Tisztelt leendő Partnerünk, kérem engedje meg, hogy röviden bemutassam a cégünket.

Cégcsoportunk, 2007 év végén a gyár kiszervezését követően felvásárolta a nagy múlttal rendelkező
Tiszai Vegyi kombinát, gyártó és karbantartó részlegét. Ezen egység üzemeltetésére hoztuk létre
cégünket, mely független önálló szervezet. Azóta saját a cégcsoport tulajdonában lévő gyártócsarnok
üzemel, ahol 1,500 m2 15 tonnáig daruzott gyártóterület áll rendelkezésünkre. Cégünk fő profilja a
vegyipari gépek, és berendezések gyártása, felújítása, és szerelése. Kapacitásunk nagy részét a
forgácsoló gépek teszik ki, amik főleg hagyományos gépekből állnak. Profilunk és gépparkunk a
nagyméretű egyedi alkatrészek gyártásra van specifikálva, de kis sorozatok gyártását is tudjuk vállalni.
Méret tartományunk, a kis alkatrészektől a 15 tonnás alkatrészekig terjed. Cégünk képes beépülő
alkatrészek gyártásától, a komplett késztermék előállítására. Fő profilunk a különböző vegyipari
hűtőberendezések, és alkatrészeik, föld és alagútfúró berendezések gyártása, felújítása.
Szakembergárdánk és szakmai tapasztalatunk több évtizedes múltra tekint vissza, és ez garantálja
vevőink megelégedettségét. Cégünk ISO9001 minőségirányítással rendelkezik.
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Szolgáltatásaink listája:


Gépi megmunkálás



Gépi forgácsolás



Gépgyártás



Acélszerkezet gyártás



Hőkezelés



Tartálygyártás



Vegyipari, valamint petrolkémiai berendezések építése, szerelése, telepítése



Hőcserélők, kondenzátorok építése



Speciális hegesztési és hőkezelési feladatok



Speciális gépek, berendezések tervezése, gyártása



Hidraulikus munkahengerek gyártása



Homokszórás



Festés

A különböző hegesztett szerkezetek összeállítási és forgácsolási munkáinak elvégzése után, a
megrendelő igényei szerint feszültségmentesítünk és a gyártmányokat konzerválva, illetve festve
szállítjuk.

Gépparkunk

alapvetően

nagyméretű alkatrészek

gyártására

specializálódott.

Forgástesteket 10,000mm hosszig, és 2,200mm átmérőig tudjuk forgácsolni. CNC esztergánk
legnagyobb elforduló átmérője Ø420mm, és hossza 2,000mm. A horizontokon a több tonnás (10-15t)
alkatrészek megmunkálása is lehetséges. Lakatos üzemünkben alapvetően CO hegesztőgépekkel
dolgozunk, minősített hegesztőkkel. Ezenkívül, módunkban áll egyéb hegesztési eljárásokkal is az
alkatrészeket

összeállítani.

Lakatos

szakmunkásaink

összeállításán át a komplett berendezések szereléséig.

Gépparkunk, és a gépek főbb jellemzői:

tapasztalattal

bírnak

acélszerkezetek

MARÓGÉPEK

Típus

F 99
német marógép
FU 36
román marógép

Asztal mérete

Hossz irányú

Kereszt irányú

Függőleges

(mm)

mozgás

mozgás

mozgás

1

1600x400

x=1100 mm

z=400 mm

y=350 mm

1

1600x360

x=1100 mm

z=450 mm

y=300 mm

1

1000x250

x=600 mm

z=200 mm

y=250 mm

Db

ME 250
egyetemes
marógép

Esztergák

Típus

TR-100B1/10M
eszterga
E-E 800
eszterga
MVE-340
eszterga
POTISJE
eszterga

Db

CNC eszterga

(mm)

Csúcs
magasság
(mm)

Tárcsa 

Tárcsa

megmunkálható szélesség

1

10 000

500

1 100

40

1

3 000

400

700

300

1

3 000

340

600

100

1

2 000

250

Tengelyátmérő Tengelyátmérő

BOEHRINGGER
VDF-250

Csúcs táv

1

báb nélkül:

bábbal:

250 mm

120x2000 mm

350

Karusszel Eszterga

Típus
Két állványos
Karusszel eszterga

Db

1

Csúcs táv

Csúcs magasság

(mm)

(mm)

Asztal:  2200

Megmunkálható magasság:
1500 mm

Fúró, Maróművek
BFT-125 Horizont

1

Műszaki adatok:

Főorsó 

: 125 mm

Felfogó asztal mérete

: 1800 mm x 2000 mm

Asztal terhelhetősége

: 6300 kg

Asztal mozgás:

W 9, W9/A Horizont
Műszaki adatok:

- kereszt irányú

: x=1600 mm

- hossz irányú

: z=2000 mm

- magasság

: y=1600 mm

Sík esztergálás

: max.  1400 mm

Furat esztergálás

: max.  mm

Síktárcsa és állóbáb távolsága

: 3700 mm

Furatmélység főorsó kitolással

: 1120 mm

Főorsó 

: 90 mm

Felfogó asztal mérete

: 1000 mm x 1120 mm

Asztal terhelhetősége

: 3000 kg

2

Asztal mozgás:
- kereszt irányú

: x=1220 mm

- hossz irányú

: z=1450 mm

- magasság

: y=1120 mm

Sík esztergálás

: max.  700 mm

Furat esztergálás

: max.   mm

Síktárcsa és állóbáb távolsága

: 2700 mm

Furatmélység főorsó kitolással

: 700 mm

Síktárcsa

: 500 mm

Ezeken kívül rendelkezésünkre állnak különböző köszörűgépek, vésőgép, valamint egy
menetmángorló gép, melyen metrikus és Withworth menetekes csavarokat, szegcsavarokat egyaránt
tudunk gyártani. A lakatos csoport rendelkezik élhajlító-, illetve hengerítő géppel is, partnereinkkel
együttműködve a 4000-5000mm-es lemezek hajlítása, valamint hengerítése is megoldható.
Referenciák:
Legnagyobb megrendelőnk a német Herrenknecht cég, amely a világon egyedülálló
alagútfúró és egyéb kisebb méretű fúróberendezések gyártásával foglalkoznak. Különböző egyedi
alkatrészeket szállítunk a cégnek, a legkisebb daraboktól a több tonnás alkatrészekig.

Vertikális fúróberendezés mechanikus alkarészeinek gyártása

Fúrógépek mechanikus alkatrészeinek gyártása

Hűtőberendezések forgácsolása, felújítása

Alvállalkozóként a Mátrai Erőmű Zrt. részére nagyméretű forgácsolt törőkerekek gyártása.
Öntőgépasztalok gyártása, és felújítása

Különböző nagyméretű fogaskerekek előmunkálása. Egyedi tervezésű hajtóművek kivitelezése

Referencia cégek:
Herrenknecht AG
Alagútfúró berendezések
alkatrészeinek gyártása

TVK karbantartás, kvencshűtő,
kvencssüveg javítás
ENH Zrt.
Szűrőlapok, és csőkötegfal gyártás
CTC Kft.

Cellás adagolók, 30"-os gyöngyösítő
forgó- és állórész gyártása. Egyéb
karbantartási és gyártási munkák

BIS Hungary Kft.

Kvencshűtő felújításának forgácsolási
munkálatai

Sokoro Kft.
Hidraulikus munkahenger gyártása

Mann Hummel Kft.
Autógyári emulziószűrő rendszerek
forgácsolt elemeinek gyártása

Reméljük, elnyerte tetszésüket cégünk bemutatkozója. Tudásbázisunk sok éves szakmai
tapasztalaton nyugszik, szakembereink jól képzettek és motiváltak. A fentiek alapján kijelenthetjük,
hogy a legkülönfélébb megrendelői igények kielégítésére tudunk vállalkozni.

Bízva a közös együttműködésben, várjuk ajánlatkéréseiket és megrendeléseiket.

Orbánné Szokol Emese
Ügyvezető Igazgató
+36/70 391-2848

