
Tökélyre fejlesztett muanyag
Kunststoff in Perfektion 

 Hosszú évtizedek tapasztalata a fejlesztés terén
 Szimulációs-szoftver általi optimalizáció
 Megvalósíthatósági analízisek

 Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung
 Optimierung durch Simulations-Software 
 Machbarkeitsstudien

 Folyamatos magas minoség
 Modern mérési- és felügyeleti technika
 ISO-9001/2008 és ISO/TS 16949 minosítés

 Stets höchste Qualität
 Moderne Mess- und Überwachungstechnik
 ISO-9001/2008 und ISO/TS16949 zertifiziert

Nem csak megígérjük a minoséget, 
hanem be is tartjuk!
Wir versprechen nicht nur Qualität, 
wir halten sie auch

Az elméleti végrehajthatóságtól 
a gyakorlatba való átültetésig
Vom theoretisch Machbaren 
zur praktischen Umsetzung
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Használja fel tapasztalatainkat! 
Nutzen Sie unsere Erfahrung

Tökélyre fejlesztett muanyag kicsitol a nagyig!
Kunststoff in Perfektion von Klein bis Groß

Hatékony termelés a legmodernebb gépekkel
Effiziente Produktion mit modernsten Maschinen

Fejlesztés, konstrukció és szerszámépítés
Entwicklung, Konstruktion und Werkzeugbau

Tökéletes partner a muanyagok terén
Ihr perfekter Partner in Sachen Kunststoff

 Precíziós muanyagdarabok 0,1 grammtól 1000 grammig
 Záró ero 220-3000kn-ig terjedo skálán
 Technikai termoplaszt (hore lágyuló) és duroplaszt 
(hore keményedo) muanyagok feldolgozása

 Herstellung von Kunststoffpräzisionsteilen von 
0,1 bis zu 1.000 Gramm

 Schließkräfte von 220 kn bis 3000 kn
 Verarbeitung aller technischen Thermoplaste und Duroplaste

 Hosszú idore visszanyúló tapasztalat a 
muanyag technikai megoldások terén

 Magasan képzett munkatársak

 Langjährige Erfahrung bei der Erarbeitung 
kunststoffgerechter Lösungen 

 Hochqualifizierte Mitarbeiter

 Számítógépeken történo konstrukció
 A legmodernebb CNC-vezérelt gépek
 Tesztek sorozata egészen a folyamatképességig
 Null- és kisszériák gyártása

 Rechnerunterstützte Konstruktion
 Modernste CNC-gesteuerte Maschinen
 Testreihen bis zur Prozeßfähigkeit
 Fertigung von Null- und Kleinstserien

 Az egész gyártási folyamat hatékony és fejlett 
tervezése, irányítása és ellen�rzése!

 Effiziente Planung, Steuerung und Kontrolle 
des gesamten Produktionprozesses

 A több mint 900 raklapférohelyes 600m2 – es raktárunk
tökéletesen alkalmas Just-in-Time szállításokhoz

 Mit über 900 Palettenstellplätzen auf 600m2 Lager 
excellent vorbereitet für Just in time-Lieferungen

 Engedje, hogy magas szintu rugalmasságunk, 
innovációnk, gépeink magas szintu automatizáltsága, és
gazdaságilag is kiváló folyamattervezésünk meggyozze
Önt.

 Unsere Flexibilität, Innovation, ein Höchstgrad an
Automatisierung sowie ökonomische Prozessgestaltung
werden Sie überzeugen.
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