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Érett megoldások

Világszínvonalú elvárások
Géptervezési, - kivitelezési megoldások szállítása A HEPENIX Kft vállalja teljes mértékben automatizált, félautomata és kézi gépek, gépsorok teljeskörű tervezési, kivitelezési, beüzemelési és karbantartási, támogatási feladatait, dokumentáltan, projektvezetéssel, minőségügyi kontroll mellett.

A

tervezés során a módszeres
géptervezés lépéseit követjük, melynek köszönhetően garantálható az optimális eredmény és
annak megfelelősége a követelményeknek. Az anyagmozgatás, manipuláció ellátására manipulátorokat és robotokat szállítunk a
feladathoz igazított kiegészítőkkel. Ellenőrző és

mérőberendezéseink sorközi- és végtesztelőkként
működnek, gyakran az utolsó szó jogával is rendelkezhetnek egy adott
termék kiszállítása előtt. A szükséges
ellenőrző és kalibráló eszközök elkészítését is vállaljuk, ha a berendezés
kialakítása ezeket nem tartalmazza.
Berendezéseink ipari és laborkörnyezetben egyaránt megtalálhatók,
az alkalmazás követelményeinek
megfelelő kivitelben. Gyártásközi ellenőrző gépeink képesek a laborkör-
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nyezetben végzett ellenőrzést megvalósítani nagyobb sebesség és robusztus kivitel mellett.
Több évtizedes tapasztalatunkra
alapuló szolgáltatásaink nemcsak gépek formájában, hanem tanulmányokként, felmérésekként, szakvéleményenként is elérhetők. Amennyiben gyártás- és termékfejlesztéseket
vagy termelési beruházást tervez, javasoljuk, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Ipari automatizálás vezérléseket
önállóan és berendezések részeként
teljeskörű tervezéssel és kivitelezéssel szállítunk, a legkülönbözőbb
platformokon; a mikrokontrollerektől a személyi számítógépeken keresztül a PLC és PAC egységekig.
Hatékonyan tudjuk támogatni
berendezések áttelepítését másik
országból és az ezt követő termelésindítást, a kezelőfelületek nyelvének magyarításával, a szükséges kisebb módosításokkal, melyek már
akár a gép konstrukcióját is érinthetik. Egyes projektjeinkben integráló,
projektirányító szerepet folytatunk a
különböző tudományterületek képviselői között.
Géptervezői bázisunk felhasználásával képesek vagyunk pótolni
a hiányzó láncszemet a kutató- és
fejlesztőcégek speciális eszközigényeinek megtervezésével és megvalósításával, például kísérleti, laboratóriumi, mintavételi és más eszközöket is szállítunk. E terület támogatása különleges, mert a megfelelő
megoldás megtervezéséhez a kutatási téma ismerete is szükséges; MIR
és menedzsment szaktanácsadásban naprakészek vagyunk. 1991-es
alapítása óta a HEPENIX Kft egyedi
gyártó- és mérőberendezések megoldásszállítója.

A teljes mértékben magyarországi tulajdonú cég székhelye
Diósd, megoldásai az egész ország
területén és külföldi helyszíneken
egyaránt elérhetők. A 18 éves fennállás alatt végzett folyamatos fejlesztés nemzetközi szintű vállalatot
és külföldi példákkal is sikeresen
versenyző termékeket eredményezett. A  saját tervek alapján készült
vállalatirányítási rendszer garantálja,
hogy a megrendelők a projektek során biztosított többnyelvű kapcsolattartás eredményeként a követelményeknek megfelelő megoldásokat kapnak. A vállalat működését
ISO 9001 tanúsítás minősíti.
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Vegye fel velünk a kapcsolatot!
HEPENIX Műszaki Szolgáltató Kft.
H-2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 39.
Telefon: +36 (23) 545-048
Fax: +36 (23) 545-128
Email: hepenix@ hepenix.hu
Internet: www.hepenix.hu
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