Profil spoločnosti

High odborníci na precíznu prácu!

Micron je náš obchod!
 Vysoká presnosť a švajčiarská kvalita
 Kreatívne a inovatívne multi-technologie a ich riešenia
 Vysoká úroveň znalostí,zručností a kompetencií
 Štandardné a na mieru šité riešenia
 Automatizácia – projekty na kľúč

PFL Group
Švajčiarská Group PFL zahŕňa firmy PRETEC,PRECEL,PFL ANTRALUX,ECK-PFL a XACTOOLS.
Všetky tieto sesterské spoločnosti sa špecializujú na zostavovanie riešení,ktoré sú
kombináciou jedinečného know-how a dlhoročných skúseností v oblasti metrologie,meracích
systémov,automatizácie ako v strojárskom tak aj automobilovom priemysle.
V koncernových spoločnostiach už viac ako 50 rokov Group PFL kladie neustály a silný dôraz
využívania všetkých skúseností pracovníkov pre zákazníka. Úlohou Group PFL je poskytnúť
obchodným partnerom a naším zákazníkom riešenia,ktoré úplne spĺňajú alebo prekračujú
ich požiadavky.
Hodnoty Group PFL:
● 70 zamestnancov,projektantov,inžinieriov v oblasti elektroniky a mechaniky
● 6000 metrov štvorcových výrobnej plochy
● 50 CNC strojov
● Tisíce úspešne absolvovaných projektov

ECK CONSEILS

Hlavné skupiny a odvetvia podnikania
Máme viac ako 50 ročné skúsenosti
v oblasti realizácie úspešných
projektov! Od automobilového
priemyslu cez iné priemyselné
odvetvia, ktoré sme dokázali
úspešne zvládnuť v spolupráci a
spoločnej
súčinnosti s našimi
zákazníkmi. Dodržanie rozpočtu,
špecifikácie a včasné dodanie
zákazky to je naša vizitka vysokej
kvality Group PFL.

Produkty a riešenia

Pneumatické meranie

Elektronické snímače

Dispeje a software

Preskúšavacie prípravky

Precízne zveráky

Prenos otáčok

Špeciálne stroje

Projekty na kľúč

Projekty
1.Meranie 3 priemerov v
jednom reze,jednom
zábere

2/4Priemer 140H6, 2x8
vzduchom.Meranie
kruhovitosti na bloku
motora kamionu

3/6.Kontrolné miesta pre
automobilový
priemysel:blok motora

5.Meranie 3 priemerov
meručným meracím
tŕňom
7. Vysoko rýchlostné
dynamické apneumatické
meranie priemerov

Zákaznícky servis
Našim cieľom pre zákazníkov je ponúknuť tie najlepšie služby a podporu.Servis a podpora je a
zostáva našou hlavnou konkurenčnou výhodou a my sa neustále snažíme zlepšovať a na čas
dokončit veci pre našiich zákazníkov
Záruka

Opravy/Repasácie/Náhr.diely po celom
svete

Vaše požiadavky na garantované produkty a služby
určite nájdu rýchlu odozvu a efektívnu odpoveď s našim
servisným a podporným tímom po celom svete.

Ponúkame opravy a repasačné služby pre výrobky a
systémy PFL,PRETEC.Zaručujeme,že náhradné diely
budú rýchlo zakúpené,opravené a rýchlo dodané

Zmluvy o údržbe

Kalibrácia a Certifikácia

Zabezpečujeme zmluvy na nástroje a systémove
údržby.Týmto pomáhame a chránime udržiavaťsvoje
investície v dlhodobom horizonte

Ponúkame kalibračné a certifikačné služby na všetky
naše prístroje a systémy vyrobené u nás doma alebo v
spolupráci
homologavanými
a
certifikovanými
partnermi.

Aktualizácie

Podpora aplikácii

Vybavenie špecifických návrhova vývojov pre aplikácie
je vždy aktulizovaná.

Naši skúsení technici v celej rade priemyselných
odvetví Vám s potešením prídu vždy ochotne pomôcť a
dosiahnuť stále udržanie productivity práce

Štúdie a vývoj

Tréning

Naši odborníci na celom svete v Group PFL vykonávajú
štúdie a vývoj, aby zaistili, že Vaša aplikácia si zaslúži
to najlepšie riešenie.

Naše vzdelávacie programy šité na mieru zvyšujú
produktivitu a motiváciu tým, že Vaši zamestnanci sú v
reálnom čase sebavedomí odborníci. Všetky naše
vzdelávacie programy sú navrhnuté našimi odborníkmi
s dlhpročnými skúsenosťami

Kontakty na nás
● SWITZERLAND – PFL Group, PRETEC SA METROLOGY, PFL Antralux SA, ACCURUS METROLOGY ● FRANCE - ECK
Conseils ● GERMANY - XACTOOLS Gmbh ● SERBIA - PRETEKD.o.o ● SLOVAKIA - PRETEC s.r.o ● ROUMANIA – PFL
Xactools S.r.l ● OTHER COUNTRIES – Please contact PFL Group in Switzerland.
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