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Hiszünk a szaktudásban!

A POWER TOOLS Kft. 1997 ben kezdte meg 

tevékenységét a forgácsoló szerszám piacon. 

Cégünk üzletpolitikájának egyik alapeleme, 

hogy partnereink számára prémium minőségű, 

kiemelkedően versenyképes szerszámokat 

biztosítunk. Tevékenységünk nem csak 

a forgalmazásra összpontosít, hanem a 

termékekkel kapcsolatos tanácsadás is kiemelten fontos, hogy partnereink azokat maximális 

megelégedettséggel tudják használni.

Az elmúlt 23 évben cégünk jelentős fejlődési lépéseken ment keresztül. A cég alapításakor 

irodánk 100 m²-es volt, míg ma egy új építésű 750 m²-es iroda és egy 5000 m²-es gyártócsarnok 

cégünk bázisa. A szerszámforgalmazás mellett 6 éve indítottuk el a házon belül az egyedi 

szerszámgyártást, készüléktervezést és gyártást, protó és széria termék gyártást.

Ezen szolgáltatásokkal és csokorba fogva kulcsrakész technológiák kidolgozosával is állunk 

partnereink rendelkezésére. A szerszámforgalmazási pelattánkon a POWER TOOLS saját márkás 

termékek mellett eredeti márkanév alatt forgalmazzuk a HAIMER, VERGNANO, MIMATIC, 

TBT berndeket.

Szerszám forgalmazás és CNC üzemünk mellett 10 éve kezdtük el kiépíteni hűtő-kenőanyag 

üzeltágunkat, ahol prémium minőségő hűtő-kenő emluziókkal, olajakkal és ezzel kapcsoltos 

szolgáltatásokkal látjuk el partnereinket.

A három kialakult üzletág révén cégünk a forgácsolás és gyártástechnológia területén nagy 

mélységben rendelkezik tudással, tapasztalattal, mellyel támogatja partnerei versenyképességét.

RÓLUNK
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Hiszünk a szaktudásban! POWER TOOLS KFT.  A HÁROM DIVÍZIÓ

CNC MEGMUNKÁLÓ ÜZEM ÜZLETÁG

HŰTÉS - KENÉSTECHNIKAI ÜZLETÁG

SZERSZÁMFORGALMAZÁSI ÜZLETÁG
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Hiszünk a szaktudásban!

ESZTERGÁLÁS

MENETESZTERGÁLÁS

MULTIFUNKCIÓS

BESZÚRÁS

FÚRÁS

MARÁS

POWER TOOLS SZERSZÁMPROGRAM
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Hiszünk a szaktudásban!

KEMÉNYFÉM MARÁS FÚRÁS

ALAPTARTÓK

KIEGÉSZÍTŐK

SATUK

SZERSZÁMTÁROLÓK

NYOMATÉKKULCSOK

POWER TOOLS SZERSZÁMPROGRAM
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Hiszünk a szaktudásban!

  Szerszám:    
Forgácsoló szerszámok forgalmazása 1997 óta, melyet 2020 -tól saját márkás termékpalettával 
bővítettük. Forgalmazott brendek:

  Egyedi szerszámok:    
Partnereink termelékenységének és versenyképességének növelése 
érdekében, egyedi szerszámokat biztosítunk.

  Készülék tervezés és gyártás: 
Győri telephelyünkön vállaljuk  
egyedi készülékek tervezését  
és gyártását.

  Kulcsrakész technológiák:
Partnereink egyedi igényei alapján dolgozunk ki kulcsrakész technológiákat.

SZERSZÁM ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
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Hiszünk a szaktudásban!

 esztergálás
 menetesztergálás
 marás
 telibe fúrás
 le és beszúrás

 tömör keményfém marók, fúrók 
 gépsatuk
 alaptartók
 szerszámtároló rendszerek

 nyomatékkulcsok
 CBN és PKD lapkák
 egyedi szerszámok és lapkák

 zsugortechnika
 kiegyensúlyozás technika
 szerszámbemérés
 alaptartók
 3D tapintók

 menetfúrás
 menetformázás
 menetmetszés

 meghajtott fejek esztergára
 meghajtott fejek megmunkálóközpontra
 menetmarás
 profilmarók

 hosszlyukfúrás

 prémium kenéstechnikai folyadékok
 TFM (Total fluid management)
 vágóolajok
 emulzióképzők
 szánkenőolajok
 hidraulika olajok

KIZÁRÓLAGOSAN KÉPVISELT MÁRKÁK
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Hiszünk a szaktudásban! EGYEDI SZERSZÁMOK

Cégünk és gyártó partnereink nagy tapasztalattal rendelkeznek egyedi, kombinált szerszámok 

tervezésében, gyártásában. A cél egy összetett, bonyolult felület minél kevesebb idő alatti 

elkészítése azáltal, hogy a korábban több szerszámmal végzett műveleteket egy szerszámra 

integráljuk össze, így jelentős fő és mellékidőt takarítunk meg, és maximálisra növeljük a 

termelékenységet.
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Hiszünk a szaktudásban! EGYEDI SZERSZÁMOK
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Hiszünk a szaktudásban! EGYEDI KÉSZÜLÉKGYÁRTÁS

A Power Tools Kft. 2015-ben a győri ipari parkban épült 1200 m²-es gyártó csarnokában 

kezdte meg működését, mely ma már 5000 m² -re bővült. A legmodernebb műszaki 

berendezésekkel és a legkorszerűbb CAD-CAM technológiával, valamint magasfokú szakmai 

tapasztalattal vállalja egyedi készülékek tervezését és gyártását.
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Hiszünk a szaktudásban!

Cégünk 2010-ben, 13 év sikeres szerszámkereskedelemmel a háta mögött Power Tools márkanév 

alatt piacra lépett saját tömör keményfém maró, -fúró és meneteszterga programmal. Folyamatosan 

bővülő termékpalettánk egyre szélesebb körben szolgálja ki partnereink növekvő igényeit. 2020 

januárjában megkezdtük ezen program bővítését egy átfogó váltolapkás program kibővítésével, 

melyet folyamatosan fejlesztünk.  Termékeinket nem csupán partnereinkhez, hanem az aktuális 

piaci igényekhez is folyamatosan bővítjük.

POWER TOOLS BRAND
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Hiszünk a szaktudásban!

Megmunkálógép

Szerszám- 
logisztika

Készülék

Gyártáskövetés/ 
fejlesztés

Szerszám

Tesztelés CAD-CAM

Hűtő- és
kenőanyagok

Kulcsrakész forgácsolási technológiák fejlesztése vevői igények alapján, ahol partnereinknek 

olyan megoldásokat nyújtunk, mely optimális megmunkálási idő és vágási költség mellett a 

legújabb technológiai fejlesztésekkel ötvözve érjük el a legnagyobb hatékonyságot. Levesszük 

partnerünk válláról a hosszas tervezési, előkészületi feladatokat. Önnek már csak üzemeltetni 

kell a kipróbált, hatékonyan működő technológiát.

KULCSRAKÉSZ TECHNOLÓGIÁK
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Hiszünk a szaktudásban!

Akármilyen megmunkálásról is legyen szó, nagyon fontos, hogy méretpontos és minden 

előírt tűréshatárnak megfelelő legyen az elkészült termék. Ezen pontosság megtartásához 

elengedhetetlen a precíz mérőszobai háttér. 

Cégünk rendelkezik modern mérőgépekkel, így nagyon pontosan vissza tudjuk mérni a 

megmunkált alkatrészeket.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

GÉP JELLEGE GÉP TÍPUSA MÉRÉSI TARTOMÁNY (X, Y, Z MM) EGYÉB

KOORDINÁTA MÉRŐGÉP
MITUTOYO CRYSTA APEX 

S7106 700×1000×600
FELÜLET SZKENNELÉSI OPCIÓ. 

TESTMODELL ALAPJÁN  
PROGRAMOZHATÓ.

KONTÚR ELLENŐRZŐ 
BERENDEZÉS

MITUTOYO FORMTRACER 
SV-C3200 250×600 KONTÚR ELLENŐRZÉS. 

FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRÉS.

2D MAGASSÁG MÉRŐ TESA HITE 700 - AUTOMATA ÁTMÉRŐ MÉRÉSI 
FUNKCIÓ.

KEMÉNYSÉG MÉRŐ CELESTIS LYNX ROCKWELL - MOTORIKUS TERHELÉS- 
RÁHELYEZÉS.

2 db
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Hiszünk a szaktudásban! CNC MEGMUNKÁLÓ GÉPPARK

GÉP TÍPUSA
TENGELYEK  

SZÁMA
MOZGÁS- 

TARTOMÁNY (X, Y, Z)
REVOLVERFEJ /  
SZERSZÁMTÁR

HŰTÉS

DMG MORI DMU75 MONOBLOCK 5 (SZIMULTÁN) 750×650×560 60 70 BAR

DMG MORI ECOMILL 1100V 3 1100×700×500 30 10 BAR

DMG MORI CMX50U KÖZPONT 3+2 500×450×400 30 20 BAR

DOOSAN DNM 750L II KÖZPONT 4 2160*762*650 30 40 BAR

HWACHEON VESTA 1000 3 1000×550×500 30 30 BAR

DOOSAN NMH6300 - 2 DB 4 1050×850×1000 100 70 BAR

DMG MORI NMX6300 - 3 DB 4 1050×900×1300 100 70 BAR

Megmunkáló központok:

Gépeink jellegükből fakadóan szinte bármilyen egyedi alkatrészgyártási igényt teljesíteni tudunk. 

Megtalálható gépparkunkban a 3 tengelyes megmunkáló központtól kezdve, a 4 tengelyes 

horizontális megmunkáló központokon át, a szimultán 5 tengelyes megmunkáló központ is.

3 db 2 db
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Hiszünk a szaktudásban! CNC MEGMUNKÁLÓ GÉPPARK

GÉP TÍPUSA
TENGELYEK 

SZÁMA
MOZGÁS-

TARTOMÁNY
REVOLVERFEJ /
SZERSZÁMTÁR

FŐORSÓ 
CSATLAKOZÁS

HŰTÉS 
(EGYÉB)

DMG MORI NLX2500Y/700 2+2 Ø350×700 12 8” 6 BAR

DOOSAN PUMA 3100 LM 2+2 Ø525×1300 10 10” 6 BAR

DOOSAN LYNX 2100 LMB 2+1 Ø300×510 12 8” 15 BAR

DOOSAN LYNX 2100 LYB 2+2 Ø300×510 12 8” 15 BAR

ROMI C420 2 Ø280×1000 8 5” 2 BAR

PALMARY 32×60S 2 Ø320×600 - - MAX 100 KG

METALLWORK SM3060 2 600×300 - - MAX 215 KG

Esztergák:

Gépparkunk 4 db C+Y tengelyes hajtott szerszámos géppel rendelkezik. Fiatal és pontos gépeink 

egészen 500 milliméteres átmérőig és 1300 milliméter hosszúságig képesek forgácsolni. 

Emellett rendelkezünk sík és palástköszörűvel is, hogy széleskörű igényeket tudjunk kielégíteni.
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Hiszünk a szaktudásban!

Power Cool:

- Prémium minőségű hűtő-kenő anyagok

- Kensétechnikai szervízszolgáltatás akár teljes körű 

formában

- Olaj és emulziókezelő eszközök forgalmazása

- Fáradtanyag elszállítás

- On-line monitoring rendszer

- Díjmentes szaktanácsadás

POWER COOL BEMUTATKOZÓ
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Hiszünk a szaktudásban!

Vertical Kia Motors Logo 1/C - 100% Pantone 1807

REFERENCIÁK
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Hiszünk a szaktudásban!

Ahhoz, hogy partnereink igényeit megfelelően kielégíthessük, 

elengedhetetlen a kiváló minőségű alapanyagok alkalmazása.

Termékeink az elérhető legjobb minőségű Group II. és 

III. ásványi alapolajokból, szintetikus olajokból, növényi 

olajokból, saját előállítású szintetikus észterekből, és saját 

fejlesztésű nagy teljesítményű adalékcsomagokból készülnek.

Fontos számunkra, hogy partnereink kenőanyag és szerszám 

költségét  az iparágukban elérhető legalacsonyabb szintre 

szorítsuk. Ehhez kiváló, prémium minőségű kenőanyagokat 

kínálunk és magas szintű szakmai segítséget nyújtunk.

Termékeink tulajdonságainál kiemelt fontosságú a 

környezetvédelem, az egészség megóvása, és a hatályos 

jogszabályok mindenkori betartása. A termékeink minden 

alkotó anyaga megfelel az európai szabványoknak, 

rendelkezik REACH regisztrációval.

TERMÉKEINKRŐL
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Hiszünk a szaktudásban! SZOLGÁLTATÁSAINK

A megrendelő igénye szerint a POWER-COOL Kft. személyi állománnya felvállalja a kenéstechnika 

(logisztikai, adminisztrációs és környezetvédelmi, valamint szerviztevékenységek) összes feladatát.  

Az online TFM rendszerünkön keresztül a partnereink mindig nyomon követhetik a szervíztechnikusunk 

által elvégzett munkálatokat illetve a gépekben működő emulzióképző töltöttségét és minőségi állapotát.

Munkatársaink feladatai:

-  A rendszerek optimális feltöltése az emulzió koncentrációjának és pH értékének beállítása

-  Emulziócsere esetén  az ipari berendezés tisztítása  és feltöltése

-  A kezelési feladatok ismertetése

-  A rendszeres látogatások során  a szükséges adalékolások elvégzése

-  A rendszeres mintavételek, laborvizsgálatok koordinálása

-  A szükséges beavatkozások egyeztetése 

-  A rendellenességek okainak kivizsgálása és megszüntetése

Kenéstechnikai szaktanácsadás:

Képzett és tapasztalt mérnök kollégáink segítenek annak meghatározásában, hogy egy adott  

alkalmazáshoz milyen típusú kenőanyagokra van szükség. A jól megválasztott kenőanyag 

biztosítja a gépek kifogástalan üzemét és a hosszú szerszámélettartamot.

Olaj és emulzió karbantartó eszközök forgalmazása:
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Hiszünk a szaktudásban!

POWER TOOLS Kft. 
H-9027 Győr, Berkenyefa sor 3.

Web: www.power-tools.hu

Telefon: +36-96-511-011

F a x :  + 3 6 - 9 6 - 5 1 1 - 0 1 0 

E-mail: info@power-tools.hu


