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«Завод «Конвектор» пропонує широкий спектр послуг з обробки металу. 
Ми зробимо з листового металу те, що захочете саме Ви, адже при роботі з клієнтом 
в першу чергу враховуються його побажання. 

«ЗАВОД «КОНВЕКТОР» - ЦЕ ДОСВІД, ЯКІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ.

“Завод “Конвектор”
запрошує Вас до співпраці



Наші переваги:
Сучасне обладнання 
з програмним управлінням

Листозгинальний верстат MVD INAN 25/090 

Координатно-пробивний прес Trumpf Tru Punch 1000 

Координатно-пробивний револьверний прес Finn Power X5 



Фрезерний станок 
з ЧПУ EmL-610B 

Токарно-фрезерний верстат 
NCT EuroTurn 12  

Токарно-фрезерний 
верстат NCT TOMAT

Токарно-фрезерний 
верстат NCT SMART

Ерозійний верстат
Sodick AQ 300L 

Високошвидкісний
сверлильний верстат 
Sodick K1C 

Ерозійний верстат
Sodick AQ 300L 

Високошвидкісний
сверлильний верстат 

Sodick K1C 



Наші переваги:
Найкраще співвідношення 
"ціна-якість"

Ще один фактор, яким ніяк не можна знехтувати – це 
вартість наших послуг. У нас найкраще співвідношення
"ціна-якість", яке досягається завдяки використанню 
високопродуктивного імпортного устаткування ви-
робництва Німеччинни, Фінляндії, Турції, а також 
відмінно налагодженому процесу роботи. Вартість 
роботи оцінюється після складання програми нашим 
конструктором-програмістом за Вашими кресленнями, 
де вказана товщина і матеріал деталей. Готові файли 
в форматі DXF значно прискорять процес оцінки.



Наші 
можливості

Наше підприємство виконує наступні послуги 
з обробки металу:

- Токарно-фрезерна обробка металу.
- Рубка листового металу на заготовки на гільйотині.
- Гнуття заготовок. Листозгинальні верстати MVD здатні 
якісно гнути металеві заготовки довжиною до 2500мм.
- Обробка листа на координатно-пробивних пресах, що 
дозволяє отримати заготовки з високою точністю 
обробки.
- Роботи із застосуванням контактного зварювання.
- Роботи на зварювальних напівавтоматах в середовищі 
вуглекислого газу і аргонно-дугового зварювання.
- Фарбування заготовок порошковою фарбою у відпо-
відності до кольорів RAL.

Замовляючи у нас ту чи іншу послугу, Ви замовляєте 
її у фахівців з величезним досвідом.



Послуги 
з обробки 
металу

Обробка листового металу

Спектр наших можливостей по обробці листового 
металу   включає в себе виготовлення плоских деталей, 
а також  розгорток для подальшого гнуття на 
листозгинальних верстатах MVD. Для виготовлення 
розгорток і плоских деталей може використовуватися як 
координатно-пробивний прес Trumpf Tru Punch 1000, 
так і координатно-револьверний прес Finn Power Х5, які 
дозволяють виготовляти деталі і заготовки зі складним 
контуром, а також виконувати в них об'ємні елементи 
невеликої глибини (виштамповки, випуклі або об'ємні 
решітки). Максимальні габарити листів, що підлягають 
обробці на пресах і листозгині становлять 1250х2500 
мм, при товщині 0,5-3,0 мм.



Обробка фасонного 
прокату 

Обробка труб шестигранного та круглого прокату 
із стальних, латуних та алюмінієвих  сплавів. 
Виготовлення деталей проводиться на обладнанні 
з програмним управлінням: токарно-фрезерних 
верстатах, ерозійному верстаті, фрезерному верстаті.
Використання вказаного обладнання забезпечує високу 
точність обробки деталей.
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Хороший досвід, 
використання найкращого обладнання,

 бездоганна якість.

www.convector.info

Завод “Конвектор” Україна, Ужгород, вул. Гранітна, 5
тел. : + 38 (0312) 66-84-60, моб. тел. +38 067 312 35 33. 

e-mail: convector@ukrpost.ua 


