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Akciová společnost VZLU TECHNOLOGIES založená 
v roce 2013 je dceřinou společností Výzkumného 
a zkušebního leteckého ústavu, a.s. 

Hlavním posláním společnosti VZLU Technologies 
je rozšířit portfolio poskytovaných služeb a zvýšit 
jejich kvalitu v oboru výroby náročných kompozit-
ních konstrukcí, přesných a komplexních modelů 
pro měření v aerodynamických tunelech, při přes-
ném NC obrábění a v dalších výrobních aktivitách 
prováděných jak v rámci leteckého průmyslu, tak 
i pro potřeby příbuzných oborů z oblasti všeobec-
ného průmyslu. VZLU Technologies kapacitně zajiš-
ťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

Společnost je ze strany VZLÚ podporována v ob-
lasti konstrukce, MKP a CFD výpočtů, materiálo-
vých a mechanických zkoušek, termických analýz 
DSC-TGA-DMA a vývojových kapacit.

 ■ prototypová, kusová a malosériová výroba se zaměřením na výrobky pro letecký,  
energetický, automobilový průmysl a příbuzné obory z oblasti všeobecného průmyslu

 ■ výroba dílů různými technologiemi zpracování kompozitu se zvláštním zaměřením  
na technologie RTM, VARTM, VIP, RFI a další odvozené infuzní procesy

 ■ CNC obrábění a klasické obrábění
 ■ povrchová úprava dílů lakovými systémy
 ■ laboratorní výroba speciálních kompozitních dílů a vzorků
 ■ sváření slitin z legovaných ocelí, lehkých kovů i nerezu metodou TIG

 ■ kompozitní díly primárních i sekundárních konstrukcí
 ■ celokompozitní lopatky rotorů ventilátorů, míchadel a turbín
 ■ rádioprůzračné a elektricky vodivé kompozitní konstrukce
 ■ velkorozměrné kompozitní opláštění a kryty zahrnující konstrukční lepení kompozitů
 ■ modely a formy pro kompozitní výrobu
 ■ modely pro ofukování v aerodynamickém tunelu (modely letadel, pozemní  

dopravní prostředky, rotory ventilátorů, krajinné a urbanistické celky)
 ■ přípravky a zkušební zařízení, šasi polohovacích mechanismů
 ■ speciální zkušební a měřicí techniky (sondy, váhy)
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 ■ ZVVZ MACHINERY, a.s.  
kompozitní lopatky axiálních ventilátorů /  
aerodynamický tunel 

 ■ ERA, a.s.  
kompozitní kryty anténních systémů /  
radiolokátor 

 ■ FANS, a.s.  
kompozitní lopatky axiálních ventilátorů /  
chladicí věž 

 ■ VTÚLaPVO Praha  
kompozitní draky bezpilotních letounů /  
autonomní IS 

 ■ DOOSAN ŠKODA POWER, s.r.o.  
polohovací traverzér / turbína 

 ■ HOWDEN VENTILATOREN GmbH  
kompozitní lopatky axiálního ventilátoru /  
aerodynamický tunel
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