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SecuForte® –
Egyszerű. Más. Biztonságosabb.
A SecuForte® a betörésgátlás teljesen új lehetőségét kínálja. A speciális
technológiának köszönhetően a SecuForte®-val ellátott ablakkilincsek
automatikusan zárnak az ablak becsukása vagy billentése esetén. Ezt
követően csak akkor lehet őket újra működtetni, ha a kilincset először a
rozetta felé nyomják, majd elforgatják.
A SecuForte® egyedülálló koncepciója hatékony védelmet nyújt az üveg
betörésével, a keret megfúrásával, vagy az ablakzár eltolásával kívülről
próbálkozó behatolók ellen.a
Magyarországi képviselet: Zelenka Károly

Termék
tulajdonság

Speciális
tulajdonságok

BEKÖSZÖNTŐ
Az internetes vásárlási lehetőségek robbanásszerű fejlődése el kell gondolkoztassa
a

nagykereskedőket is. Olyan hatalmas

cégek, mint pl. az Amazon vagy az eBay
szándékosan nem tesznek különbséget a
legkisebb tételben vásárló magánszemély,
és a milliós beszerzéseket interneten keresztül bonyolító cég beszerzője között.
Azok a szakkereskedők, akik a kialakult
vad ár-versenyben talpon akarnak maradni,
csak kétféle út közül választhatnak: vagy saját márkát építenek,
mint amilyen pl. a Schachermayer konszern életében sokáig a SOLIDO márka volt, vagy neves, vezető márkákat gyártó cégeket
képviselnek úgy, hogy azok termékeit saját értéknövelt szolgáltatásaikkal teszik vonzóvá és értékessé a magas igényekkel
rendelkező vevőkörük számára.
Gerd Schachermayer, cégünk tulajdonos- ügyvezetője a közelmúltban Linzben vendégül látta néhány Schachermayer leányvállalat helyi vezetőjét, köztük engem is. E találkozás egyik legfőbb
tartalma az volt, hogy vezetőként első kézből hallhassuk, hogy a
Schachermayer pár éve egyértelműen a második út mellett tette
le a voksát. Ahhoz, hogy a márkás gyártókat méltóképpen, magas
vevőigényeknek megfelelően képviselhessük, szükséges, hogy
minden értékesítésben dolgozó kollégánk többet tudjon adni a vevőinknek, mint amennyit azok az internetről könnyűszerrel maguk
is kiolvashatnának. Annak érdekében tehát, hogy a fenti stratégiát
eredményesen valósítsuk meg, három fő vonalon erősítjük szolgáltatásainkat, felkészültségünket: Több csatornán információkkal,
tájékoztató rendezvényekkel is forszírozzuk vevőink Partnerportálunkon keresztüli kiszolgálását, kivétel nélkül minden munkatársunk
részére folyamatos és széles értelemben vett szakmai fejlődéshez
nyitunk újabb lehetőségeket, és nem utolsó sorban nagyon komolyan vesszük a márkás termékeket gyártó beszállítóink iránti
felelősségünket, amit reményeink szerint a SCH&Partner újságunk

Impresszum
SCH&Partner 2019/1, a Schachermayer Kft. független,
politikamentes kiadványa, megjelenik évente 2 alkalommal 4.000 példányban a Schachermayer partnerei
részére. A Schachermayer Kft. a kiadvány bármely részének másolásával, terjesztésével, adatok tárolásával
és feldolgozásával kapcsolatban minden jogot fenntart. A folyóiratban megjelent minden szerzői mű (cikk,
fotó, stb.) csak a vállalat előzetes írásbeli engedélyével
másolható a nyilvánosság számára. Az SCH azonban
beleegyezik abba, hogy Ön az újság tartalmát vagy
kivonatait személyes használatra használja. Esetleges
nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.
A kiadásért felel:
Bognár András cégvezető

jelen számának a tartalma is megerősít.

Hirdetésfelvétel:
Bognár Zsófia, zsofia.bognar@schachermayer.hu

Egy nagyon sikeres 2018 és egy eddig szintén nagyon sikeres

Nyomda:
Érdi Rózsa Nyomda

2019-es év alapján örömmel invitálom Kedves Partnereinket arra,
hogy legyünk együtt továbbra is sikeresek!
Bognár András		
cégvezető

Schachermayer Kft.
H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54. (Pf.35)
Tel.: +36 23 530 980
info@schachermayer.hu www. schachermayer.hu
www.vasalat.hu
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ÉV

SCHACHERMA
A Schachermayer egy immár hatgenerációs családi vállalkozás. A céget lakatosüzemként 1838ban Joseph Schachermayr alapította, a későbbiekben a felelős vezetők mindig megfelelő gazdasági jártassággal irányították és megfeleltek a kor kihívásainak. Minden vezető személyiség
fontos változásokat vezetett be, és előre vitte a vállalkozást. Ezek a generációkon átívelő eredményes döntések és a kereskedéshez való hozzáállás a Schachermayer stabil alapja. Gerd és
Joseph Schachermayer ezen gazdag hagyományok nyomán vezeti a jövőbe a Schachermayer/
Rechberger vállalatcsoportot.

A ház, ahonnan a Schachermayer indult (kép balra) és a „kályha-centrum” a Landstrasse-n (kép jobbra).

6
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A

a nagykereskedés alapjait tette le. A kézművességtől a kereskedelem felé fordulás és az

Generációk az idők változásában

azzal összefüggő, jövőbe mutató stratégiai
döntések jellemezték az első 100 évet.

Az alapító: Joseph Schachermayr
Vezető: 1838-1880

A második világháború után Heinz és Rudolf
Schachermayer irányították a céget (1947).
Véghez vitték a háború utáni időkben az újjáépítést. Ebben az időben vásárolták meg a
Rechberger céget is Linzben, és eredményes
nagykereskedelmi vállalattá fejlesztették a
kereskedők és a gasztronómia részére. A
hatvanas években a Schachermayer ketté vált. Rudolf kapta a városi üzletet és az
akkori kályha-centrumot, és Heinz felelt a
Lastenstrasse-i nagykereskedésért, valamint
a Rechberger cégért, amely igazgatása alatt
Ausztria piacvezetőjévé nőtte ki magát.

Vezető: 1866-1890
Az özvegy: Rosa Schachermayer
Vezető: 1890-1906
A nagykereskedő: KR Rudolf Schachermayer
Vezető: 1906-1947
A kereskedelmi tanácsos: Heinz J. Schachermayer
Vezető: 1947-1982
A szenátor: Roland J. Schachermayer

1982-ben Roland J. Schachermayer vette át
Fotók: Schachermayer

AYER

A vaskereskedő: Josef Schachermayer

A vállalat fejlődése

A

a vállalkozást, és kifinomult logisztikai rendszerrel rendelkező szolgáltató céggé építette
ki. Ausztriaszerte bemutató áruházak nyíltak

Vezető: 1982-2008
A szolgáltatók: Gerd és Josef Schachermayer
Vezetők: 2008-tól

a vevők közelében, és a határok átlépésével
a Schachermayer családi vállalkozásból európai vállalattá nőtte ki magát.

Schachermayer család sikeres vál-

Ma a Schachermayer a fa-, fém- és üveg-

lalkozói szelleme a Joseph Scha-

megmunkáló üzemek, iparágak, valamint a

chermayr által 1838-ban alapított

szakkereskedelem nagykereskedelmi part-

lakatosüzemmel kezdődött, majd fia, Josef

nere és szolgáltatója. A 2016-ban beindított

II indította el a Schachermayer kereskedő-

új szolgáltatói stratégiával Gerd és Josef

ház történetét. Amikor 1890-ben elhunyt,

Schachermayer meghatározta a családi vál-

felesége, Rosa vezette a vállalatot 16 éven

lalkozás jövőbeli irányát.

További érdekességek a vállalat
történetéről, németül:

1838.at

keresztül.

1906-ban fia, Rudolf vette át a céget, és a
vasúti- és postai szállítás bevezetésével,
valamint az első katalógus megjelentetésével

vállalati központ fejlődése a jelenlegi székhelyen Linz ipari területén: 1986-tól (kép balra) az 1997-es óriási bővítésen keresztül (kép középen) a jelenlegi (2018) helyzetig (kép jobbra).
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Tolóajtó tömítés:
Automata ajtóküszöb
tolóajtókhoz a Planet-től
•

Nyomáskioldás csak 1 N/m

•

behúzórendszerrel is működik

•

reteszelés nem szükséges

•

32 mm-es ajtóvastagságig

Fotó: Planet

Art.Nr. 102279464 - 479

ÚJDONS

A WEBSH

LD 8072 HOB asztali lámpa

Ez a lámpa ötvözi a modern designt és a funkcionális alkalmazást. Akkumulátoros, és pontosan oda irányítható a fénye,

Fotó: Elektra

ahol szükség van rá.

Art.Nr. 103374461

HEWI Mini kilincs
Kifinomult

minimalista

nemesacél és fekete színben

Fotó: HEWI

Art.Nr. 102240212 - 219

8
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design:

Evol-S Volume konyhai csap
mérőpohár funkcióval
A

mérőpohár

funkció

segítségével

kényelmesen beállítható a pontos vízmennyiség.
Fotó: Blanco

Art.Nr. 113508465 - 468

SÁGOK
Fotó: SCH

HOPON

LAMP® nagy teherbírású fazékpánt
Rövidebb tervezési és beépítési idők, mivel kevesebb egységre van szükség
a hagyományos pántokhoz képest. Alkalmas nehéz ajtókhoz, például nagy
gardróbszekrényekhez vagy üzletekben.

ADMONTER asztallapok

Art.Nr. 103318906 - 908

Csiszolt felületű tölgyfa asztallapok. Natúr olajozva:
PRO CARE természetes olajjal. Lapvastagság 50 mm,
felső réteg vastagsága kb. 4 mm. 5 méretben elérhető.

Art.Nr. 111717728 - 737

SIMAUSROM asztal- és padlábak
Fotó: SCH/M.Reichl

A-forma, fekete bevonatos acél.

Art.Nr. 103324310 - 313
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SCH KÜLDEMÉNYEK
ÁTVÉTELE A SPEDITŐR

M

ind a saját, mind a Speditőrünk

Tisztelt Partnerünk!
Kérjük, hogy küldeményeink
zökkenőmentes átadás-átvétele érdekében figyelmesen
olvassa el az alábbi sorokat,
melyek alkalmazásával enyhíteni tudjuk a jövőben esetlegesen előforduló sérülésekből, csomaghiányból adódó
kellemetlenségeket,
illetve
gyorsítható az ebből adódó
kárigények elintézése.
10
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rendszerében

10

számjegyű

szállítólevél számmal azonosít-

juk a küldeményeinket. Ezek az azonosítók az összes csomagunkon és a speditőrünk átvételi papírjain is megtalálhatók.

A

szállítólevél számok alapján a
küldeményeink átadásakor Ön
pontosan azonosítani tudja a

kiszállított csomagokat és azok darabszámát úgy az átvételi bizonylaton, mint a
csomagokon található etiketten.

RTŐL
A

Speditőrünk átvételi bizonylatán
szereplő összes csomagot át kell
hogy adja Önnek a futár.

Amennyiben a deklarált csomagszámhoz képest eltérést tapasztal, azt röviden fel kell vezetni az átvételi papír
üresen hagyott részére.

K

Nagyon FONTOS, hogy az
átvételt igazoló aláírás, ill.
bélyegző csak abban az
esetben kerüljön fel az átvételi
ívre, amennyiben a probléma
és annak oka is fel lett
vezetve az átvételire!

üldeményeink
csomagolása

a

sérülésmentes

kiszállítás

érdekében

minden esetben az áru
épségét védő, kifogástalan állapotú kartondobozokba,

fóliatömlőbe,

zsugorfóliába történik.
Amennyiben az átvételkor küllemre
viseltes (gyűrött, nyo-

Lehetőség szerint a kifogásolt csomagról,

mott, deformált) cso-

annak látható sérüléséről az átvétel-

magokat, vagy azokon

kor fotó is készüljön, mert az nagyban

(karton, köteg, paletta)

gyorsítja a kárrendezési folyamatot.

bármilyen felületi sérü-

A

lést

tapasztal,

abban

az esetben az átvételin
fel kell tüntetni hogy

sérült csomag átvételi igazolásának másolatát (v. fényképét),
ill. a csomagról készült képet

„fenntartással átvéve”

küldje

és ezen kívül röviden

e-mail címünkre, röviden jelezve (szállí-

el

az

info@schachermayer.hu

jelölni kell ennek az

tólevél szám, cikkszám/termék meg-

okát is! (pl. sérült, gyű-

nevezés, mennyiség), hogy mely termék

rödt, szakadt csomago-

pótlása szükséges. Mindezekkel azonnal

lás, áru, stb.)

indítható a kárrendezési folyamat és Ön

A futár döntése, hogy

már akár másnap megkaphatja az után-

ebben az esetben rög-

szállítást.

zít-e jegyzőkönyvet az
esetről, vagy megvárja

Köszönjük partneri együttműködésüket!

amíg tételesen átnézik a
sérült csomagot.

Hundzsa Tamás
Logisztikai vezető
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SECUFORTE –
EGYSZERŰ. MÁS.
BIZTONSÁGOSABB.
®

A HOPPE innovációja
A SecuForte®-val a HOPPE
a betörésgátlás teljesen új
lehetőségét kínálja. Zárt és
billentett állapotban a kilincs
és a négyélű stift szétkapcsolt
állapotban van és a kilincs
automatikusan lezár – egyedül-álló védelmi koncepció,
amely hatékonyan véd az ablak illetéktelen külső nyitása
ellen.

Egyszerű. Más.
Biztonságosabb.

Az előnyök
•

megfúrásával vagy az ablakzár elto-

A SecuForte®-val rendelkező ablakki-

lásával történő betörés ellen

lincsek gyakorlatilag nem adnak lehetőséget a betörőnek semmiféle manipulációra: Mindaddig, amíg a kilincs le van

•

(180°)

tetlen a kívülről történő használat. Ennek
véd az ablakzár külső eltolása, valamint
az üvegbetöréssel és a keret fúrásával –
amelyeknél kívülről próbálják elfordítani

•

RAL-tanúsítás

•

változtatható hosszúságú négyélű
stifttel VarioFit®

az ablakzárat – folytatott betörési próbál-

A SecuForte®-t szabadalomként és márkaként is bejelentették.

12

1|19

kozások ellen.

automatikus zárfunkció bezárt állásban (0°) és billentett állásban

választva a négyélű stiftről, szinte leheeredményeként a SecuForte® egyaránt

védelem az üveg betörésével, a keret

•

zárható változatban is kapható

Automatikus kilincszár:
0° állásban és 180° állásban elenged a rugó (1) a kilincs belsejében és
elválasztja a tengelykapcsoló elemet (2) a négyélű stiften lévő ellendarabról.
A kilincs funkciója, azaz a kilincs és a négyélű stift közötti kapcsolat nem
működik. Ezzel egyidejűleg fogakkal összekapcsolódik a tengelykapcsoló elem
(2) a rozetta alszerkezet egy részével, valamint az acéllemez erősítővel (3) és
zárja a kilincset.

Először nyomja – utána fordítsa:
Amikor a kilincset a rozetta felé nyomják, összenyomódik a rugó (1) és a
tengely-kapcsoló elem (2) visszaállítja a kilincs és a négyélű stift közötti kapcsolatot (és ezáltal a kilincs működését). Ugyanakkor felemelkedik a kilincszár
és a kilincs a szokásos módon forgatható.
Nyitási helyzetben (90°) a kilincs nem zár és a további forgatáshoz nem kell
újból lenyomni.

Új védelmi elv =
új ablakkilincs-működés
A SecuForte® kilincsek bár eltérnek a
megszokottól, mégis nagyon egy-szerűen működnek: Az ablak nyitásához
nyomja a kilincset a rozetta irányába
1 . Ezzel kiengedi a kilincszárat és a kilincs a megszokott módon fordítható 2 .
Az ablak zárásakor vagy billentésekor a
kilincs ismét zár, és csak újabb nyomással használható.

Az „először nyomja – utána fordítsa”
biztonsági

elve

régóta,

széles

kör-

ben elterjedt. Például kritikus tartalmú
(gyógy-szerek, maró hatású tisztítószerek
stb.) palackok biztonsági zárására, hogy
többek között gyermekek ne nyissák ki
őket, és ne veszélyeztesse őket a palack
tartalma.

Nagyobb ablakbiztonság – így
működik a SecuForte®
A SecuForte®-val ellátott ablakkilincsek
zárt és billentett állapotban szétválasztanak és zárnak, azaz a kilincs és a négyélű
stift nincs összekapcsolva. A betörő, aki

Eredmény: Az ablak nem nyitható ki, és
meghiúsul a betörési kísérlet.

az üveg betörésével vagy a keret megfúrásával kívülről próbálja elfordítani a kilincset, ha nagy erővel le is tudja fordítani a
rozettát, a négyélű stiftet akkor sem tudja
megmozdítani.
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ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ
SZŐNYEGEK
Hogy működnek
szőnyegek?

ezek

a

től. A szőnyegek csökkentik a törékeny

A kavicsos minta. Szintezett

termékek, szerszámok és egyéb tárgyak

és egyenletes felületen bizto-

sérülését. A szőnyegek a padlót is védik a

sítja a tapadást, könnyen tisz-

leeső tárgyaktól.

títható.

A szőnyeg futófelülete

Diamond Grid ™ Gyémánt
minta mély hornyokkal, így
rendkívül tartósak.

Az anyag és a tervezés
befolyásolja a kényelmet és az
egyensúlyt.
A párnás hatás stimulálja a folyama-

Ugyanazon anyagból és sűrűségből készülő Notrax® álláskönnyítő szőnyegek
között is

lehetnek eltérések. Az ered-

mények a szőnyeg felületi kialakításától

Előnyök

nagyban függenek.

tos mikromozgásokat. Az álláskönnyítő

A szakértők egyetértenek, hogy ezek

szőnyegeket úgy alakították ki, hogy a

Nyitott szerkezet. A vízelve-

a szőnyegek jelentősen

test természetesen és észrevétlenül le-

zető lyukak és a felemelt csa-

termelékenységet és a munkavállalók

begjen, elősegítve a véráramlást.

pok levegőztetést biztosítanak,

elégedettségét, miközben csökkentik a

Az ergonomikus kialakítás a súlyt el-

és lehetővé teszik a folyadékok

távolléteket és a hosszú távú állással kap-

osztja és korrigálja az egyensúlyt. Az

és a törmelék átáramlását, így száraz és

álláskönnyítő szőnyeg használata meg-

rendezett felső felületet kapnak, valamint

felelő kiegyensúlyozást és egyenletes

növelik a csúszásállóságot nedves vagy

A fáradtság és a kényelmet-

eloszlást tesz lehetővé a jobb és a bal láb

olajos környezetben.

lenség 50% -kal csökken a

között.

javíthatják a

csolatos krónikus betegségeket.

kemény padlóhoz képest, illet-

A csúszásmentes felület megakadá-

Ergonómiai

A

ve az elcsúszás kockázata gya-

lyozza az elcsúszást és az elesést.

véráramlást stimulálja és ki-

korlatilag megszűnik. Bizonyítható, hogy

Amellett, hogy a csúszásgátló funkció

egyenlíti az egyensúlyt, így

a fáradtság csökkentése is csökkenti a

fontos, figyelni kell arra is, hogy a munka-

megakadályozza a fáradtság

balesetek számát és javítja az általános

vállaló szabadon mozogjon, mint például

kialakulását az álló munkavégzés közben.

buborékok.

munkaképességet.

az egyszerű forgó mozgás.
A bemetszett élek. A biztonsági rám-

A gyémánt mintázat. Gyé-

A távollétek 1/3-dal csök-

pák lehetővé teszik a szőnyeg felszínére

mánt

nem

kennek. A sérülések, az orvosi

való könnyű feljutást. A jól látható sárga

szabályos, így lehetővé válik

eljárások miatt kevesebb a

biztonsági határok megfelelnek az OSHA

mintázat,

mely

a szabad mozgás például az

hiányzás. Az egészségügyi és

biztonsági kódjának.

egyszerű csavarodás a biztonságos kör-

biztonsági előírásoknak való megfelelés

A szigetelés javítja a munkavállalók

nyezet mellett.

könnyebbé válik.

kényelmét és jóllétét. A szőnyeg szigetelőrétegként szolgál, amely megvédi a

A bordázott minták. Széles-

24/7 termelékenység. A ter-

munkavállalókat a kemény felületektől, a

ségben vagy hosszirányban

melékenység teljes nap alatt

hideg padlótól, a rezgéstől, a nedvesség-

biztosítják

fennmarad. A kiesett idő csök-

től és a hangtól.

amellett hogy könnyen tisztít-

A burkolat védi a padlót a sérülések-

14
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hatók.

a

biztos

alapot,

kenése számokban is mérhető.

S Z Ő N Y E G E K
PROFESSZIONÁLIS
HASZNÁLATRA

I3
ABLAKSZIGETELŐ REN
A mai modern ablakok igen magas követelményeknek képesek megfelelni, védenek a hidegtől,
hőségtől, betörőktől, zajtól és műszakilag igen komplexek. Fontos, hogy ezeket az ablakokat
szakemberek, szakszerűen építsék, be és a csatlakozófugák tömítése, szigetelése magas minőségű termékekkel történjen, hiszen ellenkező esetben az ablak jelentősen veszít a hatásfokából.

NDSZER

éves garanciát* ad! Csapóeső ellen tömí-

A szigetelés megtervezésében segítséget

tett 600 Pa-ig, hőszigetelő és légzáró. A

nyújthat még a szigeteléstervező alkal-

garancia kedvezményezettje az építtető.

mazásunk, mely német nyelven a http://

A beépítést követő 1 hónapon belül kér-

illbruck-abdichtungsplaner.de/

jük bejelenteni a beépítés tényét a tremco

elérhető, vagy letölthető iOS-ra és And-

illbruck-nak, és mellékelni az i3 termékek

roid-ra is.

szállítóleveleit, és mi kiállítjuk Önnek a
garancialevelet.
Hogy egyszerű legyen a leggyakoribb

Optimális eredményeket akkor érhetünk
el, ha a szigetelés mindhárom síkja (belső, középső, külső) pontosan egymáshoz
illeszkedik és egymást kiegészítik. Az
illbruck ezért fejlesztette ki az i3 ablakszi-

oldalon

követelményeknek megfelelni, összeállítottunk néhány PowerPaket csomagot,
ami megtakarítja a műszaki adatlapok
tanulmányozására fordítandó időt. Ilye-

További információkért forduljon bizalommal a Schachermayer Kft-hez
vagy közvetlenül a tremco-illbruck
Kft-hez.

nek azok a csomagok, amelyek például

getelő rendszert.

a hangszigetelésre, gyorsaságra, betö-

Az i3 rendszer magában foglalja a három

a hangsúlyt.

résvédelemre, vagy a felújításra helyezik

*A garanciális feltételekben foglaltak
szerint.

szigetelősík mindegyikét. Ezzel meg fogunk felelni minden beépítési szituáció
által támasztott követelménynek. A választék minden eleme megfelelt az ift-Rosenheim bevizsgálásán.
Számos termék bevizsgálása megtörtént
szerves illóanyagokra is. Ez biztosítja az
egészséges lakóteret. Ezek a termékek
megkapták a GEV jelölést és az EC1
PLUS besorolást, amelyet csak csak a
nagyon emissziószegény termékek kapnak meg.
A legjobb az egészben: az i3 termékekkel
történt szigetelésre az illbruck teljes 10
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BWF
SZAKKIÁLLÍTÁS
8500 látogató járt a Schachermayer linzi BWF szakkiállításán!
Ez az őszi vásár október 10-11-én zajlott le, és messze meghaladta az előzetes elvárásokat. A
fa-, fém- és üvegipar feldolgozói, gyártói és kereskedői közül mintegy 8500 szakember gyűlt
össze Linzben, a Schachermayernél. A BWF vásárt harmadik alkalommal rendezték meg, de
először jelent meg egyszerre a Schachermayer mindhárom fő üzletága, összesen 12.500 négyzetméteren.

Gerd Schachermayer
tulajdonos

„A vásár teljes sikert aratott!
WOHNEN,

FERTIGEN)

témaköréből.

Ausztria tartományaiból, Dél-Tirolból, és
Németországból szervezett buszos túrákkal szállították a vevőket Linzbe.

Mindegyik iparágból érkeztek
látogatók, hogy tájékozód-

janak a különféle témákról.
Ügyfeleink és beszállítóink
visszajelzései nagyon bíz-

A

termékek változatossága, az izgalmas bemutatók, a logisztikai

tatók és megerősítik a BWF
kiállítási formátumát.

látogatókörutak, az ízletes ételek

és a Schachermayer munkatársai által
nyújtott személyes támogatás révén a
BWF 2018 valódi iparági kapcsolatépítő

A

szakkiállítás iránti nagy érdeklődés a rendező csapatot arra
késztette, hogy bővítsék a pre-

zentációs területet és a vásár két helyszínen zajlott. „A kifinomult monitorozás és
a szolgáltatások, mint az ingázó buszjáratok és a vendéglátás, fontosak voltak
annak érdekében, hogy a a két közeli
területet harmonikus egységgé alakítsuk”
– mondja Peter Bravo, a Schachermayer
konszernmarketing-vezetője. A kiállítók
kezdeti 190-es létszáma a lenyűgöző
204-re emelkedett, bemutatták a maguk
kiemelkedő termékét, megoldását az
ÉPÍTÉS, LAKÓTÉR, GYÁRTÁS (BAUEN,

találkozóponttá válhatott. Emögött a 180
éves családi vállalkozás értékei és a munkatársak öröme és szenvedélye.

Bemutatott termékkategóriák
és témakörök

S

zolgáltatások,

Partnerportál,

webshop.schachermayer.com,
Schachermayer témavilág, bútor-

Személy szerint én is elégedett vagyok azzal, ahogy
az esemény lezajlott, és

büszke vagyok arra, amit a

csapatunk elért. Nem csak az
esemény nagyságáról, hanem
mindenekelőtt a minőségi
végrehajtásról beszélek.
Ügyfeleink számára érdemes

volt a BWF 2018-ra ellátogatni, és végső soron ez
számít!“

szerelvények, padlók és ajtók, világítástechnika és –design, beépíthető konyhai
készülékek, mosogatók és csapok, szerszámok, épületvasalatok, raktártechnika,
rögzítéstechnika, vegyi-műszaki termékek, munkavédelem, munkaruházat, fémés faipari gépek.
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Az üveg világa

24

Tectus Glass üvegajtópánt

26

Harmadik típusú találkozások a fával

27

Korrózió, köszönöm, nem!

28

Szerelvények különleges feladatokra

29

Bőrvédelem a munkahelyen

30

Telepített gépek házivására Linzben

31

Lakóterek

32

Fémmegmunkáló gépek

A képen: PEKA Pecasa falprofil rendszer

IMPULZUS
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AZ ÜVEG
VILÁGA
Ottawa üvegajtó

A fény megvilágítja a szobákat
és belépésre hív. Az üvegajtók különleges lakberendezési
elemek, amelyek leválasztás
nélkül határolnak. Általa a szoba barátságosabbá válik és a
kisebb szobák is nagyobbnak
és világosabbnak tűnnek. Ebben a cikkben kiemelkedő minőségű exkluzív teliüveg ajtókat
mutatunk be, melyekkel kreatív
impulzust adhat otthonának.

A

bejárattól a konyhán, háló- és
gyerekszobábán át az irodáig.
Számos alkalmazási lehetőség az

új üvegajtók felhasználására elsősorban
magánházak, valamint objektumok és
nyilvános létesítmények számára is.

Forradalmi technológia

fejlesztettek ki, amelyek elsősorban a
szennyezés problémájával foglalkoztak.
ket szitával vagy digitálisan viszik fel az
üvegre. A sütéskor a szín az üvegfelület
alá merül. Ezáltal a külső felület üveg lesz,

Az igényes tervezés különleges szépségét nyújtja az anyag és forma tökéletes
egysége. Győződjön meg róla Ön is,
elegancia és kortárs design – ajtók, üvegbetétek, üveg tolóajtók és sok más izgalmas megoldás a belső terek számára.

1|19

Az üveggyártás területén új technikákat

Új színezési technológiákkal. A festé-

személyes inspirációt szerezve. Diszkrét

22

Átlátszó üveg és fehérüveg

nem pedig a festék. Így a régi probléma,
az üvegfelületek tisztítása, elegánsan
megoldást nyert. Az új technológia megakadályozza, hogy közvetlenül a festékkel
való érintkezést. A tisztítószermaradványok és foltos felületek megszűnnek,
csak az üveg ragyogása marad.

Avignon üvegajtó

Zermatt üvegajtó

ken.

Ezért

Meissen üvegajtó

előnyös

fehérüveget

használni, ha azt szeretnénk, hogy minél

Tejfehér az átlátszón

kevésbé látszódjon ez a zöldes fény.

Az átláthatósága sokkal kisebb fokú, mint
a mattfehér esetében. Olyan helyiségek

A mattítás foka mérlegelés kérdése. A

számára alkalmas, ahol az szükséges,

színösszetétel enyhe változásával is már

hogy kevésbé legyen átlátható. Páldául

más hatást kelthet az ajtón levő motívum,

fürdőszoba, vendégmosdó vagy iroda.

és másféle helyiségbe illeszkedhet.
Gyémántfehér a fehérüvegen
Még kevésbé átlátható, mint a fehérüveg.

A fehér nem csak simán fehér

A fehérre festett faajtók és a gyémántfeMattfehér az átlátszón

hér közti színharmónia kimagasló. Egy

Az átlátszó üvegnek van egy jellegze-

Finom selymes szín meglehetősen magas

fehér faajtó és egy gyémántfehér motí-

tes zöldes fénye, amely annál erőseb-

fényáteresztéssel. Olyan helyiségek szá-

vumos üvegajtó kombinációja optikailag

ben látszik, minél vastagabb az üveg.

mára alkalmas ajtóként, ahol a fény és az

különösen harmonikus hatást kelt.

A

átláthatóság a kívánatos. Például a kony-

des

fehérüveg
hatás

esetében

ez

jelentősen

a

zölcsök-

hában, nappaliban, étkezőben.

További információ
sch.gmbh/ganzglastueren
A zöldes hatás az átlátszó üvegen

Fehérüveg - lényegesen kevésbé zöld színű az üveg
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TECTUS GLASS
ÜVEGAJTÓPÁNT
Pántrendszer, amely üvegajtóknál a valódi síkba záródásra ad megoldást: SIMONSWERK
többféle megoldást kínál úgy a privát- mind a középületekben.
A SIMONSWERK a TECTUS Glass pántrendszerével egy alapjaiban új síkra helyezi a síkba záródó üvegajtókat. Ezzel a megoldással egy valóban esztétikus és teljesen síkba záródó pántot
kínál. Elsőként kínál olyan rendszert, ahol a tok, a pánt valamint a zárszerkezet is egy síkban
van – ami egy lenyűgöző minimál design-t és átláthatóságot biztosít az üvegajtók területén. A
TECTUS Glass alapjaiban megváltoztatja az üvegajtók régi klasszikus megjelenését.

A

belsőépítészetben sokszor kérés

koncepciót teremt a belsőépítészetnek

kezés nélküli mágneses zárrendszerrel és

nagy üvegfelületeknél, vagy üveg-

nagy üvegterek kialakításánál.

a stílusban hozzá megalkotott fogantyú-

folyosóknál a teljes átláthatóság

és a lefinomult design. A TECTUS Glass
pántrendszer egy még soha nem látott
karcsúságot és könnyedséget kölcsönöz
az üvegajtóknak. A több nemzetközi fórumon is díjjal elismert rendszer a maga
levédett megoldásaival egy alig látható új

24

1|19

Szoros együttműködés:
Design, Technika és Komfort

A

val egy valóban letisztult karaktert ad az
üvegajtóknak. Természetesen nem csak
a design lenyűgöző, hanem a mögötte
lévő – a SIMONSWERK-től már megszo-

SIMONSWERK a teljes körű átfo-

kott – magas fokú minőség, amely akár 80

gó TECTUS Glass pántrendszeré-

kg teherbírással párosul. Ez különösen az

vel, valamint a mechanikus érint-

objekt középületi szférában kínál különös

a pántrendszernek, hogy nem kell az üveget előtte megmunkálni.

A mágneses zárrendszer
üvegajtókhoz

A

másik innovatív megoldása ennek
a pántrendszernek a síkban lévő
mágneses

zárrendszer,

amely

mechanikus kapcsolat nélkül biztosít zajmentes záródást. Ez egy mágneszárból
KC 50, amelynek beépítése a tokba történik valamint egy ellenlemezből (zárlemez)
áll KC 50/G, melyet az üvegajtóra ragasztunk. A mágnes zár mélységben állítható,
ezért az ajtó súlyának ill. az igényeknek
megfelelően egyéni ízlés szerint állítható
a behúzási valamint benntartási erő. A
teljesség kedvéért a rendszerhez tartozik
még egy a megjelenésében a rendszerhez illő fogantyú KC 170 .
Minden további információ elérhető a
www.simonswerk.com oldalon.

lehetőségeket.

Ellentmondást

nem tűrő a karcsú design valamint
az akár 80 kg teherbírás. A TECTUS Glass pántrendszer 80 kg-os
teherbírása ugyanis egy kb. 10 x
1000 x 2700 mm - (ESG) üveget
figyelembe – üvegajtót jelent.

A

TECTUS Glass pántrendszer

két

teherbírással

rendelhető, a TEG 310

2D 60 típus 60 kg teherbírású
míg a TEG 310 2D 80 pedig 80
kg (a különleges alapanyagok
felhasználásának köszönhetően)
teherbírású. Mindkét pánt marási
képe megegyezik, valamint szerelése és állítása is ugyan az. Még
egy nagyon fontos előnye ennek
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Ügyfelünk, az Agfalterer bútormanufaktúra mély benyomást keltő, saját fejlesztésű
áttetsző műgyanta felhasználásával készült design bútorai APURIA® márkanéven
találhatóak meg, fokozatosan
meghódítva az osztrák lakótereket.

Onsequia deles res eosae.

HARMADIK TÍPUSÚ
TALÁLKOZÁSOK A FÁVAL
rendelőit.
Látványos
opció

a

műgyantába integrált
LED-világítás.
Az

APU-

RIA® leg�gyakrabban
asztallapként kerül felhasználásra. Emellett készíthető belőle bárpult, homlokzat,

„

Saját design irányunkkal új szintre
szeretnénk emelni a tömörfa használatát a használati bútorok és más lak-

berendezési lehetőségek kialakításában”
– mondja Friedrich Agfalterer. A kifejező
design önmagában remek mód arra, hogy
elérjünk egy igényes vevőkört. A speciális
technológiában és designban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a csapat
személyes tanácsadással segíti meg-

26
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Sokoldalú alkalmazás
oldalfal, fali panel, íróasztal és dohányzóasztal, valamint egyedi formák kialakításához is testreszabható. A fa hosszú
élete az Agfalterer műhely szenvedélyes
munkájával teljesedik ki. Minden egyes
elkészült termék egyedileg az ügyfél igényeire szabva készül el, az új design irány
szem előtt tartása mellett.

Az említett termékek nem vásárolhatók meg közvetlenül a Schachermayertől.
A www.apuria.at honlapon talál további információt ezekről a lenyűgöző egyedi termékekről.

A korrózió sokféle formában
fordul elő, és sajnos elkerülhetetlen. A fémes anyag környezetével való reakciója a
fém alkatrész vagy egy egész
rendszer működésének károsodásához vezethet. A cinkpehely-bevonatok védelmet
nyújtanak a korrózió ellen, és
biztosítják a munkadarabok
hosszú teherbírását.

A

A termékek megtalálhatók a BT 2019 katalógusban, és a Schachermayer webkatalógusban.

Új BT 2019 katalógus
A cinkpehely bevonatok
előnyei

cinkpehely bevonatok nem elektrolitikus úton készült bevonatok,

1190 oldalon minden megtalál a rögzítés-technikáról. Fémcsavarok, facsava-

•

amelyek rendkívül jó korrozió elle-

ni védelmet nyújtanak. Ezek a bevonatok

Fotó: Pexels.com - Palatinus Zsolt

KORRÓZIÓ KÖSZÖNÖM, NEM!

•

cink- és alumínium pelyhek keverékéből

az átlagosnál jobb korrózió elleni vé-

rok, takaróspkák, cinkpehelybevonatos

delem

termékek - a gyorskereső regiszter segít-

480

órás

rezisztencia

a

sóper-

ségével egy pillanat alatt megtalálhatók.

met-tesztben

Idén újdonságként belekerültek a kötelek

állnak, amelyek egy szervetlen mátrix-kö-

•

jó megjelenés és szín

és láncok, valamint az elektromos-, sza-

tést alkotnak. Az autóiparban évtizedek

•

jó kémiai ellenállóság

niter- és szolárrögzítések. A szabványok

használt és bevált technológia most a

•

magas

rögzítéstechnikába is megérkezett. A

hőmérséklettel

szembeni

nemzetközileg elfogadott és kompatibilis
termékek áttekintésében.

cinkpehely bevonatok más bevonatréte-

•

környezetbarát

gekhez képest sokkal jobb korrózióvé-

•

nem fenyegeti a hidrogén okozta

delmet biztosítanak, és ezt csökkentett
rétegvastagság mellett.

összefoglaló táblázata segítséget nyújt a

ellenállóság

ridegség
•

jó elektromos vezetőképesség

•

állítható súrlódási együtthatók az
egységes csavarozási paraméterekhez

További információ
sch.gmbh/bt2019
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SZERELVÉNYEK

KÜLÖNLEGES FELADATOKRA
A nagy teherbírású J95 pánt fa- és üvegalkalmazásokhoz is elérhető.

A jelenlegi tulajdonos nagyapja
által 1930-ban alapított vasalatkereskedés mára az egész világon kínálja vasalatait a bútor- és
építőipar számára, valamint ipari
használatra. A Sugatsune az innovatív, kiváló minőségű termékeiről
és a Lamp márkanév alatt értékesített speciális megoldások széles
köréről ismert. Az egyik legismertebb a J95 nagy teherbírású rejtett
pánt a 40 kg-os szekrényajtókhoz.

A

fékes vasalatokat gyártani a csendes és

donságok szerelvényeinknél. A Japánban

biztonságos csukódás érdekében. Ma a

folyamatosan jelen lévő földrengés-ve-

csillapított vasalatok széles választékát

szély is hatással volt az általunk kifejlesz-

kínálja a családi vállalkozás.

tett pántokra és reteszekre“ - magyaráz-

Különösen népszerű a karcsú és egy-

za Ichikawa. Németországban ezeket

szerű HG-JHM pántcsalád, amelyben a

elsősorban jachtokon, lakóautókban és

csillapítás be van építve a pántba.

árusító járművekben használják. Emellett
a Sugatsune számos rozsdamentes acél

Hozzáadott érték

szerelvényt is kínál, amelyek a tengeri
mellett orvosi alkalmazásokhoz is megfelelnek.

A Sugatsune a megbízhatóságot és a
hosszú élettartamot jelenti. „Célunk, hogy
az asztalosok munkáját a lehető legna-

Sugatsune Európában

gyobb mértékben támogassuk, vasalatamegte-

ink a bútorok számára hozzáadott értéket

2016-ban megnyílt a Sugatsune Europe

kintve a japán befolyás azonnal

képviseljenek“ - mondja Yuichi Ichikawa,

GmbH leányvállalat Düsseldorfban. Ez

szembetűnik: a japán lakások

a Sugatsune Europe GmbH vezérigazga-

lehetővé teszi, Németország és Európa

gyakran szűkösek, így a mérnökök hamar

tója.

ügyfelei számára a rövid szállítási ha-

elkezdték a helytakarékos szerelvények

Az asztalosok értékelik a vasalat minősé-

táridőket és a német és angol nyelvű

kifejlesztését. Ezek az ajtókat nem csak

gét és különleges funkcióit. Sokan érdek-

részletes tanácsadást. A termékskála

előre, hanem fel, le, vagy oldalirányba is

lődnek a szellőzőrácsok és kábelátveze-

jelentős része bekerült a Schachermayer

nyithatják.

tők széles választéka iránt is.

kínálatába. „A Schachermayer által egy

Sugatsune

termékeit

Elegáns Soft-Close megoldás

megbízható és kompetens partnert nyer-

Földön és vízen
„A nyugalom és biztonság fontos tulaj-
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sikerrel tudjuk Önt segíteni céljai elérésben“ - üzeni Andrej Sergeev, Area Sales

A vállalat az 1970-es évektől kezdett el

28

tünk Ausztria felé. Bízunk benne, hogy

Manager, Ausztria.

BŐRVÉDELEM A
MUNKAHELYEN
A bőrbetegségek a halláskárosodást követően a második legismertebb foglalkozási ártalmak
közé tartoznak. Jelentős problémát okoz a munkavállalónak és
ezáltal pénzügyi veszteséget a
vállalatnak. A megfelelő bőrvédelmi koncepcióval azonban a
munkavállalók bőre megvédhető,
a betegségek kialakulását megakadályozható vagy legalábbis
enyhíthető. A Schachermayer
számtalan terméket kínál az optimális bőrvédelemre, bőrápolásra
és tisztításra!

A

bőrproblémák

gyakran

Három fontos építőelem:

több munkaterülettel rendelkező nagyobb

Bőrvédelem a munka előtt és a bőrápolás

vállalatoknál - egyéni kockázatelemzés és

a munka után - ez kettő a három profes�-

intenzív oktatási munka szükséges.

csak

szionális bőrvédelmi koncepció elemei

évek vagy akár évtizedek után

közül. Ehhez kell még hozzátenni a bőr

jelentkeznek. A veszély tehát nem

tisztítását munka közben. Ezt a rendszert

A Schachermayer széles termékpalettát

olyan nyilvánvaló, mint például egy leeső

el kell magyarázni az alkalmazottaknak.

kínál az optimális bőrvédelemre számára,

eszköz vagy zuhanás esetén. Az összes

Általában a munka előtti és utáni krémezés

a parfümmentes bőrvédő kenőcstől és a

bőrbetegség 90 százaléka ekcéma, a bőr

szükségtelennek tűnik a férfi alkalmazot-

kézmosó pasztától a megfelelő adagoló-

gyulladásos reakciói, és elsősorban a ke-

tak szemében - ezeket a fenntartásokat

kig és a fali tartókig.

zeken fordulnak elő.

meg kell változtatni. Ehhez - különösen a
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TELEPÍTETT GÉPEK
HÁZIVÁSÁRA LINZBEN

Az ősszel megrendezett BWF
vásár után 2019 március 1314-én ismét nyitott ajtókkal
várta látogatóit anyavállalatunk linzi gépes központja.
A fa- és fémmegmunkálásra
szakosodott
vállalkozások
számára a vásár ideális kiindulási alapot biztosít a közelgő beruházásokhoz. Az idei
vásár jól sikerült, elégedett
arcokkal találkozhattunk.

dégeit és a szomszédos

ra. A Schachermayer tulajdonosa, Gerd

országokból is érkeztek

Schachermayer is mindkét nap jelen volt,

látogatók” – meséli Karl

és számos vendéget üdvözölt személye-

Hofmann, a telepített gépek és berende-

sen, ezzel közvetlen képet kapva a vásár

zések részleg eladásvezetője.

egészéről.

Ü

gyfeleink véleménye szerint az
ideális a kapacitások kihasznált-

sága. A szakképzett munkaerő aktuális
hiánya sokszor szóba került, azonban a
beruházásokat emiatt még nem kellett
félbeszakítani. A gazdasági konjunktúra
a standard gépek és a CNC-technológia
területén is figyelemreméltó volt.

A Schachermayer
vásári koncepciója

„

Visszatekintve egyértelműen megálla-

G

azdasági konjunktúra és nemzetközi közönség „Nem számítot-

pítható, hogy a tavaszi és őszi gépes
vásárokat az ügyfelek jól fogadták, és

tunk rá, hogy az óriási októberi

pozitívan értékelik őket” – mondja Hoff-

BWF vásár után újfent ilyen sok vevőnket

mann. A mai internet-adta lehetőségek

tudjuk idecsábítani a hagyományos házi

jelenléte ellenére a gépgyártó cégeknek

vásárunkra. Mindkét szakág: a fa- és a fé-

szükségük van olyan kommunikációs és

mipari gépes részleg is az ország /Auszt-

információs platformra, amilyen például a

ria/ összes régiójából üdvözölhette ven-

Schachermayer hagyományos házi vásá-

30
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Nagy érdeklődés az
előadásokon

iparág működése megfelelő és

„

Az Ipar 4.0 témákkal foglalkozó
szakemberek

előadásai

a

fémle-

mez-megmunkálásról és az LVD-szá-

las lézerekről kiemelkedő jelentőségűnek
bizonyultak, vendégeink nagy számban
és lelkes érdeklődéssel vettek részt a
bemutatókon” – számol be Wolgang Nigl,
a fémmegmunkáló gépek részlegének
eladásvezetője a két vásári napról.

E

zzel a kis visszatekintéssel szeretnénk egyben beharangozni következő, őszi vásárunkat, mely 2019.

október 16-17-én kerül megrendezésre.
Itt bemutatjuk az idei év nemzetközi vásárainak újdonságait.

Kapcsolat a szobák között

A

z ajtók is teret hoznak létre és
karakterükkel formálják azt. Funk-

A
lakótér
létrehozásához
egyaránt szükséges a színek,
anyagok és stílusok „érzése”.
Nem mindig könnyű elképzelni az üres térben az elkészült
állapotot. Annak érdekében,
hogy vevőink könnyebben
meghozhassák döntésüket,
a Schachermayer újabb lehetőséget
biztosít.
Teljes
lakótereket mutatunk be,
ahol megtapasztalhatók a különféle termékek stílusos ös�szeállításai.

cionális feladata mellett vásárlás-

kor a kinézete is fontos szempont vásárláskor. A DONAU Soft Plus beltéri ajtó
repedéses tölgy dekor változata modern
kialakításának köszönhetően szinte műalkotásként van jelen a szobában. A kiváló
minőségű, rejtett ajtópántokkal felszerelt
DONAU ajtó minősége és funkcionalitása
meggyőző. A minimalista stílusú Norwegen beltéri kilincs a trendi matt fekete
színnel még jobban kiemeli az ajtó színét
és mintázatát.

A

Tilo

könnyedén

Pudandit laborempore

LAKÓTEREK

akár a hűvös kő vagy beton hatás – az
elérhető rendkívül széles dekorválaszték
láttán megdobban a lakberendezők szíve.
A képen a Helsinki tölgy dekor látható;
webkatalógusunkban az összes dekorváltozat megtekinthető és megvásárolható.

E

lőszoba, iroda vagy éppen fürdőszoba – a Pecasa polcrendszer
szinte

határtalan

lehetőségeket

nyújt a szobák berendezéséhez. A fémpolcok, valamint fából készült korpuszok
vagy polctartók egyaránt felszerelhetők a
fali profilokra. A vevő igényeinek megfelelően akár üvegpolcok is felszerelhetők.
A „fal svájcibicskájának” szortimentje is
megtalálható termékkínálatunkban.

tisztántartható

vinylpadlójával kombinálva a szobából otthon válik. Akár az élő fa,
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ALZMETALL - ALZSTAR 18-T/S
oszlopos fúró

ARKUS 12 PC50
profilalakító gép

Műszaki adatok:
Fúróteljesítmény acél St 60
18 mm
Menetfúró teljesítmény acél St60 M 12
Menetfúró telj. öntvény GG 20
M 14
Főorsó				MK 2
Munkahossz			80 mm
Oszlop – főorsó távolság		
190 mm
Oszlopátmérő			65 mm
T-nútok, db x szélesség x távolság 2 x 12 x 80 mm
Távolság asztal főorsó min./max. 75 / 357 mm
Asztalméret (széles x mély)		
300 x 240 mm
Kézi előtolás
Tömeg, kb.			
110 kg

Műszaki adatok:
Teljesítmény			12 t
Görgős meghajtás		
minden görgő külön direkt		
				
hajtással 3 x 0,37 kW
Fordulatszám 			
fokozatmentesen állítható
max. forgatónyomaték / görgő
500 Nm
Front görgők távolsága		
fokozatmentesen állítható
(, Y ’ mozgás)			
256 - 518 mm
Görgőmagasság			130 mm
max. profilmagasság		
100 mm
Szerszámfelfogatás		
Ø 40 mm
Lökethossz			200 mm
Hálózat				
400 V, 16 A
Méretek H x SZ x M		
905 x 950 x 1125 mm
Tömeg				440 kg

Fokozatmentes hajtás:
Motor n = 750/1500 min-1		
Fordulatszám: 			

0,37 / 0,55 kW
225 - 4300 min-1

Gépleírás:
Alapfelszereltség:
Magas fordulatszám 4300 ford./perc
Reteszelhető főkapcsoló motorvédelemmel
Forgásirány kapcsoló (jobb-bal menet)
Vész állj gomb besüllyedő
Asztal magasságállítás fogasléccel és kurblival
Röhm gyorscsatlakozós szerszámbefogó 1 - 13 mm, B16
Morzekúp MK 2/B16
Főorsó MK 2/B16
Elektromos tokmányvédelem

Részletes ajánlatért forduljon kollégánkhoz:
Bolvári Zoltán +36 30 589 1241
32
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X tengely
Hidraulikus meghajtás		
Digitális kijelzéssel, felbontás
Beállítás sebessége		

0,75 kW
1/100 mm
fokozatmentesen állítható

PC50 TEACH-IN vezérlés
Siemens érintő képernyős vezérléssel. Egyedi és sorozatgyártásra is alkalmas. A programozás betanító (Teach-in) módban
történik. A programban lévő adatok könnyen előhívhatóak. Ezáltal a létrehozott program bármikor módosítható, bővíthető.
X-tengely ismétlőpontossága
Példák:

méretek:

minimum rádiusz:

70 x 12 mm		
30 x 10 mm		

300 mm
65 mm

80 x 20 x 4 mm		
50 x 50 x 3 mm		

250 mm
300 mm

50 x 50 x 5 mm		
20 x 20 x 3 mm		

250 mm
100 mm

2 ˝ (60 mm)		
1/2 ˝ (21 mm)		

300 mm
80 mm

+

M18FPP4F2 18V akkus szett

+
HL-LED elemes fejlámpa

=

Akciós ár

244 990 Ft*
* a Schachermayernél

További információval, megrendeléssel kapcsolatban keresse értékesítőinket!

36

Ipari csiszolástechnika

38

SCH területi képviselők

41

Korpuszgyártás

42

Környezetbarát dűbel

43

Használja Ön is webshopunkat!

PRAXIS
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IPARI CSISZOLÁSTECHNIKA
Tisztelt Partnereink!
A Schachermayer Kft. nagygépes részlege 2006-os elindítása óta óriási utat tett meg. Büszkén
mondhatom, hogy ma a magyar gépes piacon nem csak a kis műhelyek, hanem az ipari gyártók
is a beszállítóik közé vették fel a céget. Termékeinkkel nagyon széles piaci szegmenset tudunk
lefedni.
Az alapanyagok csiszolását sokszor még a nagyiparban is kézi munkaerővel oldják meg a cégek. Ez egyre költségesebb munkafolyamat lesz. Az iparágat sújtó munkaerőhiány és a bérek
folyamatos emelkedése a vállalatok vezetését arra kényszerítik, hogy ezt a problémát mihamarabb a leghatékonyabban megoldják.
A Schachermayer Kft. kínálatában megtalálható berendezések jó döntést jelentenek ügyfeleink
részére. Engedjék meg, hogy ezt két elégedett vásárlóink példáján keresztül mutassam be. A
két beruházás indokoltsága ugyanaz volt, mégis teljesen más berendezésekről van szó.

A

z Egerben található Agria-Aj-

sa, kiváltása a lakk

tó Kft. 2017 őszén ruházott be

és

egy ipari teljesítményű WEBER

lásban. Valamint a

kontaktcsiszoló gépbe. Úri Péter a cég
tulajdonos-ügyvezetője

kérdéseimre

furnér

csiszo-

kapacitás emelése.

a

következő válaszokat adta.

Miért

a

WEBER

gépgyár termékét
Mi volt a beruházás oka?

választotta?

A kézi munkaerő költséginek a redukálá-

A WEBER volt az
összes közül a leg meggyőzőbb. Remek
gépbemutatót tudott a gyár képviseletében Christian Dressel tartani a számomra.
A beruházás milyen eredményt hozott?
A beruházás beváltotta a hozzá fűzött várakozásokat. A gép teljesítménye nyújtotta kapacitást ki sem tudjuk használni. Abszolút érezhető, hogy a gép segítségével
rengeteg kézierőt tudunk megspórolni. A
gép munkájának köszönhetően folyamatos magasminőségű termékeket tudunk
gyártani.

36
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is,

de

az

sége, jó a szervíz szolgáltatás is.

elvárá-

M

sainknak

A beruházás milyen eredményt hozott?

leginkább a

A beruházás eredményeképpen gyorsabb

Martin gép-

lett a csiszolás munkafolyamata, javult a

gyár

által

megmunkált felület és úgy tűnik sikerül

kínált

ter-

egy főt átcsoportosítanunk a csiszo-

mék

felelt

lás területéről a nyílászáró gyártás más

meg, ezért

munkafázisához, tehát hatékonyabbak is

esett a vá-

lettünk ezáltal! Nyugodtan mondhatom,

lasztás vé-

hogy elértük a tervezett célunkat.

ásik ügyfelünk a Lenti székhelyű

gül a Q-Fin csiszológépre. A gyártásunk

Németh-Fa Kft. Németh úr a

folyamatába ennek a gépnek a paraméte-

nyílászárók gyártásában érde-

rei illettek leginkább, könnyű a kezelhető-

kelt. Németh László tulajdonos ügyvezető kérdéseinkre ezeket a válaszokat adta.
Mi volt a beruházás oka?
A beruházásunk fő oka, illetve célja volt,
hogy gyorsítsuk , modernizáljuk a csiszolás munkafázisát, amit lehet gépesítsünk,
illetve homogénebbé, tökéletesebbé tegyük a csiszolt fafelületet.
Miért a Martin gépgyár termékét választotta?
Régi jó a kapcsolatunk az Otto Martin
GmbH-val, ismerjük a termékeiket, megbízható, kiváló partnerünk. Természetesen megtekintettük más gyártó termékét

Ezen újságcikk megjelenésével egy időben a soproni Holz
Team Kft-nél egy ugyanilyen berendezés beüzemelése van
folyamatban.
Mezei Péter

Vásárlóink elégedettsége nagyon fontos számunkra, folyamatos kapcsolatot ápolunk régi ügyfeleinkkel is. Az Ő tapasztalatuk a mi tudásunkat gyarapítja.

peter.mezei@schachermayer.hu
+36 30 449 2871
Gáspár Mátyás
matyas.gaspar@schachermayer.hu

Kérem keressen minket elérhetőségeinken, örülnénk, ha minket is bevonna beruházási terveibe!

+36 30 864 3490
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TERÜLETI
Belsőépítészeti üzleti részleg
		(IAB)
4

1
2
3

6
5

8

7

Havasi Viktor
értékesítési vezető
+36 30 993 0447

1

2

38
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3

6

Herbert-Juhász
Tibor
key account
+36 30 589 1253

Bartha
Gergely
+36 30 479 8922

Bata
Jenő
+36 30 343 6239

4

Török
Béla
+36 30 201 3660

7

Ömböli
Mihály
+36 30 586 9756

Bognár
Ákos
+36 30 619 0541

5

Keresztes
László
+36 30 201 3664

8

Pusztay
László
+36 30 928 2189

KÉPVISELŐINK
Építés, fém és üveg üzleti részleg
		(BMG)
Gyenes János
értékesítési vezető
+36 30 916 4025

Fém
3
1

1

Drexler
Gábor
+36 30 201 3663

2

Bosnyák
Attila
+36 30 641 4953

3

Molnár
Sándor
+36 30 201 2984

4

Mesics
Gábor
key account
+36 30 485 0756

5

Tarnóczy
Tamás
key account
+36 30 748 5745

6

Méhes
Béla
+36 30 915 1708

2

Fa és üveg

6
4

5
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TERÜLETI KÉPVISELŐINK
Telepített gépek üzleti részleg
		(GMA)
Faipari gépek
2
1

1

Mezei Péter
értékesítési vezető
+36 30 449 2871

2

Gáspár
Mátyás
+36 30 864 3490

3

Bolvári
Zoltán
+36 30 589 1241

Fémipari gépek

3

Fleck Sándor
szerviztechnikus
+36 30 589 1241

40
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A TERVEZÉSTŐL A SZERELÉSIG!
KORPUSZGYÁRTÓ GÉPSOR A SCHACHERMAYERNÉL

PROTEC 571 CNC VEZÉRLÉSŰ FÚRÓCENTRUM
A gazdag szerszámválasztéknak köszönhetően a gép vezérlő szoftvere több fúrási feladatot egyszerre képes
elvégezni, ezáltal fokozva a gép termelékenységét. Az opcionálisan maró aggregáttal bővíthető a gép minden
fúrási, nútolási és marási feladatot elvégez, ami egy bútor összeállításához szükséges. CNC vezérlésű precíz
megmunkáló központ fúráshoz és nútoláshoz, tetszőleges programozással. Ez a gép az egyedi és a széria
munkákra lett fejlesztve.
108 604 724

F4 ÉLZÁRÓGÉP
A gép egyszerűségének köszönhetően
nagyon megbízható, olcsó fenntartású.

SELEKTA 253 TIPLIBELÖVŐ GÉP
Egyszerű kezelhetőség, gyors, tiszta tiplibelövés.

108 603 920

108 604 351

GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTÉS

T 60 C FORMATIZÁLÓ KÖRFŰRÉSZ
Prémium kategóriás körfűrész, nagyon pontos és precíz vágásokhoz.

CONCEPT 70 ECO LAMELLÁS KORPUSZPRÉS
Leegyszerűsíti és felgyorsítja a korpuszösszeállítás folyamatát.
108 604 440

108 660 001
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KÖRNYEZETBARÁT
DŰBEL

hat, már bizonyított zöld
alternatíva található: az UX
GREEN univerzális dűbel,
az SX GREEN terpesztő
dűbel, a GK GREEN gipszkartondűbel, az N GREEN
beütődűbel, a GB GREEN
pórusbeton dűbel és a FID
GREEN

szigetelőanyag

dűbel.

Zöldebb
szerelőhabarcs
A zöld dűbelekkel párhuzamosan környezetbarát habarcs is bevezetésre kerül.

A fischer az első gyártó a világon, amely készít túlnyomórészben megújuló nyersanyagokból
álló dűbeleket. A „greenline”
termékkör jelenleg hat, csak
szürke színben gyártott dűbeltípust és egy kétkomponensű,
nagy terheléshez alkalmas injekciós habarcsot tartalmaz.
Kiemelt tulajdonság: Mindegyik
„green” fischer termék megfelel azoknak a teljesítményi
tulajdonságoknak, mint szürke
társaik. Az injekciós habarcs
Option 7 és falazati ETA-engedéllyel rendelkezik.
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inden greenline terméket minimum

50%-ban

megújuló

nyersanyagokból állítanak elő.

A műanyag részek alapja a ricinusolaj,
amely a csodafa magjából nyerhető. Ez
nem jelent versenyt az élelmiszer- és takarmánytermelés számára. A megújuló
anyagtartalmat a DIN CERTCO/TÜV Rheinland független vizsgálata és tanúsítványa igazolja. A fischer greenline szortiment
összes term é k e
beleillik

a

BIOBASED
50 - 85%
osztályba.
A

szor-

timentben
jelenleg

Az új, teljesen új alapanyagú
bioalapú termék esetében a
recept teljesen átalakult. Ehhez a fischer a
teljes nyersanyagválasztékot megvizsgálta, kiterjedt piackutatást végzett a helyettesítési lehetőségekről és más alternatív
bio-alapú nyersanyagokat is felkutatott.
A FIS GREEN 300 T számtalan különféle
bio-alapú összetevőt tartalmaz: reaktív
gyanták, töltőanyagok, adalékanyagok,
lágyítók és hőre lágyuló polimerek.

•

szűrni tud a teljes bizonylatáramlásban a rendelésektől a számlázásig az
éves forgalmakon át

•

elérhetők a pénzügyileg nyitott tételek

Szeretném

külön

kiemelni

alfelhasználói fiókot, ami az egyik
népszerűbb

az
leg-

funkció. Itt Ön létre tud

hozni egy-egy külön egyedi hozzáférést
bármely beosztottjának a beszerzéstől az
előkészítésig, a raktároson át. Ön határozza meg ezen fiókokban azt, hogy mely
kollégájának mihez legyen jogosultsága.

HASZNÁLJA ÖN IS
WEBSHOPUNKAT!

Ha azt szeretné, hogy a pl.: raktáros ne
lássa a pénzügyi mozgást, csak egy kattintásába kerül, de letilthatja bárkinél a
rendelés jogát és korlátozni tudja az illető
büdzsé-keretét akár napi, heti, havi, éves
szinten.
További funkciók:

roltunk korábban. Szakmai tanácsadás-

Mitől
emelkedik
ki
a
Schachermayer
partnerportál még a legismertebb
piacvezető webshopok közül
is?

kedvencek – gyűjteményeket tud
létrehozni, amikből még egyszerűbb

ról pedig nem is kell beszélni…

a rendelés
Milyen előnyöket biztosít a Schacher-

•

minden

korábbi

rendelésből

és

számlából is tud árut kiválasztani a

mayer partnerportál Önnek?

„kosárba”
Fentiekkel szemben a Schachermayer

•

excelből is tud egyből termékeket

webshop rengeteg előnyt tartalmaz, ami-

tenni az árukosárba vagy a kedven-

ből Ön is profitálni fog. Elsőként emelném

cekbe

ki, hogy mi megkülönböztetjük a vevőin-

B

•

•

látja a rendelések állapotát, a hátra-

izonyára már Ön is több alkalom-

ket, és azzal is védjük rendszeres partne-

mal vásárolt különböző népszerű

reinket, hogy végfelhasználók, ill. „nem

•

egyedi címkéket tud nyomtatni

rendszeres vevők” nem kapnak belépési

•

pdf-et tud létrehozni a számlákról,

webshopokban

és észrevette,

lékokat

hogy ezen webáruházak nem különböz-

jogot a partnerportálunkra, azaz

tetik meg a vevőket. Teljesen mindegy,

egy listaáras katalógusként tudják azt

hogy valaki végfelhasználó vagy gyártó,

használni. Nem férnek hozzá a legtöbb

A fent felsorolt rengeteg előnyös funkció

esetleg

funkcióhoz, és rendelni sem tudnak.

már önmagában is figyelemreméltó, ám

kereskedő, és az is mindegy,

csak

hogy 3.000 Ft-ért vagy épp 500.000 Ft-ért

rendelésekről, árukosárról

ami igazán megkülönböztet minket a pia-

vásárol az adott webshopon. Ugyanazt az

Ezzel szemben rendszeres vásárlóink -

con, az a szaktudás és szaktanácsadás,

árat kapja mindenki.

azaz Ön - a következő előnyöket élvez-

ami nem csak telefonon vagy e-mailben

hetik:

jelent sokszor „életmentő” segítséget, de

Ezen webshopokban kizárólag egyszerű
termékeket lehet vásárolni, lehet az egy

területi képviselő kollégáim akár a hely•

karóra, kerékpár, TV, gyerekjáték vagy
cipő. Technikailag pedig a személyes
adatok regisztrálásán kívül esetleg arról
kaphatunk információt, hogy miket vásá-

•

látja a listaárat, a saját kedvezmé-

színen a beépítés vagy beállítás során is

nyes árait és a raktárkészletünket is;

kamatoztatják tudásukat és megkönnyítik

össze tudnak hasonlítani termékein-

az Ön munkáját.

ket egy speciális funkcióval

Havasi Viktor, értékesítési vezető
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TECTUS® Glass
egy teljes körű vasalat
megoldás üveg ajtókhoz

Tudjon meg többet: www.tectus-glass.com

TECTUS® Glass – Termékismertető

Pánt

Fogantyú

Mágnes zár ellenlemez

Mágnes zár

