
Axis CAD-CAM CNC Kft.
Precíz jelen és jövő!

Cég prezentáció

Cégünk azzal a céllal alakult, hogy a lehető legszélesebb skálán
nyújtson minőségi megoldásokat a termelői és fejlesztői
iparágakban, kis-, és középvállalkozásoknak, valamint a

multinacionális cégeknek. 

Az alapötlet: 
A mai világban már nagyon kevés olyan szolgáltatás van, amit az

ember nem tud teljesen a saját igényeinek megfelelően kialakítani,
hiszen ha körülnézünk, a piac tele van magánembereket megcélzó,
személyre szabott szolgáltatásokkal. Mi ezt a tényt alapul véve úgy

gondoltuk cégeknek nyújtjuk ugyanezt.
Az Axis CAD-CAM CNC Kft. az ügyfeleink igényeinek és

elvárásainak megfelelően, az általuk elvárt minőségben végezzük,
fejlesztjük és bővítjük tovább. 

„Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker.”
Ford, Henry 
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Fő tevékenységeink: 
CNC fém forgácsolás, marás, esztergálás, köszörülés,szikra 
forgácsolás, műanyag fröccsöntő szerszámok, gépi berendezésekhez
alkatrészek, szerszámok készítése CNC technológiával.
Ezen belül is fő profilunk a CNC marás, egyedi, kis és nagy darabszámú 
megmunkálások. A kialakult munkakultúra és a széleskörű műszaki 
tapasztalat annak köszönhető, hogy több évtizedes szakmai múltra 
tekinthetünk vissza a fogácsolás területén. 

Az Axis CAD-CAM CNC Kft. több évtizedes szakmai tapasztalattal áll az igényes 
megrendelőink szolgálatára.

Gyártunk nagy pontosságú alkatrészeket műanyagból, lágy- és ötvözött 
acélokból, prototípus, kis- és közepes széria nagyságban.

Különféle alapanyagokból is: grafit, réz, és speciális anyagok.

Piaci szegmenseink:
Automotive, Engineering, Plastic Industry, Computers & other industries.

Minőségi, alkatrészre van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal.

Miért a mi szolgáltatásainkat válassza?

"A titok, hogyan leljünk örömet munkánkban, egyetlen szóban rejlik : 
"kiválóság".

"Minőség és határidő kompromisszumok nélkül!"
Rugalmasság

Pontos, precíz munkavégzés
Gyorsan dolgozunk és betartjuk a határidőket

Több évtizede foglalkozunk fém forgácsolással 
Mi azt tartjuk szem előtt: ha Ön profitál akkor mi is!

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás:
- 3D Modellezés
- Készülékgyártás 

Cégünk munkatársai évek óta foglalkoznak alkatrészek és szerszámok 
tervezésével, cél berendezésekkel. Megrendelőink számára is tervezünk 
és kivitelezünk készülékeket, modellezünk alkatrészeket, valamint 
segítünk a gyártástervezésben.
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CNC megmunkáló központok: 

L&W Cyclone, 3 tengelyes megmunkálóközpont 
méret: 820 x 510 x 520, 
asztal terhelhetőség: 600kg 
pontosság: 0.01 mm
vezérlő: Fanuc 18M

CNC megmunkáló központok: 

Bridgeport 412, 3 tengelyes megmunkálóközpont 
méret: 820 x 510 x 520 mm, 
asztal terhelhetőség: 300kg
pontosság: 0.01 mm
vezérlő: Heidenhain 315

Partnereink véleménye:
 Balogh Dániel, MAG Hungary Kft, Kecskemét 

"Az Axis CAD-CAM CNC Kft., együttműködésünk során végig 
partnerként kezelt és kezel azóta is minket. Szakmai véleményüket 

megosztoták velünk, a cégünk igényeire szabott alternatívák 
kidolgozásával adták meg számunkra a választás lehetőségét. 

Az általuk javasolt tanácsoknak köszönhetően növekedett 
megrendeléseink száma,  ezt úgy, hogy a kiadásainkat több, mint 10%-

kal csökkentek, úgy, hogy a cégünk eredményessége nőtt."

References:
MAG Hungary Kft,     Kecskemét-HU

Mercedes-Benz Hungary Kft,     Kecskemét-HU
 Perametal Kft,       Budapest-HU

 Component Consulting UGhb,    Herrenberg-DE
invenio GmbH Engineering Services,  Rüsselsheim-DE     

Gyu-Fém Bt,     Kecskemét-HU
 Tisza-Konstrukt Kft,  Szeged-HU

etc... 
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Suppliers: 
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Axis CAD-CAM CNC Kft.
  Precise present and future! 

Peregi Zsolt 

Elérhetőségek: 

Csapatunk készséggel áll rendelkezésére, és várja hívását!

www.axiscnc.hu e-mail:  info@axiscnc.hu 
phone:  +36 30-281 4011

Telephely cím:

Hungary 6000 Kecskemét Szolnoki út 1. 
tel: +36 30-281 4011 
e-mail: info@axiscnc.hu 

Lehetőséget kérünk, hogy Önnek is bebizonyíthassuk!

Központi cím:

Hungary 6100 Kiskunfélegyháza Karinthy F. u. 8.
tel: +36 30-281 4011 
e-mail: info@axiscnc.hu 

ügyvezető
 +36 30-281 4011 




