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Węglik spiekany od kompetentnego dostawcy.
Jako nowoczesne przedsiębiorstwo rodzinne od 30 lat projektujemy i produkujemy narzędzia precyzyjne i elementy
konstrukcyjne z węglika spiekanego. Tworzymy produkty standardowe lub według indywidualnej specyfikacji, seryjnie lub
detalicznie – naszym celem jest wydajność Państwa produkcji dzięki zastosowaniu trwałych narzędzi precyzyjnych.
W naszym przedsiębiorstwie zatrudnionych jest ponad 500 pracowników na stanowiskach specjalistów, techników oraz
inżynierów – w głównych siedzibach w Niemczech, Portugalii i Brazylii – z którymi pracujemy nad uzyskaniem
optymalnych wyników. Stałe ulepszanie materiałów przy współpracy z placówkami naukowymi, ciągłe dokształcanie
naszych pracowników oraz reagowanie na potrzeby naszych klientów, sprawiają, że możemy o sobie powiedzieć:
Niezawodny partner w zakresie wyrobów z węglika spiekanego.

Wyznaczamy nowe kryteria w zakresie wyrobów z węglika spiekanego.
Oferujemy doskonałe rozwiązania, dzięki którym mogą Państwo realizować własne założenia dotyczące opłacalności
produkcji: trwałe narzędzia i elementy konstrukcyjne o niskim stopniu zużycia.
Nasze produkty znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, jak na przykład:
- przemysł samochodowy,
- przemysł chemiczny, petrochemiczny i naftowy,
- przemysł farmaceutyczny i technika medyczna,
- przemysł przetwórstwa proszków,
- budowa maszyn i instalacji,
- przemysł metalowy,
- i wiele innych.
Węglik spiekany to wysoce wytrzymały rodzaj materiału.

Technologia.
Nasza firma zajmuje się kompletną produkcją węglika spiekanego przy zastosowaniu najnowszych technologii i
wydajnych procesów. Na każdym etapie produkcji, od proszku po gotowy produkt, wykorzystujemy naszą wiedzę,
doświadczenie i umiejętności, aby sprostać specyficznym wymaganiom naszych klientów.
Dzięki stosowaniu zarządzania jakością i polityki proekologicznej według norm DIN ISO 9001:2008 oraz ISO 14001
możemy zagwarantować Państwu niezmiennie wysoką jakość produktów.
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