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Abstrakt: 

Cieľom tejto bakalárskej práce je urobiť prehľadný prieskum trhu vodičov na vinutia 

elektrických strojov nízkeho napätia. Začiatok bakalárskej práce je venovaný stručnému 

popisu vinutiam elektrických strojov, ich deleniu, vlastnostiam a parametrom. V druhej 

časti bakalárskej práce je samotný prieskum  na českom a slovenskom trhu  rozdelený na 

dve časti. Prvá časť skúma ponuku firiem podľa katalógových údajov a druhá časť  

porovnáva cenové ponuky firiem. 

 

Kľúčové slová: 

Prieskum trhu vodičov pre vinutia, Vinutia elektrických strojov, Materiály pre vodiče na 

vinutia,  Elektrické stroje, 

 

Abstract: 

The main aim of this bachelor thesis is to provide a brief market research on conductors 

used for low voltage electrical machine windings. The first part contains the brief 

description of the electrical machine windings, their classification and the overview of their 

main properties and parameters. The second part presents the results of the market research 

in the Czech Republic and the Slovak Republic. This part concentrates on the review of the 

product proposals based on the catalogues received from several companies that operate on 

the Czech and Slovak market, and on the comparison of their price proposals. 

 

Key words: 

Windings of electrical machines, Conductors for winding market research, Materials to 

winding conductors, Electric machines, 
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Zoznam použitých symbolov a skratiek: 

Značky 

f [Hz] - frekvencia 

nS [-] - otáčky statora synchrónneho magnetického poľa 

Bᵟ [L] - magnetická indukcia vzduchovej medzery 

n [-] - otáčky rotora stroja 

Ui [V] - indukované napätie  

N [-] - počet závitov 

ᴓ  [Wb] - magnetický tok 

Uf [V] - napätie fázové 

US [V] - napätie sieťové 

q [-] - počet cievok v cievkovej skupine  

ϒ [m/Ωmm] - merná vodivosť 

Symboly a skratky 

Fe - železo 

ECu - elektrovodivá meď 

EAl - elektrovodivý hliník 

Cu2O - oxid medný 

Al2O3 - oxid hlinitý 

nn - nízke napätie 

vn - vysoké napätie 
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1. Úvod 

Náplňou tejto bakalárskej prace je zhotoviť prehľadný prieskum  trhu vodičov na vinutia 

točivých strojov a transformátorov. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch častí. 

Teoretickú časť a samotný prieskum trhu. 

V teoretickej časti sú popísané druhy vinutí podľa použitia v elektrických strojoch  točivých 

a transformátoroch, ďalej sú vysvetlené jednotlivé časti vinutí a popísané materiály 

používané na výrobu vodičov pre vinutia. 

Prieskum trhu je rozdelený tiež do dvoch časti a to na prieskum trhu  podľa vlastností a 

parametrov vodičov na českom a slovenskom trhu. Druhá časť prieskumu je zameraná na 

porovnanie cien lakovaných medených vodičov ponúkaných na českom a slovenskom trhu. 

 

2. Vinutia elektrických strojov točivých 

a transformátorov 

 

2.1 Vinutia synchrónnych strojov 

 

2.1.1 Synchrónny stroj 

Je elektrický točivý stroj, v ktorom sa magnetické polia vinutia statora aj rotora otáčajú 

rovnakou otáčavou rýchlosťou. Frekvencia f  svorkového napätia je priamo úmerná 

otáčkam rotora podľa vzťahu: 
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2.1.2 Stator  

 

Je zložený z plechov, ktoré sú od seba navzájom elektricky odizolované kvôli zníženiu strát 

vírivými prúdmi a na vnútornej časti sú drážky pre statorové vinutie. V drážkach statora je 

rovnomerne rozmiestnené trojfázové vinutie. Konce vinutia sú vyvedené na svorkovnici. 

Chladenie synchrónnych strojov sa zabezpečuje najčastejšie vzduchom, v strojoch s 

vysokým výkonom je to vodou alebo vodíkom. 

 

2.1.3 Rotor 

 

 Rotory synchrónnych strojov sa podľa konštrukcie rozdeľujú do dvoch skupín: 

   

Synchrónne stroje s vyjadrenými pólmi - ich rotor je zložený z hriadeľa, na ktorom je 

magnetické koleso s určitým počtom pólov. Rotor je najčastejšie poskladaný z plechov, aby 

sa minimalizovali straty, ktoré vznikajú pulzovaním budiaceho prúdu. Stroje s veľkou 

vzduchovou medzerou majú rotor vyrobený z jedného kusa železa. Na póloch je navinuté 

budiace vinutie, zapojené tak, aby severný a južný pól vznikali vždy striedavo. 

 

       Obrázok 1 -  Synchrónny stroj s vyjadrenými pólmi 
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Synchrónne stroje s hladkým rotorom - ich rotor je tvorený hladkým, plným valcom 

vykovaným z jedného kusa legovanej ocele. Na 2/3 obvodu rotora sú pozdĺžne drážky, v 

ktorých je uložené dvojpólové budiace vinutie. Vinutie je uzavreté v drážkach bronzovými 

klinmi a čela vinutí sú zaistené kruhmi z nemagnetickej ocele.  

 

Obrázok 2 - Synchrónny stroj s hladkým rotorom 

2.1.4 Budiace vinutie 

 

Je tvorené cievkami, ktoré sú nasunuté na jadrách pólov. Póly s pólovými nadstavcami sú 

pravidelne rozložené po obvode rotora, ktorý je zhotovený buď z ocele alebo je zložený 

z oceľových plechov. Budiace vinutie je napájané jednosmerným prúdom pomocou dvoch 

krúžkov. Zdrojom jednosmerného prúdu bol budič, ale v poslednej dobe sa viac používajú 

statické tyristorové meniče. Tieto meniče je možné upevniť priamo na rotor, čím 

odstránime klzný kontakt medzi kefami a krúžkami, ktorý nebýva vždy spoľahlivý. 

 

Ak je budiaci prúd vyrobený priamo v synchrónnom stroji, hovoríme o vlastnom budení. 

Ak je budený motor- generátorom alebo zo siete zregulovaným budiacim prúdom pomocou 

meniča, nazývame tento stroj s cudzím budením. 

 

V malých synchrónnych strojoch býva niekedy budiaci systém nahradený rotorom s per- 

manentným magnetom. 
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2.2 Vinutie asynchrónnych strojov 

 

2.2.1 Asynchrónne stroje 

 

Sú charakteristické tým, že ich rotor má rozdielne otáčky ako točivé magnetické pole 

vytvorené vinutím v statore. Čím je zaťaženie asynchrónneho stroja väčšie, tým sú menšie 

jeho otáčky. Rozdiel otáčok rotora a  otáčok  točivého  magnetického  poľa  statora je  

vyjadrené  sklzom. 

Sklz veľkých strojov sa pohybuje väčšinou okolo 2% a pri malých strojoch sa sklz 

pohybuje  okolo 5 až 7 %. 

Sklz sa vyjadruje vzťahom: 

 

  

 

2.2.2 Stator trojfázových asynchrónnych strojov 

 

Je zložený z nosnej kostry statora, zväzku statorových plechov a statorového trojfázového 

vinutia. 

 

2.2.3 Rotor trojfázových asynchrónnych strojov 

 

Skladá sa z hriadeľa,  nalisovaných rotorových plechov s drážkami, kde  sú vkladané tyče, 

ktoré sú na oboch stranách spojené.  
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Kotva nakrátko - v drážkach rotora sú vložené neizolované medené tyče, v prípade 

špeciálnych motorov  mosadzné tyče, ktoré sú na oboch koncoch spojené skratovacími 

krúžkami. Tyče spolu s krúžkami majú podobu klietky. 

 

 

 

Krúžková kotva - na hriadeli sú okrem rotorových plechov aj zberné krúžky.  

V drážkach rotora je uložené trojfázové vinutie, ktoré je tvorené  izolovanými vodičmi, 

zapojenými najčastejšie do hviezdy. 

 

2.2.4 Stator jednofázových asynchrónnych motorov 

 

Skladá sa zo statorových plechov, hlavného a pomocného vinutia. Hlavné vinutie je v 2/3 

drážok a pomocné vinutie je vo zvyšnej 1/3. 

 

2.2.5 Rotor jednofázových asynchrónnych motorov 

 

Má vždy klietkové prevedenie. 
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2.2.6 Rozbehové vinutie 
 

Na spustenie jednofázového motora musíme motor zo začiatku roztočiť aspoň na 20 % 

synchrónnych otáčok. Na toto nám slúži pomocné rozbehové vinutie. 

 

Navrhnuté je tak, aby bolo  oproti hlavnému vinutiu posunuté o uhol 90°. Potrebný fázový 

posun sa dosiahne zapojením kondenzátora do pomocnej fázy. 

 

 

2.3 Vinutie jednosmerných strojov 

 

2.3.1 Jednosmerný stroj 

Je  elektrický stroj využívajúci jednosmerný prúd, pri ktorom os magnetického poľa 

budiaceho systém vinutí, nemení v priestore svoj smer. Každý jednosmerný stroj môže 

pracovať ako generátor alebo ako motor. 

 

2.3.2 Budenie jednosmerných strojov 

 

Cudzie  

obvod budenia je napájaný z cudzieho zdroja nezávislého od obvodu rotora napr. 

z budiaceho zdroju po usmernení meničom. 

Derivačné  

obvod budenia je napájaný z rovnakého zdroja ako obvod rotora,  je paralelne zapojený s 

rotorom. 

Sériové 

obvod budenia je sériovo zapojený s obvodom rotora. 
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Zmiešané  

je čiastočne pripojené paralelne na rotor a čiastočne je s rotorom v sérii. 

 

2.3.3 Stator jednosmerných strojov 

 

Je zložený z plechov a  má vyjadrené póly. Vinutie statora je napájané z jednosmerného 

zdroja, ktorý je realizovaný pomocou meniča.  

 

2.3.4 Rotor jednosmerných strojov 
 

Skladá sa  z plechov s drážkami, v ktorých je uložené jednosmerné vinutie. Vinutie je 

vyvedené na lamely komutátora. Rotor je napájaný jednosmerným prúdom, cez kefový 

zberací systém na komutátore. 

 

Obrázok 3 - Hlavné časti jednosmerného stroja 

1.  

1.hlavný pól  2. pomocný pól  3. kostra  4. pólový nadstavec  5. vinutie kotvy  6. zberné zariadenie  

 7. komutátor 8. ložisko 
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2.4 Vinutia transformátorov 

2.4.1 Transformátory  

Sú netočivé elektrické stroje, ktoré nám dokážu zmeniť amplitúdy striedavého napätia, 

pričom frekvencia zostáva rovnaká. Transformátor pracuje na princípe elektromagnetickej 

indukcie, a to na základe časovej zmeny magnetického toku, ktorá má za následok vznik 

indukovaného napätia: 

 

 

Transformátor sa skladá z magnetického a elektrického obvodu. Magnetický obvod je 

zložený z plechov pre elektrotechniku hrúbky 0,35 mm. Na železnom jadre sú uložené dve 

cievky  primárna a sekundárna. Vinutia sú vyvedené v izolovaných vývodkách.  

2.4.2 Magnetický obvod  

 

Tvorený je uzavretým magnetickým obvodom zloženým z plechov pre elektrotechniku. 

 

Podľa usporiadania magnetického obvodu rozoznávame transformátory:  

Jadrové  - vinutie obklopuje plechy. 

Plášťové - plechy obklopujú vinutie.  
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Obrázok 4 – Magnetický obvod jednofázového transformátora - jadrového 

 

Obrázok 5 – Magnetický obvod jednofázového transformátora - plášťového 

 

Trojfázové transformátory môžu mať rôzne druhy obvodov: jadrový, plášťový prípadne 

to môže byť sústava troch jednofázových transformátorov. 
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Obrázok 6 - Magnetický obvod trojfázových transformátorov 

 

2.4.3 Elektrický obvod 

 

Tvoria dve vinutia, ktoré sú tvorené z izolovaných medených alebo hliníkových vodičov. 

Vinutia transformátora sú valcové alebo kotúčové. Cievky valcové sa používajú 

najčastejšie pri jadrových typoch a cievky kotúčové pri plášťových typoch transformátorov. 

Vinutie, ktoré je pripojené na zdroj striedavého napätia, nazývame primárne vinutie 

a vinutie, z ktorého odoberáme transformované napätie, nazývame sekundárne vinutie.  

 

2.4.4 Vinutia trojfázových transformátorov 

 

Sú vložené na spoločnom magnetickom obvode. Trojfázový transformátor má tri 

samostatné vinutia a tri výstupné vinutia. Každé vinutie  je vyvedené na svorky tak, že sú 

oproti sebe vždy svorky tej istej fázy vyššieho a nižšieho napätia. Trojfázové 

transformátory delíme podľa zapojenia vinutia na: 

Zapojenie vinutia do hviezdy 

Ak je nulový bod vyvedený, získame fázové napätie uf a združené napätie. 
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Zapojenie vinutia do trojuholníka 

Pri zapojení do trojuholníka napätie na jednej fáze je napätie medzi svorkami siete 

a vodičom  vinutia preteká fázový prúd a prívodným vodičom preteká združený prúd. 

Zapojenie vinutia do lomenej hviezdy 

Spojenie do lomenej hviezdy znamená, že vinutie každej fázy je rozdelené na polovicu a sú 

umiestnené na dvoch susedných jadrách. Vinutie je spojené tak, že sa pri zaťažení jednej 

fázy a nulového bodu rozdeľuje zaťaženie na dva stĺpiky a magnetickými tokmi sa prenáša 

na dve fázy vstupného vinutia. Spojenie do lomenej hviezdy sa využíva pri nesymetrickom 

zaťažení. 

 

 

Obrázok 7 - Schéma zapojenia vinutia: zľava- hviezda, trojuholník, lomená hviezda 

 

 

 

 

 



 VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů    

19 

 

3. Vodič, závit, cievka a cievková skupina 

 

3.1 Vodiče pre vinutia 

 

Medené a hliníkové vodiče pre vinutia sa vyrábajú s kruhovým a pravouhlým prierezom. 

Ich izolácia určuje príslušnosť týchto vodičov k určitej teplotnej triede. Medené lakované 

vodiče kruhového prierezu sa pri stavbe elektrických strojov používajú veľmi často. Majú 

malú hrúbku izolácie, 1,5 až 2,5 krát menšiu než u vodičov izolovaných lakom 

a opradených či opletených. Lakovane vodiče zväčšujú teplotnú vodivosť a zlepšujú činiteľ 

plnenia drážok. 

Hliníkové vodiče sa vyrábajú v podobnom sortimente ako medené, ale až od hrúbky 

0,5mm. 

Pre vinutie strojov väčších výkonov, v ktorých sa navrhujú drážky pravouhlého prierezu, sa 

používajú vodiče pravouhlého prierezu, v minulosti sa  nazývali pasy.  

 

3.2 Závit, cievka a cievková skupina 

 

Základnou častou vinutia elektrických strojov je závit. Niekoľko závitov, ktoré sú zapojené 

do série a umiestnené v rovnakých drážkach so spoločnou celkovou izoláciou, tvoria cievku 

vinutia. Každá aktívna strana cievky je umiestnená v jednej drážke. Ak je celá drážka 

zaplnená v jednej vrstve iba jednou cievkou, nazýva sa toto vinutie jednovrstvové. Ak sú 

v každej drážke umiestnené aktívne strany dvoch cievok nad sebou, ide o vinutie 

dvojvrstvové.  

Niekoľko cievok spojených za sebou, uložených v susedných drážkach, tvorí cievkovú 

skupinu, ktorá predstavuje vinutie na jeden pól alebo jednu pólovú dvojicu jednej z fázy 

stroja. V rozsahu jednej cievkovej skupiny môžu byť všetky cievky zapojené iba sériovo, 
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pretože fázory indukovaného  napätia cievok nachádzajúcich sa v rôznych drážkach sú 

navzájom pootočené  o drážkový uhol a pri paralelnom zapojení by vznikali veľké 

vyrovnávacie prúdy. 

Niekoľko cievkových skupín navzájom spojených tvorí fázu vinutia. Počet cievkových 

skupín v každej fáze závisí od počtu pólov stroja a od  typu vinutia. 

 

 

4. Materiály používané na výrobu vodičov pre vinutia 

 

4.1 Elektrovodivá  meď 

 

4.1.1 Vlastnosti medi 

 

Čistá meď je kov ružovo hnedej farby. Prímesami sa farba medi mení do žlta až biela. 

Merná hmota medi je 8,93 kg/dm
3
, teplota tavenia je 1083 °C. Meď sa dobre tvaruje za 

tepla aj za studena. Dá sa dobre pretláčať, valcovať, kuť a ťahať. Pri tvarovaní, ťahaním, 

dochádza k zmene tvaru kryštálov, stúpa merný odpor, tvrdosť a  klesá ťažnosť. Tieto 

nedostatky sa odstraňujú medzioperačným žíhaním pri teplote 600 až 650 °C vo vodnej 

pare vodíka. Pri tepelnom spracovaní sa treba vyhýbať teplotám 300 až 600 °C, pretože pri 

týchto teplotách meď krehne. 

Meď pri zlievaní zhoršuje prítomnosť kyslíka vo forme kysličníka medného. Vodná para 

vzniknutá pôsobením kysličníka medného vyvoláva pukanie odliatkov, tento dej sa nazýva 

vodíková choroba. Tomuto predchádzame pridávaním dezoxidantov ako napríklad : lítia, 

fosforu, kremíka, berýlia a mangánu. Vlastnosti pri zlievaní sa zlepšujú pridaním niklu, 

cínu alebo zinku. 
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Meď je možné veľmi dobre zvárať odporovým zváraním na tupo a spájkovať bežnými 

spájkami, čo je jej veľkou výhodou. Meď na vzduchu oxiduje a na jej povrchu sa tvorí 

vrstva, ktorá ju chráni pred ďalším okysličovaním. Pri teplotách okolo 150 °C sa tvorí na 

povrchu kysličník medný, pri vyšších teplotách kysličník meďnatý. Meď je chemicky 

odolná proti vode a alkáliam. Na meď škodlivo pôsobí najmä síra a ortuť. Chránime ju pred 

okysličovaním a koróziou pocínovaním, postriebrením alebo kadmiovaním. Elektrovodivá 

meď - ECu má podľa ČSN 42 3001 čistotu 99,92 % až 99,95 %. Merná vodivosť medi γ 

závisí od čistoty a jej tepelného spracovania. Čím je meď čistejšia, tým  má väčšiu mernú 

vodivosť. Niektorými prísadami sa zlepšujú mechanické vlastnosti medi. V poslednom čase 

sa zlepšujú mechanické vlastnosti medi pomocou zliatin s malým obsahom chrómu, 

striebra, kadmia. 

 

 

 

Obrázok 8 - Závislosť elektrickej vodivosti na obsahu nečistôt 
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4.1.2 Výroba medi                                                                                           

 

Hutnícky spôsobom je možno získať meď s čistotou 99,7%. Zvyšok tvorí zlato, striebro, 

kyslík a iné prímesi. Tieto prímesi nie je možno z medi odstrániť hutníckym spôsobom. 

Veľmi čistá meď pre elektrotechniku, ECu - elektrovodivá meď, sa vyrába elektrolýzou 

hutníckej medi. Katódu tvorí tenký plech z veľmi čistej medi, anódu tvorí hutnícka meď. 

Elektrolyt sa skladá z 15 % modrej skalice, 10 % kyseliny sírovej a vody s teplotou 50 až 

70 °C. Na katóde sa vyčleňuje čistá meď s čistotou 99,92 až 99,94 %; nečistoty, zlato, 

striebro, selén a iné prímesi prechádzajú do elektrolytického kalu, odkiaľ sa získavajú 

elektrolyticky. Po elektrolýze sa čistá meď pretavuje do odliatkov rôznych rozmerov a 

tvarov, potrebných pre ďalšie spracovanie. 

 

4.1.3 Použitie medi  

 

Vodiče pre vinutia elektrických strojov a prístrojov sa vyrábajú z mäkkej medi: kruhové s 

priemerom 0,05 mm až 3 mm; nad 3 mm majú obdĺžnikový profil. Pre vodiče na vinutia sa 

vyžaduje malý merný odpor, dobré spájkovanie a zváranie, dobrá ohybnosť,  malá 

rozťažnosť a veľká medza tečenia.  
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4.2 Elektrovodivý hliník 

 

4.2.1 Vlastnosti hliníka 

 

Čistý hliník je kov strieborno bielej farby. Merná hmota hliníku je 2,7 kg/dm
3
 a teplota 

tavenia 655 °C. Pre elektrotechniku sa používa hliník elektrovodivý s čistotou 99,5 %. Pre 

hliník je mechanická pevnosť v ťahu 2 až 3-krát menšia ako je to v prípade medi, čo je 

veľkou nevýhodou hliníka. Prísadami sa vodivosť hliníka zmenšuje, zlepšujú sa však jeho 

mechanické vlastnosti. 

Pri elektricky rovnocennej náhrade medeného vodiča hliníkovým vodičom je potrebný 

1,27-krát  väčší prierez. Avšak hmotnosť náhradného hliníkového vodiča je polovičná, čo 

je veľmi výhodné. Hliník sa dobre tvaruje valcovaním, ťahaním a kovaním. Znečistením sa 

tvarovateľnosť znižuje. Trieskové obrábanie je náročné ,pretože hliník sa maže a trhá. 

Hliník pôsobením vzduchu oxiduje, tým sa na povrchu vytvára kysličník hlinitý, ktorý je 

nevodivý a chráni ho pred ďalším okysličovaním. Pri trvalej vlhkosti sa vytvára na povrchu 

kovu hydroxid, ktorý nezabraňuje ďalšej oxidácii. Zváranie hliníka je náročné pre rýchlo sa 

tvoriaci kysličník hlinitý pri zohrievaní, veľké teploty tavenia a pre veľkú tepelnú vodivosť. 

 

4.2.2 Výroba hliníka 

 

Na výrobu hliníka slúžia rudy bauxitu, z ktorých sa získava kysličník hlinitý Al2O3. Teplota 

tavenia je okolo 2 000 °C. Hliník je prvok najviac obsiahnutý v zemskej kôre. Vyrába sa 

elektrolýzou. Kysličník hlinitý Al2O3  sa  rozpúšťa  v  roztavenom  kryolite Na3 Al F6.  

Vzniknutý elektrolyt má pomerne nízku teplotu tavenia okolo 900 °C a nachádza sa v ňom 

okolo 15 % A1203. Anódu tvoria uhlíkové elektródy, katódu retortové uhlie a čistý hliník sa 

usadzuje na katóde, odkiaľ sa vypúšťa a odlieva do odliatkov rôzneho tvaru podľa ďalšieho 

spracovania.  
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1-uhlíkové anódy 2-katóda:retortové uhlie a tavenina hliníka  3-vrstva nevodivej trosky  

4-elektrolyt: tavenina Al2O3 a kryolitu  5- tavenina hliníka 

 

 

4.2.3 Použitie hliníka 

 

Pre vinutie elektrických strojov a prístrojov sa hliník nepoužíva príliš často kvôli menšej 

vodivosti, menšej mechanickej pevnosti a najmä kvôli tečeniu hliníka. Pri hliníku 

mechanická pevnosť v ťahu s teplotou klesá, a to pri 200 °C až na polovicu. Táto vlastnosť 

je obzvlášť nebezpečná pri skratoch, keď vzniká vysoká teplota, ktorá môže vinutie trvalé 

zdeformovať. Použitím hliníka na vinutie otáčavých strojov sa zväčšuje drážka, a tým aj 

rozmer a váha stroja pri rovnakom výkone. Hliník sa používa pre statorové vinutia motorov 

a najmä klietky rotorov indukčných motorov. 

 

 

 

Obrázok 9 - Elektrolýza hliníka 
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5. Prieskum trhu 

 

5.1 Dodávatelia vodičov pre vinutia 

 

5.1.1 COPPER PLUS, s.r.o 

 

Okoličianska 825 

031 04 Liptovský Mikuláš 

Slovenská republika 

 

Firma Copper plus s.r.o bola založená v roku 1990 ako fyzická osoba pod menom Benda 

Zdeno – Veľkoobchod medeného drôtov, oprava elektromotorov a čerpadiel, neskôr 

zmenila názov. Postupne sa vyprofilovala stabilná spoločnosť s kvalifikovaným 

personálom, dlhoročnými skúsenosťami a rozšíreným portfóliom činností. 

Dnes sa firma venuje viacerým činnostiam ako je: 

 predaj medeného a hliníkového lakovaného drôtu 

 predaj elektroizolačných materiálov a ložísk 

 predaj a opravy elektromotorov a čerpadiel 
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Tabuľka 1 - Ponuka firmy COPPER PLUS 

 Typ laku       

Norma 

IEC 

Základný lak Vonkajší lak Teplotný 

index 

Pájavosť 

v teplote 

(°C) 

Pevnosť Štandardné 

rozpúšťadlá 

Chladidlá: 

F12, F22 

Minerálne 

oleje 

317-1 Modifikovaný 

polyvinyl 

formal 

- 120 - 5H dobré dobré dobré 

317-3 Modifikovaný  

polyesterimid 

- 155 - 4H dobré - - 

317-4 Polyurethan - 130 360 4H dobré - - 

317-8 Polyesterimid - 180 - 4-5H dobré - - 

317-8 Modifikovaný 

Polyesterimid 

- 180 - 4-5H dobré dobré dobré 

317-13 Polyesterimid AMID - IMID 200 - 6H dobré veľmi 

dobré 

veľmi 

dobré 

317-19 Polyurethan POLYAMID 130 360 4H dobré - - 

317-20 Polyurethan - 155 375 4H dobré - - 

317-21 Modifikovaný 

polyurethan 

POLYAMID 155 375 4H dobré - - 

317-22 Polyesterimid POLYAMID 180 - 4-5H dobré - - 

317-35 Polyurethan AMID - IMID 155 375 4H dobré - - 

317-37 Polyesterimid POLYAMID 180 - 4H dobré - - 
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5.1.2 VIKO Plzeň s.r.o. 

 

Radyňská 27 

326 08 Plzeň  

Česká republika 

Firma VIKO PLZEŇ s.r.o. bola založená v r.1991 ako dodávateľ komponentov. Po dvoch 

rokoch sa vyprofilovala ako veľkoobchod so sieťou predajcov po celej republike, s 

najsilnejšou pozíciou v Západočeskom kraji. Zamerala sa na prepracovanú logistiku s 

rozsiahlymi skladmi. Spoločnosť sa snaží ponúkať produkty aspoň vo dvoch cenových 

kategóriách, aby mohla uspokojiť čo najširšie spektrum zákazníkov.  

Tabuľka 2 - Ponuka firmy VIKO PLZEŇ 

 Typ laku       

Norma 

IEC 

Základný lak Vonkajší lak Teplotný 

index 

Pájavosť 

v teplote 

(°C) 

Pevnosť Štandardné 

rozpúšťadlá 

Chladidlá: 

F12, F22 

Minerálne 

oleje 

317-8 Polyesterimid - 180 - 4-5H dobré - - 

317-8 Modifikovaný 

Polyesterimid 

- 180 - 4-5H dobré dobré dobré 

317-13 Polyesterimid AMID - IMID 200 - 6H dobré veľmi 

dobré 

veľmi 

dobré 

317-20 Polyurethan - 155 375 4H dobré - - 

317-35 Polyurethan AMID - IMID 155 375 4H dobré - - 

317-36 Polyesterimid POLYAMID 180 - 4H dobré - - 

317-37 Polyesterimid POLYAMID 180 - 4H dobré - - 



 VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů    

28 

 

5.1.3 ELVIKO s.r.o.  

 

Hutník 1497  

698 01 Veselí nad Moravou 

Česká republika 

 

Firma ELVIKO s.r.o. bola zaregistrovaná na Krajskom súdu v Brne na jeseň v  roku 2004, 

naviazala a prevzala obchodné kontakty a aktivity fyzickej osoby Ing. Antonína Trojanca 

podnikajúceho od r.1994. Firma ponúka široký sortiment tovaru najmä pre výrobcov, 

opravovne elektromotorov a čerpadiel, pre výrobcov vinutých dielov z Cu drôtov, 

kompletnú ponuku elektromotorov Siemens vrátane náhradných dielov, káblov a ložísk. 

Spolupracuje s viac ako dvadsiatimi dodávateľmi, medzi ktoré patrí Siemens s.r.o., nkt 

cables k.s. Vrchlabí, SYNFLEX Elektro GmbH, Poltrade s.r.o., Gufero Rubber s.r.o. a 

ďalšie. 

 

Tabuľka 3 - Ponuka firmy ELVIKO 

 Typ laku       

Norma 

IEC 

Základný lak Vonkajší lak Teplotný 

index 

Pájavosť 

v teplote 

(°C) 

Pevnosť Štandardné 

rozpúšťadlá 

Chladidlá: 

F12, F22 

Minerálne 

oleje 

317-13 Polyesterimid AMID - IMID 200 - 6H dobré veľmi 

dobré 

veľmi 

dobré 

317-20 Polyurethan - 155 375 4H dobré - - 

317-51 Polyurethan 

modifikovaný 

- 180 290 5H dobré - - 

317-51 Polyurethan POLYAMID 180 290 5H dobré - - 
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5.1.4 ELSANEX s.r.o 

 

Pod Kruhovkou 13 

312 00  Plzeň 

 

Spoločnosť ELSANEX s.r.o., ktorá vznikla v roku 2000, bola a je predovšetkým zameraná 

na dodávky a servis súvisiaci s meraním a reguláciou tlaku a teploty. Ďalej spoločnosť 

dodáva navíjacie Cu drôty a kompletné náhradné diely na elektromotory. 

 

Tabuľka 4 - Ponuka firmy Elsanex 

 Typ laku       

Norma 

IEC 

Základný lak Vonkajší lak Teplotný 

index 

Pájavosť 

v teplote 

(°C) 

Pevnosť Štandardné 

rozpúšťadlá 

Chladidlá: 

F12, F22 

Minerálne 

oleje 

317-1 Modifikovaný 

polyvinyl 

formal 

- 120 - 5H dobré dobré dobré 

317-3 Modifikovaný  

polyesterimid 

- 155 - 4H dobré - - 

317-4 Polyurethan - 130 360 4H dobré - - 

317-8 Polyesterimid - 180 - 4-5H dobré - - 

317-8 Modifikovaný 

Polyesterimid 

- 180 - 4-5H dobré dobré dobré 

317-13 Polyesterimid AMID - IMID 200 - 6H dobré veľmi 

dobré 

veľmi 

dobré 

317-19 Polyurethan POLYAMID 130 360 4H dobré - - 

317-20 Polyurethan - 155 375 4H dobré - - 

317-21 Modifikovaný 

polyurethan 

POLYAMID 155 375 4H dobré - - 

317-22 Polyesterimid POLYAMID 180 - 4-5H dobré - - 

317-37 Polyesterimid POLYAMID 180 - 4H dobré - - 
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5.1.5 SILENT-CZECH spol. s r.o.  

  

Poličná 462  

 757 01 Valašské Meziříčí 

 Česká republika 

 

Firma SILENT-CZECH spol. s r.o. bola založená v roku 1996. Od svojho založenia si 

hlavne v Českej a Slovenskej republike vybudovala významnú pozíciu v oblasti materiálov 

pre výrobu a opravy elektromotorov, transformátorov a cievok. Vďaka vysokým 

požiadavkám, ktoré kladie na dodávateľov a partnerov, môže zákazníkom ponúknuť 

špičkové materiály, krátke dodacie termíny a prijateľné ceny. Zákazníkom ponúkajú nielen 

dodávky materiálov, ale aj technické poradenstvo a návrhy systémov podľa konkrétnych 

požiadaviek.  

 

Tabuľka 5 - Ponuka firmy SILENT-CZECH 

 Typ laku       

Norma 

IEC 

Základný lak Vonkajší lak Teplotný 

index 

Pájavosť 

v teplote 

(°C) 

Pevnosť Štandardné 

rozpúšťadlá 

Chladidlá: 

F12, F22 

Minerálne 

oleje 

317-1 Modifikovaný 

polyvinyl 

formal 

- 120 - 5H dobré dobré dobré 

317-3 Modifikovaný  

polyesterimid 

- 155 - 4H dobré - - 

317-13 Polyesterimid AMID - IMID 200 - 6H dobré veľmi 

dobré 

veľmi 

dobré 

317-22 Polyesterimid POLYAMID 180 - 4-5H dobré - - 

317-38 Polyesterimid AMID - IMID 200   4H dobré - - 
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5.1.6 LABARA 

 

Jindřichov 20 

595 01 Velká Bíteš 

Česká republika 

 

Firma LABARA bola založená v roku 1995 ako obchodná organizácia. Hlavná činnosť 

bola nákup a predaj vrstvených elektroizolačných materiálov. Postupným rozvojom a 

záujmom zákazníkov spoločnosti rozšírila sortiment o kompletnú dodávku pre 

elektrotechnický priemysel. 

V sortimente elektroizolačných materiálov sa dajú  nájsť- dosky, tyče, trubky, drážkové 

izolácie, technické tkanice, lepiace pásky, izolačné trubky, sľudové izolácie, kruhové a 

profilové medené drôty pre vinutie, vodiče a káble pre elektrické rozvody, závojové rohože 

pre lamináciu, sklené tkaniny a priadze. 

 

Tabuľka 6 - Ponuka firmy LABARA 

 Typ laku       

Norma 

IEC 

Základný lak Vonkajší 

lak 

Teplotný 

index 

Pájavosť 

v teplote 

(°C) 

Pevnosť Štandardné 

rozpúšťadlá 

Chladidlá: 

F12, F22 

Minerálne 

oleje 

317-13 Polyesterimid AMID - 

IMID 

200 - 6H dobré veľmi 

dobré 

veľmi 

dobré 

317-20 Polyurethan - 155 375 4H dobré - - 

317-38 Polyesterimid AMID - 

IMID 

200   4H dobré - - 
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5.1.7 ELDRATH s.r.o.  

 

Býchory  200 

280 02 Kolín 

Česká republika 

 

ELDRATH s.r.o. je obchodná organizácia, zaoberajúca sa predajom  lakovaných vodičov 

pre vinutia kruhového a obdĺžnikového prierezu. Ako doplnkový sortiment  zaisťuje aj 

príslušenstvo ako napríklad izolačné trubky, izolačné papiere  a pod. 

Firma v súčasnej dobe udržuje kontakty s poprednými európskymi výrobcami Cu drôtov, 

čo garantuje rýchly prenos  nových informácií a trendov do vývoja  týchto produktov. 

 

Tabuľka 7 - Ponuka firmy  ELDRATH 

 Typ laku       

Norma 

IEC 

Základný lak Vonkajší lak Teplotný 

index 

Pájavosť 

v teplote 

(°C) 

Pevnosť Štandardné 

rozpúšťadlá 

Chladidlá: 

F12, F22 

Minerálne 

oleje 

317-8 Polyesterimid - 180 - 4-5H dobré - - 

317-13 Polyesterimid AMID - IMID 200 - 6H dobré veľmi 

dobré 

veľmi 

dobré 

317-20 Polyurethan - 155 375 4H dobré - - 

317-37 Polyesterimid POLYAMID 180 - 4H dobré - - 

317-38 Polyesterimid AMID - IMID 200   4H dobré - - 

317-51 Polyurethan 

modifikovaný 

- 180 290 5H dobré - - 

317-51 Polyurethan POLYAMID 180 290 5H dobré - - 
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5.1.8 Príklad použitia ponúkaných vodičov 

 
Tabuľka 8 - Príklad použitia podľa normy IEC 

Norma 

IEC 
Príklad použitia 

317-1 
Motory a vinutia tepelnej triedy E. Olejové  transformátory Vinutie je náchylné mechanickému 

namáhaniu  

317-3 

Vinutie tepelnej triedy F a H umožňuje vysokú odolnosť voči teplote a elektrickému preťaženiu, 

stálosť a spoľahlivosť, vhodné pre použitie vinutí motorov pre domácnosť a podobné elektrické 

zariadenia 

317-4 
Pre  priame spájanie bez odstránenia izolácie, vinutie pre motory s nízkym výkonom 

,transformátory telekomunikačné zariadenia a meracie zariadenia 

317-8 

Vinutie tepelnej triedy F a H umožňuje vysokú odolnosť voči teplote a elektrickému preťaženiu, 

stálosť a spoľahlivosť, vhodne pre použitie vinutí motorov pre domácnosť a podobne elektrické 

zariadenia 

317-8 
Vysoká tepelná a chemická odolnosť. Vzduchotesné motory a elektrické zariadenia pracujúce 

nepretržite v 180°C. Odolné Feronu 12 a 22. 

317-13 
Mimoriadna tepelná a mechanická odolnosť. Vhodné pre elektrické zariadenia pracujúce v teplote 

až do 200°C. 

317-19 
Drôty vhodné pre priame spájanie s veľmi dobrou schopnosťou navíjania, vhodné pre použitie v 

automatických, vysokorýchlostných navíjačkách 

317-20 Vinutia triedy F umožňuje spájanie bez predchádzajúceho odstránenia povrchovej izolácie. 

317-21 
Drôty vhodné pre priame spájanie s veľmi dobrou schopnosťou navíjania, vhodné pre použitie v 

automatických, vysokorýchlostných navíjačkách 

317-22 
Vinutia vyrábané na automatických, vysoko rýchlostných navíjačkách. Veľmi dobrá navíjacia 

schopnosť. 

317-35 
Samonosné vinutie nevyžadujúce ďalšiu impregnáciu. Samo podporujúce navíjanie 

transformátorových vinutí, vychyľovanie závitov 

317-36 elektrotechnický priemysel 

317-37 
Samonosné vinutie nevyžadujúce ďalšiu impregnáciu. Samo podporujúce navíjanie 

transformátorových vinutí, vychyľovanie závitov 

317-38 vinutia s vysokým tepelným a mechanickým namáhaním, suché a olejové transformátory 

317-51 možnosť okamžitého cínovania, nízka teplota pájania, malé motory, cievky vertikálneho vychýlenia 
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5.2 Prieskum trhu ceny smaltovaných vodičov 

 

5.2.1 Určovanie cien smaltovaných vodičov 

 

Cena medených vodičov sa skladá z ceny medi + ceny výrobných nákladov. 

Cena medi sa mení každý mesiac podľa vývoja ceny medi na londýnskej burze. 

Cena medi sa počíta podľa vzorca: ( LME + 98 ) USD/t + 5 % 

  

Kde LME – je priemer obchodovania na londýnskej burze v predošlom mesiaci 

98 USD/t – poplatok burze 

5% - marža výrobcov 
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5.2.2 Cuprum spol. s r.o. 

 

Ústecká 31 

 403 32 Povrly 

Česká republika 

 

Spoločnosť sa zaoberá výrobou a opravou elektromotorov, transformátorov a cievok. 

Ponúka nasledovné produkty: 

medené lakované vodiče 0,045 - 4,25mm IEC 60317-13 

ploché vodiče IEC 60317-29 

drážkové izolácie 

bužírky F-GS svorkovnice, svorkovnicové  skrine a veká 

 

Tabuľka 9 - Cenník firmy Cuprum 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

0,1 316.10 0,236 264.10 0,56 240.10 1,32 233.10 

0,106 315.10 0,25 258.10 0,6 239.10 1,4 233.10 

0,112 307.10 0,265 255.10 0,63 238.10 1,5 233.10 

0,118 306.10 0,28 253.10 0,67 238.10 1,6 233.10 

0,125 301.10 0,3 251.10 0,71 238.10 1,7 233.10 

0,132 300.10 0,315 251.10 0,75 237.10 1,8 233.10 

0,14 295.10 0,335 250.10 0,8 237.10 1,9 233.10 

0,15 294.10 0,355 250.10 0,85 237.10 2 234.10 

0,16 288.10 0,375 249.10 0,9 236.10 2,12 234.10 

0,17 287.10 0,4 248.10 0,95 235.10 2,24 234.10 

0,18 283.10 0,425 247.10 1 235.10 2,36 234.10 

0,19 282.10 0,45 246.10 1,06 234.10 2,5 234.10 

0,2 275.10 0,475 244.10 1,12 234.10 2,65 234.10 

0,212 274.10 0,5 243.10 1,18 234.10 2,8 235.10 

0,224 267.10 0,53 242.10 1,25 233.10 3 235.10 

Pôvod: Taliansko, Grécko 60317-13, Teplotná trieda: H-200°C, Norma: IEC 
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5.2.3 Trafomot v.o.s. 

 

Poděbradova 77 

612 00 Brno 

Česká republika 

 

Vznik Trafomot v.o.s. sa datuje od septembra 1990, kedy začala svoju činnosť ako fyzická 

osoba. V roku 1993 bola zapísaná ako právnická osoba v obchodnom registri  v Brne. 

Zameraním spoločnosti je predaj a opravy elektrických motorov, transformátorov a 

navíjanie cievok pre el. priemysel. Predáva tiež náhradné diely a príslušenstvo pre 

ovládanie, pripojenie a istenie motorov. Ďalej ponúka ložiska, klinové remene. 

 

Tabuľka 10 - Cenník firmy Trafomot 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

0,28 181,5 0,475 172,5 0,8 165,5 1,32 161,5 

0,3 179,5 0,5 171,5 0,85 165,5 1,4 161,5 

0,315 179,5 0,53 170,5 0,9 164,5 1,5 161,5 

0,335 178,5 0,56 168,5 0,95 163,5 1,6 161,5 

0,355 178,5 0,6 167,5 1 163,5 1,7 161,5 

0,375 177,5 0,63 166,5 1,06 162,5 1,8 161,5 

0,4 176,5 0,67 166,5 1,12 162,5 1,9 161,5 

0,425 175,5 0,71 166,5 1,18 162,5 2 161,5 

0,45 174,5 0,75 165,5 1,25 161,5     

Pôvod: Česká republika, Teplotná trieda: H-200°C, Norma: IEC 
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5.2.4 Copper plus, s.r.o. 

 

 Okoličianska 825                                                                       

 032 21 Liptovský Mikuláš  

 Slovenská republika 

   

Firma bola založená v roku 1990 ako fyzická osoba pod menom Benda Zdeno – 

Veľkoobchod medeného drôtu, oprava elektromotorov a čerpadiel neskôr zmenila názov. 

Postupne sa vyprofilovala stabilná spoločnosť s kvalifikovaným personálom, dlhoročnými 

skúsenosťami a rozšíreným portfóliom činností. Dnes sa firma venuje viacerým činnostiam: 

predaj medeného a hliníkového lakovaného drôtu 

predaj elektroizolačných materiálov a ložísk 

predaj a opravy elektromotorov a čerpadiel 

 

Tabuľka 11 - Cenník firmy Copper plus 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

0,14 241,94 0,28 220,57 0,56 211,53 1,06 209,72 

0,15 239,24 0,3 219,50 0,6 211,17 1,12 209,72 

0,16 236,20 0,315 219,30 0,63 210,70 1,18 209,72 

0,17 234,51 0,335 219,10 0,65 210,55 1,25 209,62 

0,18 233,24 0,355 218,12 0,67 210,50 1,32 209,62 

0,19 232,46 0,375 216,70 0,71 210,46 1,4 209,62 

0,2 232,19 0,4 216,14 0,75 210,31 1,5 209,48 

0,212 229,59 0,425 215,53 0,8 210,21 1,6 209,48 

0,224 227,46 0,45 215,16 0,85 210,09 1,7 209,48 

0,236 225,82 0,475 214,18 0,9 210,09 1,8 209,48 

0,25 223,66 0,5 213,13 0,95 209,97 1,9 209,48 

0,265 222,22 0,53 212,46 1 209,97 2 209,48 

Pôvod: Slovenská republika  Teplotná trieda: H-200°C  Norma: IEC 
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5.2.5 Labara 

 

Jindřichov 20 

595 01 Velká Bíteš 

Česká republika 

 

Firma LABARA bola založená v roku 1995 ako obchodná organizácia. Hlavná činnosť 

bola nákup a predaj vrstvených elektroizolačných materiálov. Postupným rozvojom a 

záujmom zákazníkov spoločnosti rozšírila sortiment o kompletnú dodávku pre 

elektrotechnický priemysel. 

V sortimente elektroizolačných materiálov sa dajú nájsť: dosky, tyče, trubky, drážkové 

izolácie, technické tkanice, lepiace pásky, izolačné trubky, sľudové izolácie, kruhové a 

profilové medené drôty pre vinutie, vodiče a káble pre elektrické rozvody, závojové rohože 

pre lamináciu, sklené tkaniny a priadze. 

 

Tabuľka 12 - Cenník firmy Labara 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

Priemer 
(mm) 

cena 
Kč/kg 

0,2 232,886 0,4 219,82 0,8 211,877 1,6 209,315 

0,212 232,63 0,425 219,563 0,85 211,109 1,7 209,315 

0,224 230,068 0,45 219,051 0,9 210,596 1,8 209,315 

0,236 227,506 0,475 218,539 0,95 210,34 1,9 209,315 

0,25 226,737 0,5 214,696 1 210,084 2 209,315 

0,265 225,712 0,53 213,415 1,06 209,828 2,12 209,315 

0,28 225,2 0,56 213,158 1,12 209,572 2,24 209,315 

0,3 223,919 0,6 212,646 1,18 209,572 2,36 209,315 

0,315 222,894 0,63 212,39 1,25 209,315 2,5 209,315 

0,335 222,638 0,67 212,134 1,32 209,315 2,65 209,315 

0,355 221,869 0,71 212,134 1,4 209,315 2,8 209,315 

0,375 221,357 0,75 212,134 1,5 209,315 3 209,315 

Pôvod: Česká republika  Teplotná trieda: H-200°C   Norma: IEC 
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5.2.6 Porovnanie cien 

 

Tabuľka 13 - Porovnanie cenníkov 

  Cuprum Labara Trafomot Copper plus   Cuprum Labara Trafomot Copper plus 

Priemer 

(mm) 

cena 

Kč/kg 

cena 

Kč/kg 

cena 

Kč/kg cena Kč/kg 

Priemer 

(mm) 

cena 

Kč/kg 

cena 

Kč/kg 

cena 

Kč/kg cena Kč/kg 

0,28 253.10 225,2 181,5 220,57 0,8 237.10 211,877 165,5 210,21 

0,3 251.10 223,919 179,5 219,50 0,85 237.10 211,109 165,5 210,09 

0,315 251.10 222,894 179,5 219,30 0,9 236.10 210,596 164,5 210,09 

0,335 250.10 222,638 178,5 219,10 0,95 235.10 210,34 163,5 209,97 

0,355 250.10 221,869 178,5 218,12 1 235.10 210,084 163,5 209,97 

0,375 249.10 221,357 177,5 216,70 1,06 234.10 209,828 162,5 209,72 

0,4 248.10 219,82 176,5 216,14 1,12 234.10 209,572 162,5 209,72 

0,425 247.10 219,563 175,5 215,53 1,18 234.10 209,572 162,5 209,72 

0,45 246.10 219,051 174,5 215,16 1,25 233.10 209,315 161,5 209,62 

0,475 244.10 218,539 172,5 214,18 1,32 233.10 209,315 161,5 209,62 

0,5 243.10 214,696 171,5 213,13 1,4 233.10 209,315 161,5 209,62 

0,53 242.10 213,415 170,5 212,46 1,5 233.10 209,315 161,5 209,48 

0,56 240.10 213,158 168,5 211,53 1,6 233.10 209,315 161,5 209,48 

0,6 239.10 212,646 167,5 211,17 1,7 233.10 209,315 161,5 209,48 

0,63 238.10 212,39 166,5 210,70 1,8 233.10 209,315 161,5 209,48 

0,67 238.10 212,134 166,5 210,50 1,9 233.10 209,315 161,5 209,48 

0,71 238.10 212,134 166,5 210,46 2 234.10 209,315 161,5 209,48 

0,75 237.10 212,134 165,5 210,31      

 

 

 

 

 

 



 VŠB – TU Ostrava, FEI, Katedra elektrických strojů a přístrojů    

40 

 

6. Záver 

 

Cieľom tejto bakalárskej práce je uľahčiť výber vodičov pre vinutia. Vodiče podľa 

materiálu a spôsobu izolácie majú veľmi rozdielne technické parametre a využitie vo 

vinutiach elektrických strojov. 

 

Aby bolo možné vytvoriť prieskum trhu, bolo nutné získať katalógy a cenníky vodičov. 

Tieto informácie firmy len nerady zverejňujú hlavne preto, že cena vodičov sa určuje podľa 

vývoja ceny medi na trhu a daná cena sa ešte prispôsobuje jednotlivým odberateľom podľa 

množstva odberu. Preto  je môj prieskum obmedzený na informácie, ktoré mi dodávatelia 

dobrovoľne poskytli alebo z materiálov, ktoré majú príslušné firmy zverejnené na svojich 

internetových stránkach. 

 

Z  dodávateľov vodičov pre vinutia, ktorých ceny a sortiment som mohol skúmať,  má 

firma Copper s.r.o bezkonkurenčne najväčší výber.  

 

 A z hľadiska ceny smaltovaných medených vodičov vychádza najlepšie firma Trafomot. 
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