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Vállalkozásunk gyökerei több 1938-ig nyúlnak vissza. Ez idő óta 
foglalkozik a Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkalden GmbH 
precíziós eszközök gyártásával és forgalmazásával. 
Tevékenységi körünkben Schmalkaldenben-a fémmegmunkálás 
hagyományos területén egy új minőségi szemléletet hoztunk létre. 
Mindig az aktuális legmagasabb követelményeknek szeretnénk 
megfelelni. Ez áll vállalkozásunk fókuszában is. Nemcsak a modern 
műszaki berendezések, hanem mindenekelőtt kollégáink magas szintű 
szaktudásásának köszönhetően.

Történet 

Egy állandó, megbízható termékminőség érdekében 
a legkorszerűbb mérési technológia áll rendelkezésre. 
Ezen felül az LMW szakemberei folyamatosan végeznek kutatásokat 
mérései
pontosságának és a sebességének fejlesztése érdekében, hogy mind a 
termelésben mind végellenörzéskor a legtökéletesebb mérési eljárást 
tudják alkalmazni.
A cég 100% -os végellenőrzéssel garantálja a termékei minőségét. Az 
igazolások megrendelésre kérhetők Az ügyfél megrendelésére az új 
eszközök kalibrálási bizonyítvánnyal kerülnek kiszállításra, de akár 
meglevő eszközeik kalibrálását is vállaljuk.
 Az LMW 1995 óta rendelkezik érvényes EN ISO 9001:2008  
tanúsítvánnyal. A nemzeti-és nemzetközi minőségszabványokon felül 
ügyfélspecifikus minőségi elvárások figyelembevétele is lehetséges.

Precízió és minőség 



Lösungen entstehen in den klugen Köpfen unserer Mitarbeiter. 
Darauf sind wir stolz. Weil sie mitdenken. Für Sie und Ihre Sicherheit.
Am liebsten hätten wir die Helmp� icht im Büro ...

Die Mitdenker

Mitdenker und Lösungslieferanten für Unternehmensversicherungen.
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Több mint 70 éve a legmagasabb precízió

Mi vagyunk a minőségi partnere minden felhasználásra. Kompetens 
tanácsadás egészen a az egyedi mérési feladat megoldásáig, és a 
mérőeszközök gyártási folyamatát végigkísérő teljes körű 
ügyfélszolgálat jellemez bennünket.  Mérnökeink átfogó tanácsadást 
tudnak nyújtani a méret-forma-pozíciótűrések meghatározásától a 
menetjellemző meghatásozásán át komplett mérőberendezések vagy 
egyedi idomszerekkel kapcsolatban. 

Az LMW ügyfeleinek egyedi idomszerek és mérőberendezések mérési 
feladat munkadarab,vagy munkadarab-rajz szerinti kivitelezést kínál.  
Főként mérőszámítógépekkel ellátott berendezések mérőszigetek teljes 
berendezésére vagyunk  szakosodva.. A kivitelezés a legmodernebb  Hard- 
és Software  felhasználásával történik

Kivitelezés
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Új gyártótelep az egyedi idomszerek gyártása számára 
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Lohnhärterei FauLhaber Gmbh & Co. KG

ackerstr. 14 -  98544 Zella-mehlis 
telefon: (0 36 82) 88 19-0   
telefax: (0 36 82) 4 11 89                                                                   

info@lohnhaerterei-faulhaber.de
www.lohnhaerterei-faulhaber.de

A gyártmány paramétereinek javítása, a gyártási folyamat 
optimalizálása valamint a legmodernebb méréstechnika célkitűzése: a 
vonatkozó nemzetközi szabványokat nemcsak elérni, hanem 
felülmúlni. Mérnökeink naponta szembesülnek ezekkel a 
kihívásokkal.. A tudomány és ipari kutatás döntéshozóival 
együttműködve az LMW évek óta részt vesz kutatási projektekben. 

Kutatás és fejlesztés  
 

Az LMW már a cégalapítás ideje óta saját tanműhelyében képzi 
jövőbeli szakembereit. A cég 1992-es privatizációja óta több mint 100 
képesítendő tanulta ki a szerszámkészítő mesterséget. Hogy a 
gyakornokok a szakmát az alapoktól elsajátítsák, a gyártási folyamatot, 
a gépkezelői képesítéshez és a minőségellenőrzéshez szükséges 
készségeket gyakorlatban is fejlesztik.. Emellett az LMW raktár-
logisztikusi, beszerzői és termékkivitelezői képzési lehetőséget is kínál. 

 Minőség az ügyfél elvárásai szerint 
         

Ügyfeleink számára a legnagyobb pontossággal és megbízhatósággal 
készítünk értékes egyedi eszközöket. Minőségi termékeink “made in 
Germany” biztosítják minden ügyféligény teljesedését. A gyártási és 
szállítási program olyan sokrétű mint ügyfeleink  elvárása, és teljesíti az 
összes törvényi irányvonalat és követelményt.

Képzés

A gyártásban hagyományos és a legmodernebb technikai kivitelezésű 
szerszámgépek állnak rendelkezésre. Különleges jelentősége van a 
kollégák képesítésének és készségeinek., melyet az  LMW saját 
szakember gárdájanak képesítésével fejleszt. Ezeknek a 
keretfeltételeknek köszönhetően a vállalkozás erőssége a 
végmegmunkálásban mutatkozik,  akár 1μm-nál kisebb 
méretpontosság érhető el.
I

Gyártás



Werraenergie GmbH
August-Bebel-Straße 36-38
36433 Bad Salzungen

Telefon: 0 36 95/87 60 - 0
Telefax: 0 36 95/87 60-70
E-Mail: info@werraenergie.de
www.werraenergie.de

Strom und Gas von Werraenergie

Mineralölgesellschaft Erfurt mbHMineralölgesellschaft Erfurt mbH

Mühlweg 24Mühlweg 24  **   99091 Erfurt   99091 Erfurt

Tel. 0361/262613Tel. 0361/262613  ** Fax 0361/262614Fax 0361/262614

mineraloelgesellschaft@t-online.demineraloelgesellschaft@t-online.de

www.mineraloelgesellschaft.dewww.mineraloelgesellschaft.de

Der Spezialist für die Metallbearbeitung:

- Wassermischbare Kühlschmierstoffe

- Schneid-, Schleif-, Stanz- und Umformöle

- Markenschmierstoffe für alle Anwendungen

  - Spezialbenzine und Reiniger

- Gerätetechnik rund um Werkzeugmaschinen

■ Beállítógyűrűk

■ Kúpos idomszerek
Dugós idomszerek 
Gyűrűs idomszerek 

■ Hengeres furat-és csapellenörző idomszerek
Dugós idomszerek 
Hengeresség ellenörző idomszerek
Gyűrűs idomszerek
Villás idomszerek

■ Retesz-és beszúrás ellenörző idomszerek
Reteszhorony idomszer 
Beszúrás ellenőrző idomszer 

■ Egyedi idomszerek
Idomszerek ügyfélrajz alapján 
Idomszerek munkadarab rajz alapján 

■ Négy-és hatszög idomszerek
Négyszög idomszerek
Négyszög idomszerek

■ Bordás idomszerek
Dugós idomszerek 
Gyűrűs idomszerek  

■ Menetidomszerek
Dugós menetidomszerek
Gyűrűs menetidomszerek
Menetellenőrző villás idomszer 

■ Mérőberendezések-és készülék
Berendezések ügyfélrajz alapján 
Berendezések munkadarab rajz alapján

■ Mérőszigetek komplett berendezése
analóg méréstechnikával 
digitális méréstechnikával

■ Precíziós alkatrészek
kerek
flapos 
prizmatikus
egyedi forma

Gyártási és szállítási programunk ■



Fritz Studer AG
CH-3602 Thun
Tel. +41-33-439 11 11 · Fax +41-33-439 11 12
www.studer.com

STUDER Innenschleifkompetenz

Gyártási eljárásaink széles spektruma számos lehetőséget nyújt, hogy
ügyfeleinket kompetensen, megbízhatóan és gazdaságosan kiszolgáljuk 
egyedi kivitelezésű mérőeszközökkel. Az alapszortimenten belül 
többek között az alábbi egyedi kivitelű eszközöket kínáljuk:I 

■ INOX idomszerek
■ Krómozott idomszerek
■ Idomszerek TiN, TICN, DLC és egyéb bevonattal

Ezen felül minden idomszer szabvány szerinti geometrikus 
módosításokkal, vagy ügyféligény szerint rendelhető.. Vállalkozásunk 
ügyfélrajzok szerint a precíziós alkatrészek gyártására 
specializálódott. Szerkezeti rajzok vagy ügyfélkívánság alapján az 
alábbiakat gyártjuk: 

■ Precíziós alkatrészek
■ Egyedi idomszerek/mesterdarabok
■ Ellenőrző készülékek
■ Mérőberendezések

Egyedi kivitelezés



D C&D C&

An der Asbacher Str. 5
98574 Schmalkalden 

Tel. 03683-790 90
Fax 03683-790 919 

www.ducsys.net

D&C Gesellschaft für 
Datenkommunikation
und Computersysteme

n Unternehmensberatung

n Soft- und Hardware  
für den Mittelstand

n Einführung und Betreuung

Ihr Partner für komplexe IT-Lösungen

Leidenschaftlich.
Engagiert.
Für Thüringen.

Leidenschaftlich: Sport, Kultur und Soziales fördern

Engagiert: durch Aus- und Weiterbildung Perspektiven schaffen

Für Thüringen: mit Aufträgen und Investitionen die Region stärken

Az összes használt mérőeszközeinket rendszeresen DAkkS által kalibrált 
etalonnal vetjük össze, így biztosítják a legmagasabb minőségi 
elvárásokat.  A nemzeti szabványhoz való illesztés egy DAkkS 524/
DKD-K-17301/2002-04 kalibrált  0,5-100 mm mérőhasábkészlettel 
valósul meg.  A mérőeszköz felügyelet  a VDI/ VDE/ DEQ- 2618 1 - 27. 
irányvonala szerint történik. A vállalkozás mind emellett 1995 óta      
EN ISO 9001: 2008 – tanúsítvánnyal rendelkezik. A nemzeti és 
nemzetközi szabványok a mérési eljárások részei, ügyfélspecifikus 
minőségi igtényeket szívesen figyelembe veszünk.

Kompetens és biztos ■

Lehetetlen az összes szolgáltatást és terméket részletesen kifejteni. 
Bármikor szívesen állunk rendelkezésére egy szakmai beszélgetésre. 
Szakembereink várják, hogy mérési feladatára kompetens megoldást 
ajánlhassanak.

Testre szabott megoldások 

DGross
Textfeld
 

DGross
Stempel

DGross
Rechteck



TCX>LIMPEX 
METROLÓGIA 

1171 Budapest, Pányva utca 6. 
Szállítási és levelezési cím: 

1171 Budapest, Pányva utca 6, 
Telefon +36 1 414 0386 

Fax +36 1 414 03 87 

E-mail info@metrologia.hu
Web: www.toolimpex.com

Nyitvatartás: 
Hétfő - Csütörtök: 08:00-16:30 

Péntek 08.00-14 00 

Ügyvezetés 
Kosztyó Gáborné 

Ügyvezető igazgató 
m. koszty o@metrologia .hu

Pénzügy 
Hajas Szilvia 

accounting@metrologia.hu
+36 70 617 1561

Kalibráló laboratórium 
Ragány Zoltán 

Minöségirányítási vezetö 
metrológus 

z.ragany@metrologia.hu

Szerviz 
Tóth Csaba 

Szerviztechnikus 
service@metrolo gia. hu 

+3670 6171 539 

Egyedi fejlesztés 
Hajas Zoltán 

z.hajas@metrologia.hu
+36 20 550 5504

Értékesítés 

Thomas Boes 
Értékesítési vezető

t.boes@metrologia.hu
+36 20 415 5000

Kiss Lajos
Területi képviselő 

Nyugat 
Magyarország 

west@metrologia.hu 
+36 20 319 2211

■Nyugat Magyarország Bíró Gellért 
Területi képviselő 

Budapest és Közép-Ma gy a r ország 
mid@metrologia.hu 
+36 70 883 7094

■Budapest
és Közép-

Magyarország

Nagy Zsolt 
Területi képviselő 

Kelet Magyarország 
east@metrologia.hu 

+36 20 537 4555
■Kelet Magyarország

Gyöngyösi Tamás 
Laboratórium vezetö 

metrológus 
labor@metrologia.hu 

+36 70 617 1591
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