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Plánování projektů
Konstrukce nástrojů
Dokončení nástrojů
Korekce rozměrů

Změny komponentů
Údržba
Optimalizace nástrojů
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Nemáte dostatečnou kapacitu na výrobu vysoce 
kvalitních provozních prostředků v oblasti 
kovových, resp. plastových komponentů? V naší 
výrobní hale o rozloze více než 2000 m2 za Vás 
převezmeme konstrukci, dohotovení, optimalizaci, 
údržbu a modifikaci Vašich nástrojů.
Po dokončení naší práce dostanete své nástroje 
zpět pro bezproblémové nasazení do výroby.

Adrian Heß
srpen 2019

SILNÝ VÝKON A VYSOKÁ FLEXIBILITA



4 VÝROBA KOMPONENTŮ

PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ
Po analýze rozsahu zpracování (stav výroby, 
objem potřebných korekcí, kroky, stav změn 
a dílů) následuje plánování nezbytných prací, 
definování operací nástrojů vyžadujících změnu 
a načasování.

SLUŽBY
# 01
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KONSTRUKCE NÁSTROJŮ
Převezmeme kompletní výrobu Vašich nástrojů 
v souladu s Vaším výrobním procesem.

SLUŽBY
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DOKONČENÍ NÁSTROJŮ
Nedodělané nástroje nebo sady nástrojů 
přecházejí do péče našich specialistů a jsou 
dokončeny v naší hale na výrobu komponentů.

SLUŽBY
# 03
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7 Výroba komponentů

KOREKCE ROZMĚRŮ
Naši specialisté provádějí korekce rozměrů sériových 
nástrojů pro dosažení předepsané známky dílů přímo 
na místě.

SLUŽBY
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ZMĚNY KOMPONENTŮ
Naši odborníci přebírají zpracování celého objemu
i zapracování nástrojů na sériovém lisu a dohled 
nad celou náběhovou fází.

SLUŽBY
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Pracujeme s maximální přesností, ať už jde 
o optimalizaci, modifikaci nebo novou výrobu.

Adrian Heß
srpen 2019

PRECIZNOST
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ÚDRŽBA
Součástí naší nabídky služeb je také plánování 
a provádění údržby a servisních prací. Probíhá
po konzultaci s výrobou podle plánu údržby.

SLUŽBY
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11 FACHBEREICH: ENGINEERING

OPTIMALIZACE NÁSTROJŮ
Naši specialisté určují, plánují a provádějí optimalizaci 
provozních prostředků.

SLUŽBY
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