Bemutatkozás
Az INSTRUM KFT. 1989-ben alakult a Pest megyei Tököl városában 100 %-os magyar tulajdonú
Társaságként. A tulajdonos és ügyvezető Szilágyi György Ferencné.
Fő tevékenységünk a megalakulás óta fémforgácsolás, és ezen belül is elsősorban esztergálás.
Profilunk: fékalkatrészek gyártása közúti-, és vasúti szerelvényekhez, és minden egyéb forgácsolt alkatrészek
gyártása, valamint ehhez kapcsolódóan szerelési munkák végzésében is van gyakorlatunk. 1000 m2-es
műhelyünkben 37 fő dolgozik, amelyből 10 fő szakember több mint 30 éve erősítik piacon maradásunkat.
Társaságunknak saját fejlesztésű terméke nincs. Kimondottan alkatrészgyártók vagyunk.
A profilunkba nem illeszkedő műveleteket (hőkezelés, galvanizálás, stb) lehetőség szerint minősített
alvállalkozókkal végeztetjük.
A megmunkálás készülhet acél-, rozsdamentes acél-, alumínium, vörös- és sárgarézből, ipari műanyag (POM,
PEEK) rúdanyagból D3-D23 mm-ig, 500 darabtól több százezer darabig.
A tulajdonos gazdaságpolitikájának középpontjában a géppark folyamatos fejlesztése áll. Az utóbbi tíz évben
a pályázatok kedvező kihasználásával 1.300 e€ értékben történt szerszámgép vásárlás.

GÉPPARKUNK
Hossz CNC Esztergák

Géptípus

Információ

Darabszám

Star SR-10 J

Ellenorsós, Rúdadagolós, 5 tengelyes, ø10

1 db

Star SR-20 J

Ellenorsós, Rúdadagolós, 7 tengelyes, ø20

3db

Star SB-20 R

Ellenorsós, Rúdadagolós, 7 tengelyes, ø20

1 db

Star SR-20 R

Ellenorsós, Rúdadagolós, 5 tengelyes, ø20

1 db

Star SR-20 N

Ellenorsós, Rúdadagolós, 5 tengelyes, ø20

1 db

Köszörűgépek
Géptípus

Információ

Darabszám

KCH 63

Csúcsnélküli köszörű, áteresztés 75 mm

1 db

KOEBAU MULTIMAT Csúcsnélküli köszörű, áteresztés 75 mm

1 db

MIKROSA SAS2 12T

1 db

Csúcsnélküli köszörű, áteresztés 80 mm

A piac vezető szereplői között találhatjuk megrendelőinket, akiknek az autóiparban piaci részesedése is
meghatározó, és ebben az igen gyors ütemben fejlődő és változó ágazat piacára gyártunk. (2018. évi
árbevételünk: 2.127.-e €) Szabad kapacitásunk: cirka 650 e €/év

MÉRŐESZKÖZÖK
Legfőbb célkitűzésünk az általunk gyártott termékek választékának bővítése új megrendelők bevonásával,
valamint a szállítási pontosság betartása mellett a minőség javítása. A pontos szállítás megvalósítása
érdekében digitalizált tervezett program segíti a vállalások teljesítését.

Mitutoyo PS 3000

Mérőprojektor

2 db

DZEISS

Mérőmikroszkóp

1 db

TESA 400

Magasságmérő

2 db

Mitutoyo HV 100

Kontúrmérő

1 db

Mitutoyo SJ-210

Érdességmérő

4 db

Mitutoyo BH305

Koordináta mérőműszer

1 db

Vision Mantis Elite

Optikai vizsgáló

2 db

Alkatrészeink

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, felajánljuk szabad kapacitásunkat, amely kb. 650e €/év.
Személyes megkeresés esetén állunk rendelkezésükre a műhely bemutatásában, valamint a felmerült
kérdésekre is szívesen válaszolunk.
Várjuk megtisztelő megkeresését. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk és legyen Ön is elégedett
partnerünk!

Kapcsolatfelvétel:

Kalácska Attila
Üzemvezető
Tel.: 06-70-431-2355
kalacska@instrum.hu

