
 

Strojárenská CNC výroba



Zákazková výroba

V rámci zákazkovej výroby �irma Belle Export & Import zastrešuje kompletné dodávky výkresových 
náhradných dielov, čo sa týka trieskového opracovania, vrátane dodávky vstupných materiálov 
(výkovov, odliatkov, zvárencov, hutného materiálu), ako aj rôzne druhy tepelného spracovania (povr-
chové kalenie, zušľachtenie a pod.) a povrchových úprav (chrómovanie, nitridácia, vysokorýchlostné 
nástreky a pod.).

Aby sme naším odberateľom vyšli ćo najviac v ústrety máme k dispozícii sklad hutného materiálu:
• pro�ilový materiál triedy 11-19: kruhové tyče, ploché tyče a iné,
• rúry valcované, zvárané, bezšvíkové, potrubné diely,
• plechy,
• rôzne hutnícke materiály,
• pletivá, drôty, ploty,

 
 V prípade požiadavky na delenie materiálu, disponujeme dvoma pásovými pílami:

• Pilous ARG 290 - delenie do priemeru D290mm,
• PP 502 G CNC - delenie do priemeru D500mm.

Dovoz materiálu, ako aj rozvoz náhradných dielov vieme na základe dohody s odberateľom realizovať 
vozidlami z náśho vozového parku:
• Iveco, nosnosť 5900kg, rozmery nákladu 2200x6200x1800mm,
• Ford Transit, nosnosť 1600kg, rozmery nákladu 1400x2800x1400mm.

Kontrolu produktov zabezpečuje úsek kontroly kvality. 
Tento úsek je vybavený presným meracím zariadením 
Zeiss ACCURA.
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