
Vállalatunk több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezik a porkohászati eljárással előállított 

gyémántszerszám gyártás területén. Csak és kizárólag a legmagasabb minőségű fémporokat és speciális 

füstben edzett szintetikus gyémántokat használunk fel gyártásunk során. Minden általunk előállított 

gyémánt lapkát, szegmenset saját fejlesztésű receptjeink szerint gyártunk, amely recepteket képesek 

vagyunk megrendelőink igényeihez alakÍtani, ezáltal optimálizálva a szerszám tulajdonságait.

Nem csak új termékeket állítunk elő. A már lekopott munkafelületű szerszámokról eltávolítjuk az 

elhasznált gyémántlapkákat, és a megfelelő eljárás során az általunk gyártott gyémántlapkákkal újítjuk 

fel a szerszámot, ez számtalan előnnyel jár, a költéghatékonyságtól a környezetszennyezés csökkentésén 

át a szerszám élettartamának maximális kihasználásáig.

Bemutatnánk termékeink felhasználhatóságának sokszínűségét:

Márvány-gránit-mészkő

Gyártunk    Ø350 mm től -2500 mm-ig vágókorongokat

     Ø500 mm től -2500 mm-ig a vágókorongokat fel is újjítjuk

     méretpontos műszaki rajz alapján bármilyen csiszoló maró, fúró szerszámot elkészítünk

Gyártunk és felújítunk Ø10 mm -1000 mm méretig fúrókoronát akár 6000 mm hosszban.



Elégedett megrendelőink között megtalálhatóak az ipari öntőkövek, üvegipari tűzálló idomok 

(zirkosit, korvisit), samott öntőkádak, kályhák, kohók gyártói.

Részükre új vágókorongokat szállítunk Ø500 mm - Ø1600 mm méretig, ezeket a vágókorongokat fel 

is újítjuk.

Csiszoló és maró szerszámokat egyedi igény szerint, műszaki rajz alapján gyártunk, kis szériában is.

Fúrókoronákat tized milliméter pontos előre megadott kül és belméretben, Ø10,2 mm - Ø1000 mm 

méretig akár 6000 mm hosszban.



Vállalatunk talán az egyik legfontosabb üzleti szegmense, hosszú távú stratégiai célkitűzése, hogy az előre 

gyártott vasbeton áthidaló gerendák gyártásával és feldolgozásával foglalkozó iparvállalatokat mindig      

a legmegelégedettebb megrendelőiként tarthassa számon.

Számukra gyártunk Ø400 mm - Ø1300 mm mérettartományban vágókorongokat, Ø250 mm horonymarót.

Ø10,2 mm - Ø1000 mm mérettartományban fúrókoronát akár 6000 mm hosszig.

Ø16,2 mm - Ø50 mm mérettartományban furattisztítót.

Méretpontos műszaki rajz alapján maró vagy csiszoló szerszámot.

A lekopott szerszámokat fel is újítjuk.



Termékeink között megtalálhatóak:

Aszfalt, bazalt, saválló beton, erősen vasalt vasbeton, öregbeton, frissbeton, tégla, szilikát megmunkálására alkalmas vágókorongok 

Ø350 mm- Ø1600 mm mérettartományig, Ø400 mm mérettől a lekopott alaptesteket fel is újítjuk.

Gyártunk  maró, csiszoló és fúrószerszámokat méretpontos műszaki rajz alapján rövid határidőre, ezeket igény és lehetőség szerint fel is újítjuk.

Egyedi fejlesztés alapján gyártunk speciális ipari kerámia csiszoló lapkákat is.
 

Amennyiben Ön, vagy cége használ kötöttszemcsés – vágó, fúrómaró vagy csiszoló gyémántszerszámot, várjuk érdeklődését az alábbi 

elérhetőségeken.
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