--

.

-

.•

?'
î-,
- .,,<D·_,,.,-�✓
�_-;/,,r;:/·.,
,,,/
/

..

,....,::'·/'

_,/

OMIKRON MECA
OMIKRON MEGA este o societate specializata în prelucrarea pieselor mecanice
de serie mica �i medie, piese unice tehnice precum �i asamblarilor mecano-sudate.
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Puterea noastra: Calitatea serviciilor noastre la preturi competitive

OMIKRON MECA. situata în inima Muniilor Carpa!i din România, întreprindere de mecanica generala �i de precizie depune
toate eforiurile necesare pentru a satisface nevoile clientilor sai în ce prive�te calitatea, respectarea termenelor de livrare

la pre\uri competitive datorita Know-How-ului.

Punem la dispozitia dumnevoastra posibilitatea de a gestiona stocul de piese uzinate sau asamblarile mecano-sudate standarde.
Oferta noastra cuprinde servicii complete: operatiuni de montare-asamblare, tratamente de suprafata sau termice,
transportul pâna la livrare în regim de grupaj sau exclusiv precum $i transport aerian a coletelor eu dimensiunea mai mica.

■

Oteluri, inox,
Aluminiu,

■

Plastic,

■

Alama, bronz, cupru...

■

■

■
■

Debitare eu laser, plasma, oxicupaj sau jet de apa,
Tratamente de suprafa1a (vopsire, brunare, fosfatare, zincare, anodizare, galvanizare],
Tratamente termice !;ii rectificare.

PRELUCRARE CONVENTIONALA
• Ma�ina de debitat CU banda PROMA
■

Diametru maxim pentru bare pline= 190mm
Dimensiuni maxime pentru materiale prismatice= 200*14Dmm

• Strung conventional ERNAULT-SOMUA

• Strung conventional ERNAULT-SOMUA

• Ma�ina de rectificat plana LIM PLTHSOO

• Freza conventionala DUFOUR 101

Diametru maxim= 120 mm
Distanta între vârfuri= 500 mm

Diametru maxim= 250mm
Distanta între vârfuri= 1000 mm

Capacitate : x 600mm * y 250mm * z 250mm

Capacitate : x 500mm * y 300mm

STRUNJIRE CNC
• Strung REAL MECA 1400
■

■

FREZARE CNC

• Centru de prelucrare CN HAAS VF2SS

Diametru maxim= 160mm
Distanta între vârfuri= 600mm

Capacitate: x 760mm * y 400mm * z 450mm

• Centru de prelucrare CN HAAS VF2

• Strung HAAS ST-15

Capacitate: x 760mm * y 400mm * z 450mm

Diametru maxim= 63.5 mm eu alimentare automata

• Centru de prelucrare CN HAAS VFJ

a materialelor
Diametru maxim= 278 mm eu prindereîn mandrin.a

Capacitate: x 1010mm * y 508mm * z 600mm

Cursa maxima= z 406 mm

Ce face diferenta? Utilajele noastre de frezare CNC sunt echipate CU sistemul de
control Renishaw, ne permite sa masuram sculele, originea ,i cotele importante direct pe
ma!?ina de prelucrare CNC.

De asemenea masuram eu urmatoarele
mijloace de control:
• Coloana de masura Mitutoyo
• Alezometre pâna la 100 mm
• Micrometre, tampoane ;,i calibre
• Calibre reg labile pâna la 1000 mm
• Masa plana de control clasa 00 : 1200 mm * 600 mm
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Realizarile noastre pe baza planurilor dumnevoastra:
Suntem dotati - software-ul de programare ESPRIT.
Acceptam planurile voastre sub format .pdf, .dxf, .dwg sau 30-uri în format .step

--- --.....

• Sudura MIG-MAG pentru piese din
otel 9i inox
■ Sudura TIG-VIG pentru piese din inox
• Piese mecano-sudate pâna la 250 kg
în serii mici 9i med ii.
• Reprelucrarea posibila dupa sudura,
în functie de dimensiunea pieselor.
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•

Va sprijinim în dezvoltarea proiectelor voastre!
OMIKRON MECA va însote�te în realizarea proiectelor voastre realizând
pentru dumnevoastra dispozitive,
unelte, mijloace de control
�i prototipuri.
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OMIKRON MECA este în curs de certificare ISO 9001 : 2015 (Sfâ�itul anului 2018)

■

Automobil

■

Mobilier urban

■

■
■

Sisteme hidraulice
Agro-alimentar
Naval

Françoise TORDOIR
Manager
Mobil. (+40) 736 616 228
office@omikron-meca.com

Sediul social si punct de lucru:
_OMIKRON MECA SRL
Str. Sibiului nr. 14- 557265 !;>URA MARE- Jud. SIBIU
ROMÂNIA
office@omikron-meca.com

