


További szolgáltatásaink, melyek segítik, hogy az ötletből sikeres projekt valósuljon meg

Szerviz, karbantartás
Az általunk gyártott készülékek és egyedi célgépek műszaki állapotának megőrzése és 
a meghibásodások elhárítása – mint szolgáltatás – automatikusan felkerült szolgáltatási 
palettánkra. A vevői elégedettség fenntartása számunkra elsődleges prioritás. 

Műszaki tanácsadás
Tapasztalt mérnökeink a már meglévő, üzemelő termelőberendezések működését felülvizsgálva 
javaslatot tesznek azok optimalizálására, melynek elfogadása esetén meg is valósítjuk a javasolt 
fejlesztéseket, átalakításokat.

Sorozatgyártás
Hegesztőrobotunk és présgépünk a prototípus elkészítését követően a termékek hatékony 
sorozatgyártását is lehetővé teszi – így tudunk hozzájárulni, hogy egy ötletből hiánypótló, 
értékesíthető sikertermék szülessen.
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Egyedi lakatos szerkezetek gyártása

Cégünk 2013-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás. Szakképzett, nagy tapasztalattal 
rendelkező csapatunk közel egy évtizede dolgozik a beérkező projektek magas színvonalú 
megvalósításán. Saját mérnök és összeszerelő gárdával rendelkezünk, így a tervezést és a gyártást is 
házon belül valósítjuk meg. 

Elsődleges célunk, hogy működési területeinken maximálisan testre szabott, értékteremtő 
szolgáltatásokat nyújtsunk partnereink számára és a megrendelői ötletből olyan sikeres termék 
szülessen, mely ötvözi az elérhető leghatékonyabb megoldásokat.  Kiemelt figyelmet fordítunk 
technológiai frissességünk megőrzésére, elköteleztük magunkat a folyamatos innováció és szakmai 
fejlődés mellett. A magas műszaki színvonal fenntartását saját fejlesztéseink is segítik. 



Szerszám- és készülékgyártás

Elsősorban betonelem gyártáshoz szükséges szerszámok tervezésével és gyártásával foglal-
kozunk, de vállalunk egyedi megrendeléseket is.

A gondosan legyártott készülékalkatrészeket minősített hegesztő kollégáink állítják össze.
Szerszámok esetében feszültségmentesítés után nitridáltatjuk, cementáltatjuk a munkadarabokat, 

hogy azok elérjék a megfelelő keménységet.
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Egyre gyakoribb, hogy nem konkrét gépigénnyel keresnek meg bennünket, hanem egy 
problémakör megoldására kérnek speciális berendezést tőlünk. Ilyen esetben nagy 
hangsúlyt fektetünk a cég termelési és működési folyamatainak alapos megismerésére, 
hiszen előfordul, hogy a valódi megoldás egy teljesen más probléma orvoslása és arra 
célgép fejlesztése, mint a megrendelő által megfogalmazott eredeti elképzelés.

A helyszíni felmérést követően megtervezzük és 3D-s modellen megjelenítjük a 
kívánt terméket. Ezzel párhuzamosan elkészítjük a villamos terveket, melyek alapján 
automatizáljuk a berendezéseket.

A zsírtalanított szerkezetek felületkezelése saját telephelyünkön történik. Igény esetén 
természetesen galvanizált, porfestett kivitelben is gyártunk termékeket.

Egyedi célgépgyártás
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Automatizálás

Komplex automatizálási megbízásokat teljesítünk – a tervezéstől a kivitelezésen 
át, a kész berendezések helyszíni telepítéséig és beüzemeléséig bezárólag.

A piacon jelenleg fellelhető vezérlőegységek jelentős részének programozásában 
rendelkezünk tapasztalattal, azonban belső képzési rendszerünknek 

köszönhetően könnyedén elsajátítjuk az újonnan megjelenő vagy egyedi vevői 
előírásokat. Programmódosítás, állomásbővítés esetén is rugalmasan 
alkalmazkodunk a mások által írt szoftverekhez.



Nem ismerünk lehetetlent! Fém- és acél alapanyagokkal dolgozunk, melyekből bármilyen 
egyedi formát, különleges alakzatot, speciális funkcióval rendelkező szerkezetet képesek 
vagyunk megtervezni és legyártani. 

Az igényegyeztetést követően a kívánt szerkezeteket először 3D terven jelenítjük meg, a 
jóváhagyást követően pedig elkészítjük a termék prototípusát. Az első darab legyártása után 
egyeztetünk a megrendelővel, amennyiben szükséges, módosítjuk még a szerkezetet, majd 
az így véglegesített termék elfogadását követően megkezdjük a sorozatgyártást. 

Egyedi lakatos szerkezetek gyártása



Gépparkunk

DARABOLÁS
CNC lézervágó  
(legnagyobb táblaméret: 20x1500x3000 mm) 
szalagfűrészek  
(500 mm átmérőig)

Gyártó cégként kiemelten fontos, hogy a szerszámok és gépek gyártásához nagy 
kapacitású, modern eszközparkkal és tapasztalt kollégákkal dolgozzunk, hiszen 

csak így tudjuk hatékonyan végezni munkánkat és precíz, magas minőségű 
termékeket átadni megrendelőinknek. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az általunk készített berendezéseket szinte az elsőtől 
az utolsó csavarig házon belül tudjuk legyártani, mert ehhez minden szükséges 

berendezéssel rendelkezünk. 

FORGÁCSOLÁS
CNC megmunkáló központok  
(max. mozgástartomány:  
x: 2000 mm, y: 1500 mm, z: 700 mm)

egyetemes eszterga
(max. átfordulás: 250 mm
csúcstávolság: 1200 mm)

HEGESZTÉS
hegesztő robot  

(tengelyek száma: 6, kinyúlás: 1441 mm)

PRÉSELÉS, STANCOLÁS
excenter présgép 
(160 t)

FELÜLETTISZTÍTÁS
pneumatikus szemcseszóró

EMELÉS
híddaru  
(teherbírás: 5 tonna)



Ahol már 
BIZONYÍTOTTUNK

KAPCSOLAT
Mart-Forma Kft.
székhely: 8429 Porva, Fő u. 22.
telephely: 8200 Veszprém, Tüzér u. 85.

+36 30 139 2157
info@martforma.hu     www.martforma.hu

Külföld

Belföld


