
Historie společnosti

• 1997- vznik společnosti Porgest Consult,s.r.o.

• 2004- transformace na Porgest,a.s.

• 2005- strategické partnerství s Tatra,a.s.- svařovny• 2005- strategické partnerství s Tatra,a.s.- svařovny

• 2007- certifikace ČSN EN ISO 9001

• 2007- certifikace ČSN EN ISO 14001

• 2009- certifikace AQUAP vojenský obranný standard



Hlavní čínosti společnosti

• zakázková strojírenská výroba

• konstrukce a výroba nástaveb nákladních 
automobilůautomobilů

• přestavby a upravy vozidel dle ADR předpisů

• ověřování a opravy tachografů



Výrobní hala Šenov u Nového Jičína

• Technické zázemí
• celková plocha 3000 m2

• výrobní plocha 1000 m2  

• mostový jeřáb 5 000 kg
• vysokozdvižný vozík 2500 kgvysokozdvižný vozík 2500 kg
• vysokozdvižný vozík 5000 kg
•
• Výrobní činnosti
• řezání dílů na laseru NESSAP GAMA FL3015- 2000W -velikost stolu 1500*3000mm
• řezání dílů na HD plazmě PIERCE RUR 3000P – velikost stolu 2500*6000mm
• ohraňovací lis CNC Durma 3175- délka ohybu max. 3000mm – 175 tun
• zámečnické a svářečské práce
• přestavby vozidel dle ADR, ověřování tachografů, montáž retardéru TELMA atd.



Výrobní hala Kopřivnice (areál TATRA)
• Technické zázemí
• výrobní plocha 3100 m2  

• mostové jeřáby 5000 kg – 3x
• mostový jeřáb 8000 kg 
• vysokozdvižný vozík• vysokozdvižný vozík

• Výrobní činnosti
• zámečnické  práce
• svařování metodou MAG,TIG
• bodové svařování
• řezání profilů na pásové pile 



Zakázková výroba

• Odběratel ECM Machinery -Dánsko

• Blok motoru  Sterling- hmotnost cca 450 kg 



Zakázková výroba

• Odběratel UNION OCEL – Třinecké železárny

• Zásobník -hmotnost cca 9500 kg 



Zakázková výroba

• Odběratel  Dyckerhoff Gmbh 

• Vozík cementační pece

• Hmotnost 4x 4300 kg• Hmotnost 4x 4300 kg



Zakázková výroba

• Odběratel UNION OCEL – Třinecké železárny

• Hmotnost cca 19.000kg 

• Koryto• Koryto



Zakázková výroba

• Odběratel HEXAGON 3000 - Francie

• Hmotnost cca 4.700kg 

• Nerezový kontejner



Nástavby nákladních automobilů 

• Konstrukce a výroba valníkových plošin



Nástavby nákladních automobilů

• Konstrukce a výroba:

• sklápěčových koreb nákladních automobilů



Nástavby nákladních automobilů

• Konstrukce a výroba:

• sklápěčových koreb nákladních automobilů



Nástavby nákladních automobilů

• Konstrukce a výroba:
• Zemědělských nástaveb – ocelových a hlinikových



Přestavby  dle ADR
•• Víte, jaké látky ADR chcete přepravovat?Víte, jaké látky ADR chcete přepravovat?
•• Provedeme přestavbu a vybavení Vašeho vozidla přesně podleProvedeme přestavbu a vybavení Vašeho vozidla přesně podle Vašich požadavků.Vašich požadavků.

•• Nabízíme přestavby:Nabízíme přestavby:
•• cisternových vozidelcisternových vozidel
•• návěsových tahačůnávěsových tahačů
•• valníků / skříňových vozidelvalníků / skříňových vozidel•• valníků / skříňových vozidelvalníků / skříňových vozidel
•• návěsů / přívěsůnávěsů / přívěsů

•• dle ADR   ( EX II, EX III, FL, AT, OX )dle ADR   ( EX II, EX III, FL, AT, OX )

•• Naše služby zahrnují podrobnou konzultaci Vašich požadavků, návrh řešení, cenovou nabídku, montáž všech Naše služby zahrnují podrobnou konzultaci Vašich požadavků, návrh řešení, cenovou nabídku, montáž všech 
komponentů, včetně krytování a značení, nutných pro splnění předpisů ADR u požadovaného druhu přepravy a komponentů, včetně krytování a značení, nutných pro splnění předpisů ADR u požadovaného druhu přepravy a 
zápis do TP vozidla. Nabízíme také výbavu vozidla havarijní soupravou, ochrannými prostředky a doplňky.zápis do TP vozidla. Nabízíme také výbavu vozidla havarijní soupravou, ochrannými prostředky a doplňky.

•• Nabízíme profesionální služby podložené dlouholetou činností v tomto oboru !Nabízíme profesionální služby podložené dlouholetou činností v tomto oboru !



Certifikáty


