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V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH
vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, 
především holicí čepele a žiletky.  
Po nástupu elektrických holicích strojků a s tím  
spojený pokles odbytu klasických čepelí byla 
společnost nucena učinit opatření.

Od roku 1936, kdy bylo započato s kusovou výrobou svařovacích 
transformátorů, byla postupně transformována výroba až do roku 
1950, kdy DALEX kompletně přešel na jejich sériovou výrobu.

DALEX v roce 1945 odstartoval výrobou prvního 
svařovacího odporového lisu PK21/31 novou éru 
svařovací techniky.  
V této době také vzniklo jméno DALEX, které bylo 
odvozeno od jména syna Alexandra Niepenberga.  
Díky odbornosti a vizionářským technickým  
koncepcím firma DALEX uvedla na trh roku 1984
první stejnosměrný odporový svařovací lis.  
Potom roku 1997 první vysokorychlostní 
servomotorově ovládaný odporový svařovací lis.
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Značka DALEX je synonymem pro inovované 
svařovací metody. Zásady a ideály jako jsou  
vysoká odbornost a motivovanost 
zaměstnanců, na jejichž základě byla firma  
roku 1911 založena, se v průběhu existence 
firmy nikterak nezměnily.

Díky těmto zásadám je a i v budoucnosti zůstane 
firma DALEX společností udávající tempo a nové
trendy v oboru odporového svařování.  
Jako jedna z mála firem nabízí DALEX komplexní
řešení svařovacích úkolů. Kompletně řeší mo-
mentální požadavky klientů od sériově vyráběných 
přes speciální jednoúčelové svařovací odporové lisy 
až po speciální robotové svařovací kleště.

„Vyřešíme jakoukoliv svařovací úlohu“ je prohlášení 
a příslib zákazníkům, který si DALEX napsal na svůj 
firemní štít.  
Pro splnění tohoto nesnadného předsevzetí máme 
k dispozici kvalitně vyškolené techniky a vývojové 
inženýry, moderně vybavené vývojové a konstrukční 
centrum provázané se špičkově vybavenými 
zkušebními laboratořemi a v neposlední řadě 
moderními technologiemi vybavené a progresivně 
řízené výrobní závody.

STANDARDNÍ STROJE SPECIÁLNÍ STROJE VÝVOJ A VÝZKUM VÝROBA SVAŘOVACÍCH 
PŘÍPRAVKŮ

ROBOTOVÉ SVAŘOVACÍ 
JEDNOTKY

SERVOMECHANICKÉ  
SVAŘOVACÍ KLEŠTĚ
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Ve firmě DALEX nezůstane žádný problém nevyřešen.
Individuální poradenství prováděné odborníky, 
převádí osobní představy zákazníka k realizaci 
a výrobě samotného zařízení. V odděleních vývoje 
a konstrukce, vybavených nejmodernější technikou, 
se snaží zkušení inženýři a technici vyslyšet každému 
přání a vyhovět vzrůstajícím nárokům zákazníků.  
Toto je naše cesta do budoucnosti.   

Vysoce specializovaní odborníci simulují pomocí 
nejnovější elektroniky nově vzniklé požadavky 
zákazníků. Díky tomu, že spolehlivost, kvalitu a výdrž 
sváru nemusíme dokazovat laboratorně, docilujeme 
snížení nákladů na vývoj nových aplikací odporového 
svařování.

KOMPETENCE. VÝVOJ. ŘEŠENÍ.
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PARTNERST VÍ. KOMPETENCE. 
SVĚTOVOST.
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Firma DALEX má řešení pro každý problém v oboru svařo-
vání. Díky široké paletě produktů, nezůstane žádné zadání 
svařovacího úkolu nevyřešeno. Přitom se orientujeme zcela 
na požadavky našich zákazníků. Jako vývojoví a systémoví 
partneři, nacházíme pro jednotlivé specifické svařovací úkoly
společně se zákazníkem individuální řešení. Zároveň sériově 
vyrábíme standardní svařovací odporové lisy.

Při tom čerpá DALEX z rozsáhlé palety své nabídky. Naše 
nabídka sahá od malých ručních kleští pro řemeslníky a dílny, 
přes větší série a speciální stroje pro průmyslovou výrobu,  
až po plně automatizovanou velkosériovou výrobu s podpo-
rou robotů, podavačů a manipulátorů.  
 
Vzhledem k tomu, že s produktem jde ruku v ruce servis, je 
úspěch našich výrobků zaručen, což plně uspokojuje naše 
zákazníky.

SVĚTOVOST OBCHODNÍ PARTNERST VÍ



Výjimečné úkoly vyžadují výjimečná řešení. Tomuto heslu 
plně odpovídají speciální jednoúčelové svařovací stroje 
z produkce DALEX. Formou cenově výhodného stavebnico-
vého modulárního systému efektivně a hospodárně řešíme 
komplexní svařovací úkoly. Ať se jedná o svařovací zařízení 
s ochranným plynem, výstupkové svařovací lisy, bodovky 
či švové svařovací lisy. DALEX nalezne pro každý problém 
ve svařování to nejefektivnější zařízení. Řešení je vždy 
precizně promyšlené a na vysoké technické úrovni, díky 
tomu probíhá výroba na strojích značky DALEX s maximální 
kvalitou a efektivitou.

DALEX nezajišťuje pouze montáž a uvedení zařízení  
do provozu, ale také údržbu a servis. Komplexní servis  
ke spokojenosti zákazníka. 

RUČNÍ SVAŘOVACÍ KLEŠTĚ SERIOVÁ VÝROBA STROJE S KYVNÝM  
RAMENEM

STROJE S LINEARNÍM  
ZDVIHEM

MF-TRANFORMÁTORY

KVALITA. HOSPODÁRNOST. SERVIS.8

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA
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SERVO-EURO-X-KLEŠTĚ ROBOTOVÉ-C-KLEŠTĚ
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DALEX REFERENCE
ZKUŠENOSTI.  
SPOKOJENOST.  
DŮVĚRA.

ZKUŠENOSTI. SPOKOJENOST. DŮVĚRA.

Nothelfer GmbH
Ein Unternehmen der Thyssenkrupp Technologies
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Nabízíme zlepšení kvality a zvýšení produktivity 
pomocí aplikace odporové svařovací techniky,  
optimalizací a automatizací výrobního procesu!

ZALOŽENO  1911


