  
cca 300 ton materiálu
- od roku 2000 zabezpečovanie výroby náhradných dielov na základe výkresovej 
dokumentácie
- od roku 2008 rozšírenie  portfólia založením firmy DajanSK, s.r.o., ktorá je 
zameraná na trieskové opracovanie CNC strojmi. 

Filozofiou firmy BELLE EXPORT-IMPORT s.r.o. je dosiahnuť čo najväčšiu 
spokojnosť zákazníka poskytnutím kvalitných služieb. Kvalita predávaných 
produktov je samozrejmosťou. Každej väčšej dodávke predbiehajú testy kvality 
materiálov, čím firma dokáže zabezpečiť dodanie kvalitného materiálu. Spoločnosť 
BELLE EXPORT-IMPORT s.r.o. je výhradným zástupcom výrobcov s vynikajúcimi 
referenciami, etablovaných na tuzemskom i svetovom trhu.

Rozmanitosť našej obchodnej činnosti je daná hlavne našim obchodným tímom, 
ktorý je pripravený vyhovieť akejkoľvek vašej požiadavke.
 
Na základe absolvovania certifikačného auditu systému manažérstva kvality 
spoločnosť BELLE EXPORT-IMPORT s.r.o. získala Certifikát Systému 
manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000.



Zákazková výroba

V rámci zákazkovej výroby  firma Belle Export & Import zastrešuje kompletné 
dodávky výkresových náhradných dielov, čo sa týka trieskového opracovania, 
vrátane dodávky vstupných materiálov (výkovkov, odliatkov, zvárencov, hutného 
materiálu), ako aj rôzne druhy tepelného spracovania (povrchové kalenie, 
zušľachtenie a pod.) a povrchových úprav (chrómovanie, nitridácia, 
vysokorýchlostné nástreky a pod.) . 

Aby sme naším  odberateľom  vyšli čo najviac v ústrety máme k dispozícii sklad 
hutného  materiálu: 
• profilový materiál triedy 11-19: kruhové tyče, ploché tyče a iné 
• rúry valcované, zvárané, bezšvíkové, potrubné diely 
• plechy 
• rôzne hutnícke materiály 
• pletivá, drôty, ploty
• nerez, farebné kovy 

V prípade požiadavky na delenie materiálu, disponujeme dvoma pásovými pilami:
 - Pilous ARG 290 – delenie do priemeru D290mm
- PP 502 G CNC – delenie do priemeru D500mm

Dovoz materiálu, ako rozvoz náhradných dielov vieme na základe dohody s 
odberateľom realizovať vozidlami z nášho vozového parku:
- Iveco, nosnosť 5900kg, rozmery nákladu 2200x6200x1800mm
- Ford Transit, nosnosť 1600kg, rozmery nákladu 1400x2800x1400mm

Kontrolu produktov zabezpečuje úsek kontroly kvality. Tento úsek je vybavený 
certifikovanými meradlami, či už dĺžkovými, meradlami tvrdosti ako aj meradlami 
drsnosti povrchu. 



Náhradné diely pre Vysoké pece

BLAST FURNACE
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Plavákový regulátor

Zosilnenie pojazdu VV-6



Teleso rozdeľovača

Západka



Zárubňa koksárenských dverí

Napínania 



Potrubný rozvod hydroinjektáže

Adaptér VP 1 so spätným ventilom



Vŕtacia tyč pre vŕtanie otvoru do vysokej peci

Vŕtacia korunka pre vŕtacie tyče s vnútorným závitom



Vŕtacia tyč s kovaným kocom

Prebíjacia tyč



Náhradné diely pre  Aglomeráciu

SINTEL PLANT
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Reťazový článok

Reťazový článok



Reťazový článok

Reťazový článok



Tesniaci kruh rozdeľovača

Drevená zátka so závitovou tyčou



Koleso výhrabu radlice

Koleso výhrabu radlice



Náboj – pred tvrdonávarom

Náboj – po tvrdonávare 



Zvarovaný  aglomeračný -  roštový vozík

Prevodovky pohonu



Zostavenie pojazdového kolesa 

Forma na káčer pre výmurovku potrubia



Korečkový naberač 



Náhradné diely pre  Oceliareň

STEEL SHOP
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Bočný diel nosiča valcov

Nosič valcov horná časť



Spodok naklápacieho ložiska

Zostava naklapácieho ložiska



Zostava reťazového kolesa

Pracovné valce



Nájazdová hlava

Prevodovka pre naklápanie panve



Podstavec liacej panve

Dno liacej panve



Skrutkový zdvihák 

Delené púzdro - pertinax



Plošína

Spojovací čap



Náhradné diely pre 
Studenú valcovňu

COLD ROLLING 
MILL
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Výkovok – Klzné púzdro

Klzne púzdro 



Domec pracovného valca

Domec pracovného valca bez tiahla



Domec pracovného valca s tiahlom

Veká domcov pracovných valcov



Aretačný prvok 

Zostava – aretačný prvok



Valec piestu odvíjačky

Článok dopravníka - dielce



Články dopravníka

Labyrint pevný vnútorný



Kameň

Klzna lišta



Pracovný valček 

Detail – pracovný valček



Prevodovka

Detail – prevodovka 



Šnekové koleso

Šnekové koleso



Hnaný valec

Zubová spojka



Ložiskoý domec

Kameň kĺzny – sivý granit – moriaca linka



Stojan valcov

Veká, čapy



Krúžky

Zubové spojky



Náhradné diely pre 
Teplú valcovňu

HOT ROLLING 
MILL
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Rekuperátor

Rekuperátor



Rekuperátor

Rekuperátor



Rekuperátor

Rekuperátor



Bronzová matica

Bronzová matica 



Článok reťaze

Lamela nožníc



Guľový čap

Pogumované kladky



Valček

Oporný valec



Hriadeľ s priechodzím otvorom

Hriadeľ s priechodzím otvorom



Vodiaca doska stola

Rameno pre vyberanie brám z  narážacej pece



Lože

Čapy



Kladky

Ohrubované výkovky



Zostava – skrutka + bronzová matica

Zavádzacie kladky



Vymedzovací prvok

Transmisný hriadeľ



Náhradné diely pre 
Žeriavy – komponenty s ozubením

CRANES
AND 

COMPONENTS WITH TEETH
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Brzda D320

Ozubená objímka



Ozubený veniec + ozubené koleso

Pastorok



Časť zubových spojok

Ozubené spojky



Ozubený náboj

Ozubený náboj



Ozubený náboj

Časť zubovej spojky



Ozubené koleso

Ozubené koleso



Pastorok

Ozubené komponenty



Zostava – ozubený hriadeľ

Pastorok



Ozubený veniec

Ozubené koleso + pastorok



Kužeľové koleso

Pastorok



Spojka s vnútorným drážkovaním

Šnekové koleso + pastorok



Brzdová polovica spojky

Žeriavová dráha



Pastorok

Zostava spojky



Pastorok + ozubené koleso

Zostava spojky



Pastorok 

Zostava spojky



Vnútorná polovica spojky 

Bronzová matica - delená



Žeriavové koľajnice s frézovanou drážkou pre upnutie

Detail - Žeriavové koľajnice s frézovanou drážkou pre upnutie



Zostava – ozubené koleso 

Ozubené koleso



Ostatné náhradné diely

OTHER SPARE 
PARTS

Belle Export – Import, s.r.o.
Textilná 5
040 12 Košice



Pracovná doska stroja

Pracovná doska stroja



Platňa

Platňa – lisovanie čapov zmrazovaním



Hydrovalec

Armatúry



Pracovaná doska

Pracovná doska



Kladka D1400 rotačnej pece

Prechodový kus násypníka



Reťazový článok

Stredný reťazový článok
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