
Čas letí a PROFIKA letos slaví 22 let od svého založení
Je to skoro až neuvěřitelné, když se podíváme na naše povolení k podnikání, které bylo vydané 
na cyklostylovaném papíru dle tehdejšího zákona č. 105. Přesto se ale necítíme staří. Vždyť je nám 
22 let! A tak v plné svěžesti mládí a se zkušenostmi vyzrálé osobnosti jsme připraveni pomoci 
Vám splnit Vaše podnikatelské sny i v roce 2014.

Pro Vaše potřeby otevíráme tento rok další technické a obchodní centrum v Šenově u Nového 
Jičína. Tím s přehledem pokrýváme celé Česko-Moravu-Slezko a Slovensko  

Zastupujeme v České a Slovenské republice, jako jeden z nejstarších evropských dealerů, 
jihokorejského výrobce vysoce přesných CNC strojů HYUNDAI-WIA. Jedná se o CNC soustruhy 
a CNC centra. Zároveň zastupujeme i jihokorejského výrobce CNC dlouhotočných automatů 
HANWHA TechM.

Jste stále hnací silou našeho odborného růstu, který má na druhé straně pozitivní zpětný 
dopad na Vás – naše odběratele. Podívejte se, co je u nás nového – stačí navštívit náš nový web  
www.profika.cz.

PROFESIONÁLNĚ, BEZPEČNĚ A S OSOBNÍM PŘÍSTUPEM KE KAŽDÉMU Z VÁS

od roku 1992



TECHNOLOGOVÉ Z PROFIKY PRACUJÍ PRO VÁS!

NAPOJÍME VAŠE OBRÁBĚNÍ   
NA NEJLEPŠÍ TECHNOLOGICKÉ  
PROSTŘEDKY

Nepochybně je dobré být hrdý na to, co děláte. 
Nelze se tedy divit tomu, když HYUNDAI říká:  
„Lidé, kteří se obdivují krásným strojům a pro-
pracované kinematice, nároční majitelé firem, 
kteří hledají perfektní vyváženost mezi komfor-
tem, cenou a výkonem, puntičkáři, pro které je 
důležité zpracování detailů a chytrá řešení. Ti 
všichni u nás nalezli to, dlouho hledali – no-
vou řadu kovoobráběcích CNC strojů HYUNDAI 
WIA.“ PROFIKA, od roku 1992, přivádí na český 
a slovenský trh nové a nové CNC stroje. Jsou 
propracované, obsahují co nejvíce dokonalé 
a krásné konstrukční prvky. 

INSTALACE A OPRAVY STROJŮ

CNC obráběcí stroje jsou dodávané výhradně 
PROFIKOU. Ve Vašem provozu rádi stroje na-
instalujeme, nebo Vám s instalací pomůžeme. 
Instalace stroje zahrnuje všechny potřebné 
úkony, zajišťující kompletní zprovoznění stroje, 
včetně přesného vyrovnání do vodorovné 
roviny. Následuje odstranění konzervace, 
odstranění fixačních přepravních přípravků, 
kontrola elektropříslušenství, připojení tlakového 
vzduchu a elektrického přívodu (vzduchovou 
hadici a přívodní kabel zajišťuje zákazník 
dle našich instrukcí). Poté následuje kontrola 
jednotlivých funkcí stroje, nahrání nejnovějšího 

software a kontrola přesnosti stroje. Oleje 
jsou nality při instalaci. Chladící kapaliny si 
zajišťuje zákazník před termínem instalace. 
V případě běžných náplní, můžeme tyto 
dodat, po dohodě, zdarma.

ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS 

Námi dodávané CNC stroje servisujeme  
přímo našimi vlastními kmenovými zaměst-
nanci. Tito špičkoví odborníci jsou schopní 
řešit veškeré případné známé mechanické 
i elektrické závady. Využijte naše 20leté zku-
šenosti s dodávkou a servisem stovek CNC 
strojů od hmotnosti 2 do 37 tun. Dodávku 
potřebných náhradních dílů zajišťujeme 
přímo z našeho moderního skladu, popřípa-
dě díl dovezeme z centrálního evropského 
skladu. 

VÝHODY SHOWROOMU PROFIKA

Naše CNC stroje jsou vystaveny, nainstalovány 
a připraveny pro Vaši výrobu, ve stálé expozici 
prodejní a technické výstavy v technickém 
a školícím areálu PROFIKA v Benátkách nad 
Jizerou.
Všechny stroje jsou postupně obměňovány 
a průběžně instalovány v naší hale. Pro naše 
zákazníky, v rámci předvádění CNC stroje, 
rádi předvedeme vybraný stroj při výrobě Vaší 
součástky. 



DOSTUPNOST DÍLŮ

V našem moderním dvoupod-
lažním skladu v ČR je pro naše 
zákazníky drženo více než  
1300 položek náhradních dílů  
a příslušenství. Ostatní díly jsou  
dopravovány rychlou dopravou, 
zpravidla z Německa z centrálního 
skladu HYUNDAI-WIA pro celou 
Evropu. Vždy uděláme vše  
možné, abychom Vám dodali 
každý potřebný díl v nejkratším 
možném čase.

MOŽNOSTI

Poradíme Vám a získané zkušenosti 
z realizace předchozích technologií 
využijeme dle Vašich požadavků 
a přání. Pokud si budete přát, aby 
součástí dodávky nového CNC  
stroje od nás byla i dodávka  
technologie, rádi se daného úkolu
ujmeme. Pokud se bude jednat  
o pomoc se spuštěním nové  
technologie v rámci zaškolení  
obsluhy, poskytneme naše  
zkušenosti zdarma. Pomůžeme Vám 
zajistit příslušný materiál a vhodné 
řezné i upínací nástroje, případně 
zajistíme, vyrobíme nebo Vám  
pomůžeme vyrobit přípravky.

ŘEŠENÍ PRO VAŠÍ VÝROBU

Naše společnost PROFIKA s. r. o.  
pro Vás  realizuje prodej a servis 
průmyslových CNC obráběcích 
strojů. Samozřejmostí je instalace 
strojů, zaškolení obsluhy  
a odborný servis. .

V naší nabídce naleznete:
Horizontální a vertikální CNC 
soustruhy • CNC multifunkční 
soustružnická centra • CNC dlou-
hotočné automaty (swiss-type) • 
Vertikální a horizontální obráběcí 

centra • Příslušenství a náhradní 
díly ke strojům • CAD/CAM  

systém GibbsCaM

Profika dodává a servisuje CNC stroje  
již od roku 1992, je uznávaná a patří  
mezi nejstabilnější strojírenské firmy  
v ČR a na Slovensku.  

TECHNOLOGIE VÝROBY

V rámci technické podpory námi dodávaných CNC strojů, zdarma 
spočítáme teoretický cyklový čas na 1 vybraný obrobek. Pokud máme 
momentálně v našem předváděcím středisku vhodný typ stroje, 
můžeme pro NAŠEHO PARTNERA – ZÁKAZNÍKA připravit i praktickou 
ukázku výroby tohoto dílu, přímo na našem CNC stroji. Na dohodě 
je, dodání příslušného materiálu, popřípadě nástrojů a i například  
upínače,  pokud jsou potřeba. Pokud je součástí objednávky nového 
CNC stroje od nás i dodávka technologie, rádi se daného úkolu 
ujmeme. Bude-li se jednat o pomoc se spuštěním technologie v rámci 
našeho zaškolení obsluhy, poskytneme naše zkušenosti zdarma. 
Předpokladem je v čase školení dostupnost a zajištění příslušného 
materiálu a vhodných řezných i upínacích nástrojů a přípravků. 
Komplexní řešení technologie naší firmou provedeme na základě 
dohody, popřípadě individuální smlouvy.  „Druhý“ pohled na ob-
rábění Vašeho dílce, může být pro Vás velice přínosný, vzhledem 
k dlouholetým zkušenostem našich techniků a technologů.  

NAVRHNEME PRO VÁS 
SYSTÉM UPÍNÁNÍ  
VAŠEHO OBROBKU



 

PROFIKA s. r. o.
Průmyslová 1006
294 71 Benátky nad Jizerou
Spojovatelka: 326 909 511
Centrální Fax.: 326 909 530
E-mail: profika@profika.cz
www.profika.cz
IČ: 46359982
DIČ: CZ46359982

PROFIKA s. r. o.
pobočka Morava
Dukelská 526 
742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel.: 739 619 787
E-mail:  
profika.morava@gmail.com

Profika Sk, s. r. o.
Bernolákova 1
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 905 656 743
E-mail: profikask@gmail.com
www.profika.sk
IČ: 36650544
IČ pre DPH: SK2022207462

KOMPLETNÍ,
UCELENÁ ŘADA
VYSOCEPRODUKČNÍCH
CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Kompletní řada CNC soustruhů – celkem 72 typů

Kompletní řada vysoce produkčních horizontálních 
center

Kompletní řada vertikálních center

Kompletní řada dvou paletových vertikálních center

CNC stroje pro automobilové a ostatní vysoce  
produkční výroby    

Řada 3–5osých jednokanálových CNC dlouhotočných 
automatů

Kompletní řada až 7osých dvoukanálových CNC  
dlouhotočných automatů

9–18osá řada tříkanálových CNC dlouhotočných  
automatů

Vhodná velikost CNC stroje  
pro každou aplikaci  


