


Dodávateľ moderných a medzinárodne 

RENOMOVANÝCH priemyselných 
komponentov  a 3D technológií.

Váš DLHODOBÝ partner v oblasti
strojárenských komponentov, 
zariadení a 3D technológií.
Podporujem Váš úspech.
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MECHATRONIKA MECHATRONIKA

Elektrické koleso s 
vlastným pohonom

Plynové pružiny

Zvíhacie 
jednotky pre TV
Zvíha
jedn

Lineárne a rotačné tlmiče

Lineárne aktuátory 
a zvíhacie stĺpy

Easymotion - lineárny 
hydraulický systém
Easymotion lineárny
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Gumové profi ly, 
tesnenia a kovania

Rozháňacie 
valce

Pozdĺžne 
a priečne
rezanie

Bezpečnostné 
zaklápácie 
uloženia
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Planetové prevodovky 
servomotory

Lineárne a teleskopické 
vedenia

Profi lové skrutky a profi lové vedeniaProfi lové skrutky a profil
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PNEUMATIKA PNEUMATIKA

Škrtiace ventily

Elektronické tlakové spínače a regulátory

Indexové jednotky Absodex

Pneumatické válce ISO 
UDMA BIBUS

FRL - Jednotky na úpravu 
stlačeného vzduchu

Elektronické prietorkomery
N² – Ar – CO2

Elektronické regulátory 
prietoku 
N² – Ar – O2 – H2 – He

Kompresory, vývevy a 
vzduchové motory

rkomery

xxové jednotkyxové jednotky

Mechanické otočné 
stoly

Hydraulické tlmiče rázov

Zostavy vysokorýchlostných
ventilov

ACEOLATOR - tlmiče 
nežiadúcich vibrácií

Vysokorýchlostné ventily

Vzduchové rýchlospojky

Pneumatické ventily

Tubus - profi lové tlmiče

Upínacie, otočné a 
lineárne pneumatické prvky

SLAB - tlmiace dosky
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Vákuové prísavky a ejektory
Vákuové dopravníky
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HYDRAULIKA HYDRAULIKA

Rotačné aktuátory

Vzduchom poháňané hydraulické 
čerpadlá a hydraulické agregáty

Hydraulické agregáty a ventily

Hydraulické príslušenstvo

Filtre

č é á

Rotačné prívodyč é í

Tlakové spínače

Hydraulické čerpadlá a motory

Hydraulické pohonné 
jednotky

Hydrostatické pohony

Hydraulické valce

Hydraulické rozvádzače

Patrónové ventily

Ventilové bloky
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Hydraulické valce
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Ventilové blokyy

 



ENVIRONMENTÁLNE TECHNOLÓGIE 3D TECHNOLÓGIE

Prevzdušňovacie elementy

Dúchadlá a vývevy s 
bočnými kanálmi

úchadlá a vývevy sú á ý

Kontrolné a ovládacie 
jednotky pre ČOV

Bezolejové membránové 
dúchadlá

ánové ové

Vzduchom poháňané 
membránové čerpadla
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3D tlačiareň 
CubePro

ProJet® 1200

3D tlačiareň
ProJet® 660Pro

3D skener
Geomagic Capture

3D skener
3D Sense eSense

Geomagic 3D Software

TM

3D tlačiareň
ProJet® 4500

Prevzd

bočnými kanálmibočnými kanálmi

Bezo
dúch

Dávkovacie čerpadlá


