Profil companie

Experti in tehnologii de inalta precizie

Submicronul este afacerea noastra!
Precizie și calitate elvețiană
Creativi și inovativi in soluții multi -tehnologii
Nivel ridicat de cunoștințe, aptitudini și competențe
Standard sau soluții personalizate
Automatizari - proiecte la cheie

PFL Group
Grupul Elvetian PFL include PRETEC, PRECEL, PFL ANTRALUX, ECK-PFL si companiile
XACTOOLS. Toate aceste companii surori sunt specializate în gasirea solutiilor care combină
un know-how unic cât și o lungă experiență în proiecte în domeniul metrologiei dimensionale,
procese de automatizare si inginerie..
Pentru mai mult de 50 de ani, Grupul PFL a pus continuu un accent puternic în utilizarea
sinergiilor complete ale companiilor Grupului pentru satisfacția clientului. PFL Group și
partenerii-cheie de afaceri sunt aici pentru a oferi clienților noștri soluții care îndeplinesc în
cerințele
lor.
totalitate
sau
depășesc
Valorile grupului PFL:





70 angajati, designeri, ingineri mecanici si electronisti
6’000 m² spatiu de productie
50 masini CNC
Finalizarea cu success a mii de proiecte

ECK CONSEILS

Afaceri de baza si industrii deservite
Avem mai mult de 50 de ani de
în
implementarea
experiență
proiectelor de succes!
De la automobile la diverse industrii,
am finalizat un palmares de proiecte
de succes dezvoltate în parteneriat
cu clienții noștri. Respectarea
caietului de sarcini, bugetul și
livrarea la timp este marca noastră.
Cu standarde ridicate de calitate
PFL.

Produse si solutii

Air Gauging

Sonde electronice

Display si software

Bancuri de testare

Menghine de precizie

Power transmission

Masini speciale

Proiecte la cheie

Proiecte
1. Masurarea a trei

diametre si o adancime
intr-o singura miscare.

2/4. Diametrul 140H6, cu
2x8 jeturi de aer.
Masurarea circularitatii
blocului motor pentru
camion.

3/6. Celule de control

pentru industria
automotive: bloc motor.

5. Trei diametre. Carcasa
injector.

7. Viteza inalta dimanica si
masurarea pneumatica a
diametrelor.

Service total pentru clienti
Scopul nostru este de a oferi cele mai bune servicii și suport pentru clienții noștri. Service-ul și
asistența rămân avantajul nostru competitiv cheie și ne străduim permanent să ne îmbunătătim și
să completam calitatea si diversitatea serviciilor pentru clienții noștri
Garantie

Reparare/reconditionare/piese de schimb

Cerintele dumneavoastra cu privire la produsele și
serviciile garantate vor găsi cu siguranță un răspuns
prompt și eficient cu serviciul nostru și echipa de suport
la nivel mondial.

Oferim servicii de reparații și recondiționare p entru
produsele și sistemele PFL PRETEC. Piesele de
schimb achiziționate sunt garantate de a fi livrate
prompt si la timp.

Contracte de mentananta

Calibrare si certificare

Oferim contract de întreținere pentru instrumentele și
sistemele PFL PRETEC. Acest lucru este pentru a vă
proteja și susține investițiile pe termen lung.

Oferim servicii de calibrare și de certificare pentru toate
instrumentele și sistemele noastre , făcute de noi sau în
parteneriat cu partenerii omologati și certificati.

Upgrade-uri

Aplicatii suport

Upgrade-uri sau retehnologizări pot fi proiectate și
dezvoltate pentru aplicatiile dumneavoastră specifice.

Inginerii noștri de aplicații cu experiență într-o varietate
de domenii industriale vor fi încântati să vă ajute să-i
asigure aplicatiei dumneavoastra o productivitate
durabila.

Studii de fezabilitate

Training

Experții noștri PFL Group din întreaga lume pot efectua
studii de fezabilitate pentru a asigura ca aplicatia
dumneavoastră merită cea mai bună soluție.

Programele noastre de training cresc productivitatea și
motivația angajaților dumneavoastră si ii fac experți și
încrezători. Toate programele noastre de formare sunt
concepute de către experții noștri.

Contact us
● SWITZERLAND – PFL Group, PRETEC SA METROLOGY, PFL Antralux SA, ACCURUS METROLOGY ● FRANCE - ECK
Conseils ● GERMANY - XACTOOLS Gmbh ● SERBIA - PRETEK D.o.o ● SLOVAKIA - PRETEC S.r.o ● ROMANIA – PFL
Xactools S.r.l ● OTHER COUNTRIES – Va rog contactati PFL Group in Elvetia.

Produse ● Solutii ● Servicii
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