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Prodej je jen začátek
Proč kupovat stroje HYUNDAI-KIA MACHINE?
„Základem úspěchu při
vývoji a výrobě co nejdokonalejšího obráběcího stroje,
stejně jako při výrobě automobilů, je zachování všech
přesných pravidel výrobních procesů. Prodat dokonalý a spolehlivý stroj
je ovšem jen začátkem
dlouhodobého a kvalitního
vztahu se zákazníkem“.
To je jeden z hlavních pilířů filozofie nejen představitelů, ale i vysoce
kvalifikovaných zaměstnanců společnosti PROFIKA s.r.o., která patří k nejstarším strojírenským firmám se zaměřením na dodávky
a servis CNC strojů pro třískové
obrábění na území České republiky
a Slovenska. Společnost nabízí produkty od několika zahraničních výrobců. Tato strojírenská firma byla
založena v roce 1992 a od roku
1996 se prezentuje jako výhradní
zástupce koncernu HYUNDAIKIA MACHINE, divize obráběcích
strojů, pro Českou republiku a Slovensko. V polovině roku 2004 navíc rozšířila svůj sortiment o dlouhotočné CNC automaty švýcarského typu dalšího jihokorejského výrobce HANWHA MACHINERY.
„Činnost naší firmy se však neomezuje pouze na získávání nových zákazníků a realizaci dodávek strojů,“
doplňuje jednatel společnosti pan
Petr Kaufman. „Samozřejmou součástí služeb je i provádění záručního
a pozáručního servisu, školení a doškolování obsluhy včetně konzultace a poradenství. Stejně tak i příprava časových studií a vypracování
kompletní technologie obrobku podle konkrétního požadavku . Musím
se také zmínit o dodávkách zvláštního příslušenství a náhradních
dílů. Prioritou jsou vždy potřeby
a spokojenost uživatelů námi dodávaných strojů.“
Opodstatněnost tohoto komplexního
pojetí služeb spojených s dodávkou
a provozem velmi přesných a výkonných CNC strojů dokládá skutečnost, že koncem roku 2008 už bylo
v České republice v provozu více
než 450 CNC strojů! Nejdůležitější
však podle Petra Kaufmana je, že jejich zákazníci vyjadřují svou spokojenost opakovaným nákupem strojů.

Jak to všechno začalo?
V roce svého založení se PROFIKA
s.r.o. zabývala vlastní výrobou na
konvenčních strojích, servisem CNC
strojů a obchodem s použitými obráběcími stroji. Rok 1995 byl jednoznačně zlomovým rokem v historii
společnosti. PROFIKA vyhrála díky
své specializaci a odbornosti konkurz
na zastoupení významného výrobce
CNC strojů HYUNDAI Precision
a získala smlouvu o výhradním obchodním zastoupení pro stroje tohoto
jihokorejského výrobce pro Českou
republiku a Slovensko. Ve stejném
roce PROFIKA prodala první CNC
soustruh HYUNDAI, model HiT-8S
v ČR. Tento stroj dosud pracuje ve vícesměnném provozu a dodnes nepotřeboval střední nebo generální opravu. V roce 1998 PROFIKA koupila
a zrekonstruovala provozovnu v Praze. Od roku 2004, kdy PROFIKA
s.r.o. výhradně zastupuje zájmy špičkového výrobce HANWHA MACHINERY, výrazně upevnila svou pozici
na českém a slovenském trhu. Už několik let patří k největším dodavatelům obráběcích strojů s vynikajícím
servisem a službami pro zákazníky.
Nová hala – nové možnosti
Rok 2005 symbolizuje další etapu
historie společnosti tím, že byla na zelené louce zahájena výstavba nové
provozně-výrobní haly a také byla založena sesterská firma na Slovensku
PROFIKA SK. V té době se spojily
divize obráběcích strojů HYUNDAI
s továrnou na obráběcí stroje KIA.
Díky tomu byly vybrány nejlepší
CNC stroje obou výrobců a začaly
se dodávat pod společnou značkou

HYUNDAI-KIA MACHINE. V roce
2006 se firma PROFIKA přestěhovala
do nové servisní, předváděcí a výrobní
haly o rozloze 1000 m2 v Benátkách
nad Jizerou. V moderním showroomu
jsou k nahlédnutí distribuované stroje
a je k dispozici veškerá administrativní i servisní a skladová podpora.
Co je možné zákazníkům nabídnout?
Jak už bylo zmíněno, vedle kompletního sortimentu vysoce kvalitních
obráběcích strojů pro třískové obrábění společnost PROFIKA garantuje
jejich rychlé dodání ze skladů v Německu, ČR, a na Slovensku. Stroje
jsou předpřipraveny pro dodání a případnou úpravu v ČR podle požadavku zákazníka. Významnou výhodou
strojů HYUNDAI-KIA MACHINE
je velmi příznivý poměr ceny a užitných vlastností. Zanedbatelné jistě
nejsou ani lákavé platební podmínky.

Vzhledem k dnešním vysokým nárokům na plynulost výroby a eliminaci
sebemenších odstávek je velmi důležitý rychlý a operativní servis, doprovázený komplexní technickou podporou. Ta je společností PROFIKA
poskytována od roku 1995 zdarma.
Dodávky náhradních dílů jsou zajišťovány ze skladů v České republice,
na Slovensku a v Německu. Klientům je také nabízen kvalifikovaný,
pravidelně školený a certifikovaný
servis. Každé koupi stroje předchází
pečlivá studie skutečných individuálních potřeb klienta, jejímž cílem je
doporučení nejvhodnějšího stroje
pro požadovanou technologii. S tím
souvisí i časové studie pro daný stroj
a obrobek a zaškolení obsluhy.
Účast na veletrzích
Společnost PROFIKA se od roku
1996 každoročně účastní všech významných strojírenských veletrhů

Na brněnském veletrhu budou
k vidění následující exponáty:
KIT60G – CNC soustruh s lineární nástrojovou lavicí, včetně automatického zakládání a vynášení
obrobků.
XD35H – CNC dlouhotočný automat, dvoukanálový, 7 os, včetně
podavače tyčí 3 m.

VX500 – CNC vertikální obráběcí centrum se 4. osou.
VMC1300 – těžké CNC vertikální frézovací centrum.
CMK50135di – CNC soustruh
s přímým ložem.
JCC6550 – CNC odjehlovací, odhrotovávací a mycí vysokotlaké
CNC centrum 500 bar.

Váš dodavatel transportních válečků,
komponentů pro logistiku,
manipulaci, transport
a skladovací techniku

Nad Žlabem 719
588 22 Luka nad Jihlavou
tel.: 567 211 972,
fax: 567 229 140
e-mail: m.plivova@rollcontech.cz
www.rollcontech.cz

Mezinárodní strojírenský veletrh
Brno 2008
Všichni zájemci o vysoce produkční soustruhy a obráběcí centra HYUNDAI-KIA MACHINE, špičkové
dlouhotočné automaty HANWHA
TechM a CNC odhrotovávací a mycí
vysokotlaká centra SUGINO mohou navštívit expozici společnosti
PROFIKA o rozloze téměř 180 m2 na
MSV 2008 v Brně. Veletrh se koná
15.–19. 9. 2008. Tato zařízení budou
tradičně k vidění v pavilonu V, na
stánku č. 111.
Tomáš Kovalčík

.

Exponáty vystavované
na MSV 2008

ROLLCONTECH s.r.o.

ROLLCONTECH s.r.o.

v České republice a na Slovensku. Pro
zájemce jsou pořádána odborná školení spojená s předvedením technických novinek. To se děje nejen na veletrzích, ale i při příležitosti Dne otevřených dveří, který se ve firmě koná
vždy na jaře a na podzim. K prezentaci strojů patří i velmi přínosné návštěvy u výrobců v Jižní Koreji.

Dodáváme:
• trasportní válečky – gravitační, poháněné a kuželové
• bubnové motory
• hydraulické nůžkové stoly a plošiny
• kladičkové lišty
• vícesměrové kladky, paletové válečky, lišty
• kuličkové dopravní jednotky
• PVC návleky na válečky
• pojezdová kola
• válečkové dopravníky přímé i do zatáčky

PROFIKA s.r.o.
Průmyslová 1006
(Průmyslová zóna)
tel.: +420 326 909 511
fax: +420 326 909 530
profika@profika.cz
www.profika.cz

