KÉSZTERMÉK KOÓPERÁCIÓ
ROBIX-MIKRO KFT gyártástechnológiai bázisa általános jellegű, széles vertikumban ad
lehetőséget kooperációs tevékenységre.
A robbanó és elektromos motorokkal meghajtott kisgép és egyéb gyártmányok kategóriában
adottak a szakmai és technikai feltételek.
Külföldi és belföldi vállalkozások részére, szerződéses rendszerben, EU normáknak megfelelő
minőségben vállalkozunk komplett gépek, részegységek, adapterek gyártására.
Sajátmárkás késztermékgyártás kivitelezhető szupermarket és hipermarket áruházláncok
számára.

Motoros kerti gép gyártás Nyugat-Európai
nagykereskedelemi vállalkozás részére.

Motoros gép munkaeszköz gyártás,
beszállítás DE relációs kereskedelmi
partnernek.

KÉSZTERMÉK SOROZAT NAGYSÁGOK:
Kis sorozat: 25-50 db. / megrendelés - szállítás
Közepes sorozat: 50-250 db. / megrendelés - szállítás
Nagy sorozat: 250 – 1000 db / negyedév – év szállítási kvantumok.

Fűnyíró gép fűgyűjtő zsák
fémszerkezet gyártás,
beszállítás multinacionális
cég részére.

Mezőgazdasági gép gyártás
EU. beszállítás, vevő kiviteli
igénye szerint

Univerzális hulladékaprító gép
kooperációs gyártás EU
relációba.
Fődarabok, hajtás mechanizmus
gyártás, készre szerelés,
beszállított
egységek beépítése.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS JELLEMZŐ MÓDOZATAI:
Késztermék gyártás megrendelő MÜSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA szerint.
Késztermék gyártás MINTAGÉP-MINTADARAB szerint.
Késztermék gyártás megrendelő FŐEGYSÉGEINEK BEÉPÍTÉSÉVEL.
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HAJTÓMŰVEK FŐEGYSÉGEK KOÓPERÁCIÓS GYÁRTÁSA
A gyártástechnológia szegmens fejlett pozíciója a FORGÁCSOLÁS.
Minőségi kivitelre vállaljuk CSIGA és FOGASKEREKES HAJÓMŰVEK kooperációs gyártását.
CNC megmunkáló központjaink alkalmasak szekrényes jellegű HAJTÓMŰ HÁZAK,
ÖNTVÉNY ELEMEK megmunkálására.
Gépelemek összeszerelése, felületvédelem, komplettirozás, egyéb kiegészítő műveletek
és technológiák alkalmazása biztosított.

CSIGAHAJTÓMŰ
Kerti és egyéb motoros
gép meghajtáshoz

FOGASKEREKES
VÁLTÓMŰ
Differenciálműves kihajtás
4 + 1 sebesség

TÖBBFUNKCIÓS
HAJTÓMŰ

Teljesítmény átvitel:
max 15 kW

Csigatengely -csigakerekes
hajtóművek
alumínium öntvényházban.
Teljesítmény átvitel:
3 – 6 kW tartományban.

SEBESSÉGVÁLTÓ
MECHANIZMUS

KAPCSOLÓVILLÁS
VÁLTÓMŰ

CSOPORT FOGASKERÉK
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KOÓPERÁCIÓS ALKATRÉSZ GYÁRTÁS
ROBIX-MIKRO KFT nyitott az alkatrész szintű kooperációs tevékenységre.
Beszállítások európai uniós relációkba, gépiparban tevékenykedő vállalkozások
számára. A struktúrát meghatározza a forgácsolt alkatrészek, gyártása, de jelentős tétel
a kerti gépgyártásban felhasznált alkatrész, speciális termék.

JELLEMZŐ ALKATRÉSZ PROFILOK BEMUTATÁSA

FOGASKERÉK
esztergálás, fogazás
hőkezelés,köszörülés

CSIGATENGELY GYÁRTÁS
esztergálás, örvénylő menetvágás,
bordamarás, hőkezelés, köszörülés

TENGELYES CSIGAKERÉK
forgácsolás, bronzkerék
fogazás, edzés, köszörülés

ÖNTVÉNY KÖZDARAB
megmunkálás CNC
megmunkáló központtal

TENGELYTÖLCSÉR
öntvény esztergálás,
marás, karimák felfúrása

CSIGATENGELY
forgácsolás, menethengerlés,
bordamarás, edzés, köszörülés

TARTÓKONZOL
lézersugaras lemezvágás,
sajtolási művelet

TENGELYKAPCSOLÓ
önvény megmunkálás,
forgácsolás, fúrás,
furat üregelés

TALAJMARÓ SZERKEZET
kivágás, lyukasztás,
hegesztés, hőkezelés,
szerelés, festés

KAPCSOLATFELVÉTEL KOÓPERÁCIÓS
EGYÜTTMŰKÖDÉSRE
ZIRC@ROBIX.HU
MAGASI@ROBIX.HU
MŰSZAKI VEZETŐ TEL: 0036 88 414 944
FENNTARTÁSI VEZETŐ ZIRC TEL: 0036 88 414 944

