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PPrrooffiill  ffiirrmmyy                                                                 
  

KKiimm  jjeesstteeśśmmyy  
 

Nasza firma produkuje precyzyjne elementy toczone i frezowane wszystkich kategorii i typów, w mniejszych i śred-
nich seriach. Do produkcji wykorzystujemy wszystkie materiały nadające się do obróbki metodą skrawania, np. stal, 
mosiądz, miedź, aluminium, różne tworzywa sztuczne. Obecnie mamy w programie produkcji ok. 2500 różnych czę-
ści. Operacje realizowane w firmie to głównie toczenie, frezowanie i szlifowanie. Jesteśmy zakładem pracującym na 
zlecenia i wykonujemy elementy wyłącznie według rysunków naszych klientów. Specjalizujemy się w obróbce CNC i 
dostarczaniu części gotowych do montażu. Firma zatrudnia obecnie 45 pracowników. W 1998 r. i 2000 r. wzbogacili-
śmy się o nową halę produkcyjną (ok. 4800 m2). W budynku tym rozmieszczono m.in. nowoczesny park maszynowy. 
Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością firma spełnia surowe wymagania normy DIN EN ISO 9001:2000 i 
uzyskała odpowiedni certyfikat.  
 

CCoo  ooffeerruujjeemmyy  
 

Frezowanie: Pracujemy z wykorzystaniem centrów obróbki CNC ze sterowaniem w osiach x, y, z i U oraz ze stołem 
okrągłym NC. Przy jednym zamocowaniu możliwa jest obróbka z 5 stron.  
Maksymalne pole obróbki: 750 x 450 x 450 
 

  
 

Toczenie: toczenie wzdłużne CNC (średnica: 1-32 mm); toczenie rewolwerowe CNC prętów (średnica: 8-60 mm), 
toczenie rewolwerowe CNC części zamocowanych w uchwycie (średnica do 160 mm), toczenie sterowane krzywkami 
(2 - 40 mm). 
 

   
 

Firma zaopatruje ponad 200 klientów z całych Niemiec i Czech, działających we wszystkich gałęziach gospodarki. 
Większość obsługiwanych klientów pochodzi z następujących dziedzin: spawalnictwo, budowa pojazdów, branża ar-
matury, branża zabawkarska, technika pomiarowa i regulacyjna, elementy dekoracyjne. Dla tych klientów jesteśmy 
dostawcą klasy A! 
Usługi 
Na życzenie klientów dostarczamy części w postaci zahartowanej i z uszlachetnioną powierzchnią (wszystkie powłoki 
galwaniczne, cynkowanie i eloksalowanie we wszystkich kolorach). 
 

KKooggoo  sszzuukkaammyy    
 

1. Bazując na naszym bardzo dobrym, nowoczesnym parku maszynowym, szukamy w Polsce klientów z ww. gałęzi 
gospodarki. Co ważne, chodzi tu klientów, którzy potrzebują bardzo skomplikowanych części wymagających złożonej 
obróbki, produkowanych w małych lub średnich seriach. Główny obszar naszego zainteresowania to klienci z branży 
motoryzacyjnej, elektrycznej i z branży armatury. 
2. Szukamy w Polsce efektywnych kooperantów zainteresowanych intensywną współpracą w przyszłości.  
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