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Cégünkről…

 Cégünk alapításának éve: 1992

 Fő tevékenységi kör:

cementipari berendezések

bányaipari szállító berendezések

silók

épületszerkezetek gyártása

gépalkatrészek gyártása

 A cég minősítései:

SLV DIN 18 800 Teil 7 Abs. 6.2

DIN 15018 DIN EN 729-2



Kapacitás

 Termelő terület: 5500m2 fedett, fűtött, daruzott csarnok.

a legnagyobb csarnok 20m x 100m területű

 Cég nettó árbevétele 2008-ban: 1.200.000.000,- Ft

 Szakemberek létszáma: 122 fő

17 fő műszaki-gazdasági szakember

67 fő lakatos

14 fő hegesztő

10 fő esztergályos

14 fő villanyszerelő, festő, targoncás, revétlenítős



Termelőeszközeink I.

 PLATINO 4020 lézervágó (4 kW, 2000 x 4000 mm)

 Messer láng- és plazmavágó (2000 x 6000mm)

 20/5 to., 5 to., 3,2 to. KONECRANES daruk

 LAX  380V  ESAB védőgázas hegesztő berendezések

 LAX 635 ESAB aut. hegesztő 10 tonnás ESAB forgatóval

 M 600, M 400, M 250 védőgázas hegesztő berendezések

 400 to. élhajlító NC vezérléssel

 PEDDINGHAUS daraboló és lyukasztó gép

 3000/12 hidraulikus lemezolló

 2500/15 mechanikus lemezolló

 3100 mm-es lemezhenger (max. lv:15 mm)



 2000 mm-es lemezhenger (max. lv:12 mm)

 HSM-3 2000 mm-es lemezhenger (max. lv:35 mm)

 Kézi plazmavágó berendezés (lv:10 mm)

 MG AR 70 hideghajlító profilhenger

 400 to. 4000 mm-es , 6000 mm-es hidraulikus élhajlító

 fúró-maró berendezés

3000x4000x1500 mm-es Ø 125 mm főorsó UNION

1250x1250x1500 mm-es Ø 100 mm főorsó TOS

1100x1100x1500 mm-es Ø 100 mm főorsó 

 Egyetemes csúcseszterga (konvencionális) 

1000-1500-3000-6000 mm-es csúcstávolságok

Termelőeszközeink II.



Termelőeszközeink III.

 Egyetemes marógépek

 Ø 2000 karusszel eszterga

 Ø 1400 karusszel eszterga

 FRH 100 radiál fúrógép

 FRH 50 radiál fúrógép

 Bachman 1500/1200 revétlenítő berendezés

 DSG 400 szalagfűrész

 DSG 200 szalagfűrész

 400 to. élhajlító NC vezérléssel

 Festékszóró berendezés HÜBNER AIRLES



Referenciamunkák 

 AUMUND GmbH. részére gépalkatrészek gyártása 1995-

től folyamatosan, jelenleg is.

 LIEBHERR GmbH. részére gépalkatrészek gyártása 

1995-től folyamatosan, jelenleg is.

 RUD GmbH. Részére bányaipari gépalkatrészek 

gyártása 1995-től folyamatosan, jelenleg is.

 WEST AND CITY bevásárló centrum épülettető 

acélszerkezet gyártása (Budapest,1999).

 Cementgyár 400 tonnás acélszerkezet és 2db 50 tonnás 

törőhenger gyártása (Beremend,1998).

 SAMSUNG  gyár épülettető acélszerkezetének gyártása 

(Szigetszentmiklós, 2000).



Képekben



Legnagyobb csarnokunk /20m x 100m területű/



20/5 to., 5 to., 3,2 to. KONECRANES daruk



PLATINO 4020 lézervágó (4 kW, 2000 x 4000 mm)



Messer láng- és plazmavágó (2000 x 6000mm)



TOS fúró-maró berendezés 1250x1250x1500 mm-es 

Ø 100 mm főorsó



HSM-3 2000 mm-es lemezhenger (max. lv:35 mm)



400 to. élhajlító NC vezérléssel









Befejezés

Minőségi munkánknak köszönhetően vevőink nemcsak egyszeri,

hanem folyamatos megrendelést és bizalmat szavaznak cégünknek.

Alapanyagainkat a Megrendelő által jóváhagyott gyártótól, szállítóktól

szerezzük be.

Rugalmasan alkalmazkodunk az új partnerek igényeihez.

Reméljük, hogy ez a bemutatás meggyőzi leendő partnereinket arról,

hogy nálunk rendeljék meg legyártandó terméküket.

Ezen írásos bemutatkozáson túl szívesen látjuk Önöket cégünknél

egy látogatásra , ahol személyesen is bemutatjuk a folyamatban lévő

gyártmányainkat és termelő-eszközeinket.


