
FASCINUJÍCÍ PŘESNOST

Vřetena obráběcích strojů.
Servis vřeten.
Přesné součásti.
Výroba konstrukčních skupin.



„Přesně se postaráme o vaše potřeby.
Ušetříte čas a peníze.“



Naši zákazníci mohou být klidní. Vědí totiž, že jsme jim neustále k dispozici.
Společnost FIMEBA staví na svých 20letých zkušenostech z výroby přesných součástí, konstrukčních 
skupin, na vlastní výrobě motorových vřeten a kompletním servisu vřeten.

V současné době patří společnost FIMEBA k autorizovaným strategickým dodavatelům národních a 
mezinárodních průmyslových podniků. Bez ohledu na to, zda se jedná o jednotlivý kus nebo výrobu 
malé série, z plastu nebo titanu, s povrchovou úpravou nebo bez ní: nadšení pro absolutní přesnost 
je vidět na každé součásti.

Mimořádné přednosti se projevují v rozsáhlém dlouholetém know-how ve všech oblastech použití a 
také v realizaci nejnáročnějších požadavků – pro rychlou a spolehlivou výrobu.

ZÁKAZNÍCI SPOLEČNOSTI FIMEBA 
JSOU KLIDNĚJŠÍ
Jsme tady stále pro vás

• Titan a všechny ostatní kovy a plasty
• S povrchovou úpravou
• Nejmodernější strojový park
• Strategický dodavatel renomovaných 

průmyslových podniků
• Od jednotlivých kusů až po malé série
• Vlastní vývoj vřeten a servis

Portré
t



„Neměnnost je částí naší fi remní fi lozofi e. 
Stejně jako naše neměnná férová cenová politika.“



Absolutní přesnost, spolehlivost dodávek a dodávky „just in time“, know how take neprekladate 
charakterizují běžný den společnosti FIMEBA: Od návrhu přes výrobu až po kontrolu vysoce přesnou 
měřící technikou a dokumentaci zajišťujeme, aby byla očekávaná kvalita našich „konstrukčních 
součástí“ nejen splněna, ale ve většině případů i překročena. Na přání zákazníka přikládáme 
protokoly o zkoušce a certifi káty.

Nejvyšší míra spolehlivosti spolu s velmi krátkými dodacími termíny každý den znovu
fascinuje nejen nás, ale také naše zákazníky.

CHCEME, ABY NAŠI ZÁKAZNÍCI 
MOHLI PRACOVAT HOSPODÁRNĚ
Ohromujeme nejvyšší přesností a absolutní spolehlivostí dodávek

„Neměnnost je částí naší fi remní fi lozofi e. 
Stejně jako naše neměnná férová cenová politika.“

• Plasty
• Zušlechťování povrchů
• Krátké dodací termíny

Přesné součásti



„Snižujeme riziko.
Bez jakýchkoli dodatečných nákladů.“



PRUŽNĚ REAGUJTE
NA ZMĚNY V POPTÁVCE
Přinášíme nejen spokojenost. Vyvoláváme nadšení.

• Jistotu v nákladech
• Pružná reakce na změny
• Snížení rizika
• Potenciál optimalizace konstrukce 

vzhledem k výrobním nákladům
• Minimalizace skladových zásob

Jako zkušený dodavatel pro automobilový průmysl a kovoprůmysl vyrábíme nejrůznější mechanické 
konstrukční skupiny v prvé řadě s využitím vlastních kapacit jakož i z nakupovaných dílů, včetně 
plánování,logistiky a výstupní kontroly.

Navíc poskytujeme v oblasti práce ve mzdě další zpracování, povrchovou úpravu a montáž vámi 
dodaných dílů.

Výro
ba konstru

kčních skupin



„Ať dlouho žije vřeteno.
Ušetřete čas i peníze.“



• Kovové i elektrotechnické komponenty (pohony), 
• Systémy pro upínání nástrojů a chladicí systémy
• Výkon od 10 do 30 kW
• Do velikosti upínacího kužele HSK 100 nebo SK 50
• Speciální řešení

Systémy pro upínání nástrojů a chladicí systémy

Do velikosti upínacího kužele HSK 100 nebo SK 50

Naše zakázková motorová vřetena, speciálně projektovaná pro trh s obráběcími stroji, výrobu zkušebních 
zařízení, pro sklářský průmysl, zpracování dřeva a pro výrobu optických skel jsou zkonstruována pro velmi 
dlouhou životnost.

Komponenty jsou vyrobeny z materiálů s tvrzenými povrchy a s maximální mírou přesnosti. Díky tomu naše 
vřetena zaručují i po několikeré výměně rychle opotřebitelných součástí maximální přesnost chodu.

Naše odborné kompetence začínají přijetím Vašich individuálních požadavků: Jaké síly vznikají při třískovém 
obrábění? Jaké vřeteno se používá pro který materiál a s jakými otáčkami?

Individuálně podle Vašich potřeb vyvíjíme vřetena na zakázku nebo upravíme již zavedenou koncepci výroby 
vřeten ve Vaší společnosti.

KVALITNÍ VŘETENO JE VĚČNÉ
Vsaďte na profesionální trvanlivost

Elektrovřetena



„Opravíme a kompletně zrenovujeme vaše vřetena – 
vše pod jednou střechou. Garantujeme 100 % přesnost.“



• Vřetena všech výrobců
• Vlastní výroba náhradních dílů
• Materiály s kalenými povrchy
• 100 % přesnost
• Krátké doby oprav

Díky našim dlouholetým zkušenostem ve výrobě přesných součástí, širokému know-how v oblasti průmyslu 
valivých ložisek a naší individuální výroby vřeten jsme osvědčenými specialisty na opravy vřeten.

Námi dosahovaná přesnost je u jednotlivých dílů tak vysoká, že umožňuje přesný chod vřeten bez doda-
tečné úpravy upínacího zařízení nástroje. Testujeme všechny součásti a elektrotechnické pohony a také 
upínací systémy nástrojů a v případě potřeby je opravujeme. Potřebné náhradní díly vyrábíme přímo v 
naší společnosti. Po záběhu a testovacím běhu opouští vřeteno i s dokumentací naši výrobu.

SERVIS A OPRAVY VŘETEN 
Profesionální opravy vřeten všech výrobců

Servis vřeten



„Rozdíl je v přístupu.
Zajistíme, aby vaše výroba probíhala bez odstávek.“



ŠPIČKOVÝ VÝKON JE CESTA, 
NE POUZE CÍL.
Vaší jistotou je transparentní a zdokumentovaná kvalita

• DIN EN ISO 9001
• Interní audity a dokumentace
• Zaměření na řešení, celistvost, závaznost

Průkopnické technologie a realizace nejnáročnějších požadavků – to jsou naprosto samozřejmé součásti 
naší fi remní kultury. Naším prvořadým cílem je poskytovat zákazníkům produkty a služby prvotřídní kvality 
a pro maximální užitek.

Udělení certifi kace dle DIN EN ISO 9001 (od roku 2002) je pouze viditelnou částí vysokých fi remních 
standardů. V našem pojetí začíná kvalita již prvním navázáním kontaktu a pokračuje po celý životní cyklus 
produktu.

Kvalita





Díky řešením, která přinášíme, rostou nejen naši zákazníci. Rosteme i my – díky našim zákazníkům a spolu s nimi. 
Výhody, které přináší spolupráce se společností FIMEBA jsou následující:

Praktické znalosti
Víme, na čem u každého konkrétního materiálu záleží

Mezioborové know-how materiálu
Titan, měď, ušlechtilá ocel, plast, hliník, mosaz, automatová ocel

Certifi kovaná spolehlivost
Certifi kace dle DIN EN ISO 9001

Dlouholeté zkušenosti v oboru
Výroba strojů, pohony, lodní technika, tiskařská technika, automobilový průmysl, obráběcí stroje

Vysoce přesná a rychlá výroba
Naše společnost se zaměřuje na přesnost a rychlost

Znalost podnikového hospodářství
Generální opravy motorových vřeten místo výměny

DOBRÉ MUSÍ USTOUPIT LEPŠÍMU
Výhody, které si nesmíte nechat ujít

Výhody FIMEBA



Fimeba Maschinenbau und Metallbearbeitung
Jakob-Panzer Str. 17
Industriegebiet Nord-West
D-97469 Gochsheim

Tel.: (+49) 9721 - 67 55 20-0
Fax: (+49) 9721 - 80 09 171
info@fi meba-maschinenbau.de
www.fi meba-maschinenbau.de

Precision Machine Components s.r.o.
Řepčická 1313/23
102 00 Praha 10/Czech Rep.

Mobil: 00420 603 844 674
www.pmccz.eu
petr.weisser@pmccz.eu

Naše zastoupeni pro ČR


