ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗАВОДА
• 1973 год. - Заводът е създаден за производство на отливки от алуминиеви сплави
чрез машинно леене като част от НПО „Технология на металите” в основата на което е
патентът на акaд. Ангел Балевски - Леене с газово противоналягане.
• 1979 год. – Дружеството се разполага на нова площадка, напълно оборудвана с
комуникации и инфраструктура. Първоначално са се произвеждали отливки без
механична обработка за нуждите на почти всички машиностроителни предприятия в
България.
• 1986 год. – Усвоена е технология за леене от високоякостни сплави на тежко
натоварени детайли за ходовата част на Т-72. Разработената и пусната в
експлоатация същата година линия за производство на танкови ролки е уникална и
единствена в Европа. Детайлите се произвеждат по метода за леене с газово
противоналягане. Същата година дружеството въвежда в експлоатация мощности за
усвояване на пълна механична обработка на отливките, които произвежда, за да
предлага завършени изделия, готови за вграждане.

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗАВОДА
• 1997 год. - Алуком АД е приватизиран и се присъединява към ГТМ „А. Балевски
Холдинг” АД – гр. София. Дружеството модернизира и разширява производствените
си мощности чрез инвестиции в машинния парк и инфраструктурата.
• 2003 год. – в експлоатация е пусната инсталация за прахово боядисване на
детайлите, за да се отговори на търсенето на пазара и да се задоволят потребностите
на клиентите.
• 2005 – 2011 год. – В този период се разширява машинния парк със закупуване на
машини за механична обработка с ЦПУ на фирма HAAS, като последно е закупен
двупалетен хоризонтален фрезови център за механична обработка EC 500, с макс.
обороти на щпиндела 10 000 оборота за минута, което води до намаляване
драстично на времената за обработка на детайлите.

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗАВОДА
• Акционерно дружество АЛУКОМ е сертифицирано по ISO стандартите както следва
- септември 2002 год. получава сертификат ISO 9001:2008
- август 2004 год. – ISO/ TS 16949:2009
- април 2008 год. – ISO 14001:2004
• Началото на 2016 г. цех „Механична обработка” е преместен и се помещава в
сградата на главния корпус на завода, заедно с Леярен цех и цех Довършителна
обработка.
• юни 2016 г. е пусната в експлоатация нова инсталация с предно зареждане за
миене на детайли MEA L1102.

