PMT Szerszámgép Zrt.

„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”
Henry Ford
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SZERSZÁMGÉPEK
Lézervágógépek
Pontos, precíz és
gyors vágás.

MITSUBISHI CrossFlow (CO2)

MITSUBISHI FIBER

Plazmavágógépek
Minőségi munka,
lendületes vágás.

LOYALMAK
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SZERSZÁMGÉPEK
Élhajlítógépek
Precíz hajlítás, könnyű
karbantarthatóság.

ADIRA

VARTEK

ADIRA

VARTEK

Táblalemezollók
Megbízható, erős,
könnyen kezelhető.

Lemezhengerítő
gépek
Profi a lemez- és
profilhengerítésben.
CNC vezérléssel is.
BENDMAK
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SZERSZÁMGÉPEK
Excenteres
présgépek
Robosztus kialakítás,
finom munkavégzés.

FRESAN
Hidraulikus- és
műhelyprések
Egyszerű kezelhetőség,
profi kivitel.

AMOB

HIDROLIKSAN
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SZERSZÁMGÉPEK
Lyukasztóprések
A lyukasztás szakértője.

TECHNOLOGY ITALIANA

BENDMAK

Csőhajlítógépek
Az Ön ipari partnere
a csőhajlításban.

AMOB
Fűrészgépek
Produktív és dinamikus
fűrészelés.

KESMAK
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AMOB
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SZERSZÁMGÉPEK
Hegesztést
kiegészítő gépek

BENDMAK
Tartályfenék
peremezők

BENDMAK
Sorjázó gépek

LISSMAC
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SZOFTVEREK

SigmaTek System (USA)

Terítékkezelő
szoftver

SIGMANEST
•
•
•
•

Összes főbb CAD rendszer elem importálása
Nagyhatékonyságú terítékkezelés
Intelligens NC útvonaltervezés
Maradék lemez kezelés

Élhajlító szoftver

SIGMABEND
• 3D-s környezetben történő hajlítás szimuláció
• Ütközés vizsgálat
• Riport készítés
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TARTOZÉKOK
Élhajlító
szerszámok

GIMEC

WILA

Alsó és felső
élhajlító szerszámok,
szekcionált kivitelben is.
További információ:
www.gimec.hu
Szerszám
kiegészítők
Speciális ütközők
Élhajlító fólia
Szerszámtartó szekrény

GIMEC

WILA
Szerszámrögzítő
rendszerek
Pneumatikus és
manuális rögzítésű
gyorscserélő rendszerek.

TEDA
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SZERSZÁMGÉPEK
Mágneses és
optikai útmérők

DIGITÁLIS
KIJELZŐK

POZÍCIONÁLÓ
BERENDEZÉSEK

MÁGNESES
ÚTMÉRŐK
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SZOLGÁLTATÁSOK
Szerviz

Vállaljuk a lemeziparban használt gépek,
eseti és folyamatos állapotfelmérését,
szervizelését, karbantartását.

Gépmozgatás

Vállaljuk gépek átmozgatását csarnokon belül és telephelyek között is.

Oktatás
Lehetőséget biztosítunk szakmai továbbképzésre,
akár csoportos oktatás keretében is.
Oktató munkatársaink a szakértelmet a gyártó
cégek rendszeres tréningjein sajátítják el.
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cfli
JÖVŐKÉP
Robotos élhajító cella

•
•
•
•
•
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PMT saját, 100%-ban magyar fejlesztésű élhajlító cellája
A kis- és közép vállalkozások lehetőségeihez tervezve, kiváló ár-érték arány
Nemzetközi szabadalom alatt álló, saját fejlesztésű szerszámcserélő rendszer
Hibrid megoldás: villámgyors átállás a robotos automatizált
és az operátor általi élhajlítás között
Fix vagy mobil telepítésű robottal vállaljuk meglévő élhajlítógépek automatizálását

www.pmtgep.hu
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JÖVŐKÉP
Kutatás-fejlesztés

•
•
•

Tevékenységünk mindig is túlmutatott a kereskedelmen, a jövőben pedig még nagyobb
hangsúlyt fektetünk az innovációra.
Stratégiánk fókuszában a kutatási és fejlesztési tevékenység áll, melynek során értéket
teremtünk a magyar kkv. szektor számára.
Célunk a lemezmegmunkáló ágazat nemzetközileg elismert szakértőjévé válni.

13

cfli
KERESKEDELEM
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•

Cégünk a lemezalakító ágazatban az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező független szerszámgép kereskedője.

•

A lemezmegmunkáló és fémszerkezetgyártó szakma gépeinek igen széles választékát
kínáljuk: élhajlítás, csőhajlítás, lemezdarabolás és hengerítés, rúd- cső- és profildarabolás,
lemez- és profillyukasztás, préselés, valamint termikus vágások.

•

Komplex megoldásokat kínálunk partnereinknek. A gép kiválasztásától kezdve közösen
dolgozunk ügyfeleinkkel, amely partnerkapcsolat nem ér véget a gép leszállításával és
beüzemelésével.

•

Magasan képzett szervizcsapatunk által a garanciális időszakban és azon túl is számíthatnak ránk. Célunk minden esetben egy hosszútávú együttműködés kialakítása vevőinkkel. Beszállítói kapcsolatainkat is ebben a szellemben alakítottuk ki, elsősorban török
és nyugat-európai gépgyártókkal, valamint a japán Mitsubishivel.

•

Tevékenységünk mindig is túlmutatott a hagyományos értelemben vett kereskedelmen,
napjainkban pedig már kutatás-fejlesztési részlegünk által saját szabadalommal rendelkezünk, így teremtve értéket, elsősorban a magyar kkv. szektor számára.

www.pmtgep.hu
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SZERVIZ
•

Tapasztalt szakszerviz csapatunk végzi az eladott gépek beüzemelését, állapotfelmérését, karbantartását, eseti javításait.

•

Kollégáink rendszeres hazai és külföldi képzéseken vesznek részt, hogy mindig naprakész tudással álljanak az Önök szolgálatára.

•

Szerviz hiba bejelentés után a helyszínre sietnek és rövid időn belül megkezdik a hiba
feltárását, megoldását.

•

Vállaljuk továbbá a nem cégünktől vásárolt gépek állapotfelmérését, éves karbantartását, továbbá gépek átmozgatását telephelyek között, vagy akár csarnokon belül is.

•

Partnereink a gépek beüzemelésekor alapszintű oktatásban részesülnek, ahol tapasztalt
szakszervizes kollégáink bemutatják a gép működését és üzemre készen átadják a gépet a cégnél erre kijelölt kollégának, kollégáknak.

•

Egyedi megkeresések alapján lehetőséget biztosítunk alaposabb szakmai tudás megszerzésére, akár csoport oktatás keretében is, a gyártó cég szakembereinek bevonásával.
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