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Firma Alba Precision s.r.o.
a ich partneri v strojárskom priemysle
BAUBLIES AG
Nástroje na valčekovanie garantujú
vysokú kvalitu povrchu súčastí, presné
rozmery a spevnenú povrchovú vrstvu.
Valčekovacie nástroje je možné využiť na
vnútorné aj vonkajšie plochy hriadeľov,
kužeľov, rádiusov a drážok.
www.baublies.de

BILZ GmbH
Výrobca a dodávateľ vŕtacích a závitorezných puzdier, závitorezných hláv
s reverzáciou otáčok, držiakov na výstružníky, šroubovacích puzdier pre montážne práce. Novinkou v oblasti upínania
nástrojov s valcovou stopkou je prístroj
THERMOGRIP, ktorý funguje na princípe
tepelnej rozťažnosti kovov indukčným
ohrevom.
www.bilz.de

C.M. Modena
C.M. je producent tryskacích strojov s metacími kolami. Použité technológie tryskania umožňujú očistiť povrchy odliatkov,
výkovkov, dokončovať povrchy zápustiek,
foriem tak isto aj pripraviť povrchy rôznych
dielcov pre aplikáciu prípadných ďalších
povrchových úprav. Je možné dielce čistiť, spevňovať a odihlovať. C.M. je taktiež
dodávateľom tryskacieho média.
www.cmspa.com

FORKARDT
Firma je známa ako špecialista na upínacie zariadenia obrobkov a nástrojov, napr.
skľučovadlá, lunety a ovládania pre hydraulické a pneumatické skľučovadlá.
www.forkardt.com

HOFMANN Mess
und Teiltechnik Albstadt, SRN
Deliace prístroje a otočné stoly reprezen-

tujú najnovší stav technického pokroku
v oblasti príslušenstva k obrábacím strojom. Široká paleta produktov obsahuje ako
štandartné prevedenie tak aj špeciálne
konštrukcie podľa požiadaviek zákazníka.
www.hofmann–mt.de

operácie medzné závitové a valcové tŕne,
krúžky a strmeňové meradlá.
www.hahnreiter.de

WTO Angetriebene Wekgzeuge
GmbH,

Vyrába tyčové podávačove zásobníky
k mechanickým a CNC – riadeným strojom, jedno a viac vretenným automatom,
špeciálnym strojom. Tyčové podávače sú
určené pre priemery tyčí od 1,0 mm až
do 100 mm a dĺžky tyčí od 250 mm
do 6 090 mm.
www.iemca.it

Firma je výrobcom držiakov pre poháňané nástroje pre sústruhy so stopkami
VDI, pevných držiakov, zrýchľovacích hláv,
uhlových hláv a viacvretenových hláv.
Základným programom sú držiaky pre
poháňané nástroje revolverových hláv
rôznych výrobcov, v priamom aj uhlovom
prevedení s prevodmi 1:1, 2:1, 1:2 s nastavitelným uhlom.
www.wto.de

POMETON S.p.A

REGO - FIX AG. Tenniken, CH.

Firma patrí medzi popredných výrobcov
kovových a nekovových práškov a taktiež
oceľových a antikorových tryskacích brokov pre tryskacie stroje.
www.pometon.com

Firma výrába: upínacie klieštiny ER s rozsahom upínania od 0,2 mm do 34,0 mm
v norme DIN 6499, redukčné puzdra,
držiaky nástrojov ISO, TC, BT, HSK, MK,
pendlovacie puzdra. Ďalej má firma
v programe: klieštiny pre závitníky ER-GB
a ET1, matice pre klieštinové puzdra, tesniace krúžky, upínací systém powRgrip.
www.rego–fix.ch

IEMCA S.p.A

VARGUS / SHAVIV Izrael
Zameraním vývoja a výroby na vymeniteľné doštičky na rezanie závitov sústružením a frézovaním sa dostala firma
na jedno z popredných miest na svete.
Jednou z výrob nástrojov s vymeniteľnými
doštičkami sú sústružnícke nástroje pre
zapichovanie, sústruženie drážok, sústruženie vnútorných priemerov a frézovanie drážok. Firma má v svojom programe
aj ručný univerzálny odihlovací systém
náradia s výmennými britmi známy pod
názvom SHAVIV.
www.vargus.de

Wilh. Becker oHG.
„HAHNREITER“ PRÄZISION
Ponúka širokú paletu závitníkov, závitových kruhových čeľustí a pre kontrolné

Alba Precision s.r.o.
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax: +421 48 414 86 27
E-mail: albaprecision@stonline.sk
www.albaprecision.sk
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