Manz Hungary Gépgyártó KFT
AZ ÖN SPECIALISTÁJA KISALKATRÉSZEK, NAGY HEGESZTETT ALÉPÍTMÉNYEK
ÉS KOMPLETT SZERELT EGYSÉGEK TERÜLETÉN

A Manz Hungary Kft az Ön partnere a kisés nagyalkatrészek, komplett szerelt egységek valamint a hegesztett szerkezetek
elkészítésében.
A különböző iparágakban lévő vevőink részére hatékony és precíz megmunkálást
kínálunk modern eszközeinkkel.

INNOVATÍV GYÁRTÁSI
MEGOLDÁSOK
Sokévnyi tapasztalat, sztenderdizált folyamatok, nagyfokú rugalmasság tesz minket
az Ön ideális partnerévé.

AZ ÖN ELŐNYE
Folyamataink az aktuálisan gyártott termékekhez és az anyagáramláshoz igazodnak. A költséghatékony értékteremtési
láncnak köszönhetően korrekt áron tudunk
a magyarországi telephelyünkön német
minőséget szállítani.
Debrecen nem csak a gyártási költségek
tekintetében előnyös telephely, hanem közlekedési szempontból is. Saját repülőtérrel
rendelkezik és Budapestről kb. 2 óra alatt
elérhető autóval.

Tapasztalt szakembereink leghatékonyabb
megoldásainak köszönhetően támogatjuk
Önt az egyedi és szériagyártásban.
Optimalizált folyamataink és modern gyártási megoldásaink garantálják a gyors, biztos és magas hatékonyságú megmunkálást.

KOMPETENCIÁINK
CNC megmunkálás maró és
esztergagépeken
Nagyalkatrész-megmunkálás CNC
portálmarógépen
131 MIG/135 MAG és 144 TIG
szerinti hegesztési eljárások
Feszültségmentesítés vibrációs
eljárással és hőkezelő kemencében

MINOSÉGBIZTOSÍTÁS
Felületkezelés oldószeres festéssel
Festés előkészítés szemcseszórással és
magasnyomású mosással
Szerelt egységek mechanikai és
elektromos összeszerelése
CAD-CAM rendszerű gyártástervezés
(Siemens SolidEdge, EdgeCam)

ISO 9001:2008 /
ISO 14001:2004
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RUGALMASSÁG, BIZTONSÁG, KOMPETENCIA – ERŐSSÉGÜNK A GYÁRTÁSBAN
• Alépítmények hegesztése összeállító –
rendszerasztalon
• Költséghatékony értékteremtés és
rugalmas termelési kapacitás

• Kvalifikált beszállítók kiválasztása és
rendszeres értékelése technikai feltételek,
gyártási tapasztalat, minőség, kapacitás,
költség és rugalmasság alapján
• Magasabb követelmények a precizitás és
pontosság tekintetében a nagyalkatrészek
hegesztésében és forgácsolásában
• Többnyelvű kommunikáció

• Osztott munkaterületű megmunkálás
a mellékidő csökkentése érdekében

• Titoktartási megállapodás minden vevővel
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