Nový strojírenský areál společnosti
BANES nabídne 80 pracovních míst
Dvacet osm let působí
na trhu ryze česká společnost BANES s. r. o. se
sídlem v Soběslavi. Ta dodává přesné soustružené
díly pro automobilový,
zdravotnický, elektrotechnický, zbrojní nebo
spotřební průmysl.
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sal se rok 1993, když
Pavel Baloun ještě se
svými dvěma společníky zakládá strojírenskou firmu BANES
s. r. o. Dnes je z ní společnost
s ročním obratem 300 milionů
korun, kde neustále
investují do rozvoje, ale stejnou pozornost věnují
i zaměstnancům.
„Vybudovali jsme
nové parkoviště,
přibylo také auPavel Baloun
tomatické otvírání bran do areálu
pomocí kamer, které umí rozpoznávat SPZ zaměstnanců,“ přiblížil Pavel Baloun, ředitel společnosti BANES s. r. o., jednu ze
změn. „V loňském roce jsme také
dokončili opravu velmi zchátralého historického domu v centru
Soběslavi, kde ve dvou opravených domech vzniklo celkem deset krásných bytů za netradičně
nízké nájemné,“ uvedl.

NEJEN PŘÍSPĚVEK
NA SPOŘENÍ

Současně s tím doplnil, že kromě
toho dostává každý ze zaměstnanců společnosti také příspěvek
na spoření, má možnost využít
bezúročné podnikové půjčky, samozřejmostí je firemní stravování. „Vedle toho můžou zaměstnanci od půlky června do půlky
září vyrazit na každoroční letní
dovolenou do pronajatých luxusních apartmánů. Zaměstnanci,
kteří ve společnosti slaví nějaké
výročí, dostávají jako poděkování
voucher na zahraniční dovolenou
pro sebe a svou rodinu,“ řekl majitel společnosti, která má přes
300 odběratelů převážně z Evropy.
V soběslavské společnosti pracuje v současné době zhruba 160

DVĚ HALY. Společnost má dvě provozovny. V areálu Rašínova, ze kterého se společnost v roce 2015 rozšířila
do nové provozovny Na Pískách, najdete divizi Montáží jemné mechaniky a část divize Obrábění, zabývající se
výrobou rotačních dílců do průměru 60 mm a frézováním. Zmíněná provozovna Na Pískách je zaměřena především na výrobu velice přesných rotačních součástí s maximálním průměrem 38 mm.2x foto: archiv BANES s. r. o.
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TECHNIKA. Zatím nejnovějším přírůstkem mezi stroji společnosti
BANES je 12osé soustružnické centrum pro současné obrábění třemi
nezávislými hlavami do průměru 32 mm-Citizen D25.

zaměstnanců, a to ve dvou
výrobních halách. Do budoucna
má podle Pavla Balouna vyrůst
v areálu Na Pískách, které je
i sídlem společnosti, ještě další
hala.

HLEDAJÍ ŠIKOVNÉ
STROJAŘE

„Koupili jsme pozemky v prostoru
za dnešní halou a učilištěm a na
části tohoto pozemku chceme
vybudovat nový strojírenský
areál s obdobným zaměřením jako stávající s rozlohou zhruba
dvacet tisíc metrů čtverečních,“

nastínil plány s tím, že stavba je
rozdělena na dvě etapy. Otevření
haly první etapy je naplánované
na rok 2024, v regionu tak vznikne zhruba osmdesátka volných
pracovních míst. „Stále tak hledáme šikovné a motivované
strojaře, které dokážeme dobře
zaplatit,“ řekl Pavel Baloun.
Dodal, že průměrný plat operátorů CNC strojů je přes 40 tisíc
korun za měsíc ve dvousměnném
až třísměnném provozu. Seřizovači si ve společnosti vydělají
měsíčně přes 50 tisíc korun. Pracují ve dvousměnném provozu.
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Firma BANES je významný dodavatel v segmentu automotive,
držitel certifikace IATF 16949.
Zaměřujeme se na složité,
menší rotační díly s vysokou přidanou hodnotou. S případným
dalším opracováním, jako je
broušení hrotové i bezhroté,
přesné soustružení zatvrda, honování, protahování, válcování
závitů...
Jejich specializací je výroba třímetrových přesných trapézových tyčí jako polotovarů pro
další obrábění.
Podíl automotive v jejich výrobě
je cca 30 %, na většinu dílů využívají 100% robotickou kontrolu.
Dalším důležitým segmentem je
průmysl elektrotechnický, zdravotnický, hydraulika, elektrické
ruční nářadí a v neposlední řadě
průmysl zbrojní, výroba velmi
komplikovaných dílů pro ruční
zbraně, kde dodávají díly již pro
sedm českých a evropských
zbrojovek a tento segment výroby výrazně posiluje.
Každý rok investují přes dva miliony eur do nových technologií
a hlavně v dlouhotočném soustružení patří firma mezi technologicky nejvyspělejší firmy
Evropy.
Veškeré investice pokrývá společnost bez dotací z EU a většinou z vlastních zdrojů.
Využívají japonské stroje firmy
Star a Citizen, průměrné stáří
těchto strojů je 3,5 roku.
Společnost má více než 100 kusů CNC soustružnických strojů.

