O B R Á B A C I E

S T R O J E

Vše pro zákazníka

Spolehlivý partner
– již 20 let
TEXT:

PROFIKA s. r. o. FOTO: archív redakce

Společnost PROFIKA s. r. o. působí na českém a pozdéji i na slovenském trhu již od
roku 1992. Od svého vzniku se specializovala na kovoobráběcí CNC stroje a vše, co
přímým způsobem souviselo s oborem kovoobrábění a strojírenství.

V

elikost sortimentu a poskytova
ných služeb se postupně rozrůsta
la. Dnes nabízí vše, co je v oboru
CNC obrábění potřeba – dlouho
točné CNC automaty (SWISS TYPE), dvou
revolverové CNC stroje, portálová frézova
cí centra, horizontální dvou a více paletová
centra, CNC frézovací vertikální centra s vý
měnou palet, nástrojařská víceosá centra,
jedno a dvouosé programově řízené stoly.
Také časové studie výroby obrobků, tech
nologie výroby, poradenství či posuzování
vhodnosti dané velikosti CNC stroje.
Nedílnou součástí obráběcích provozů a dí
len jsou i odsavače mlhoviny a par, řezné ná
stroje, vynašeče třísek, hydraulické podavače
tyčí, krátké podavače tyčí, ládovače a vyta
hováky tyčí, náhradní díly a obráběcí potřeby
v podobě najížděcích čidel, svěráků, upína
cích nástrojů, kleštinových upínačů, kleštin
i vodících pouzder. Proto i tento sortiment
obohatil naši nabídku.
Exkurze do historie
„Začínali jsme v malé pronajaté kanceláři,
s tužkou a papírem. Do práce jsme jezdili na

kole a meziměstským autobusem. Na stro
jírenských výstavách jsme se prezentovali
v malém stánku, sbírali zkušenosti, informace
a nasávali atmosféru. Počátky nebyly lehké,
mnohdy s dotacemi z rodinných rozpočtů
– nedávali jsme si výplatu, jenom jsme státu
odváděli sociální a zdravotní pojištění,” vzpo
míná jednatel společnosti Petr Kaufman.
Průlom jménem Hyundai
Firmu po třech letech stabilizovali a začali
postupně rozšiřovat aktivity.
Rok 1995 zrodil strategické partnerství
se světovým výrobcem CNC obráběcích
strojů – korejskou společností HYUNDAI.
Od roku 1995 jsou autorizovaným pro
dejcem a od roku 2006 výhradním do
davatelem a jedinou servisní organiza
cí pro CNC stroje zn. HYUNDAI, později
HYUNDAI-KIA MACHINE a v současnos
ti HYUNDAI WIA do České a Slovenské re
publiky. Spojení se silným partnerem, inves
tujícím nemalé částky do výzkumu, vývoje
a zkvalitňování produktů, je zárukou stabili
ty a jistoty na celosvětovém trhu, český a slo
venský trh nevyjímaje.

Firma v roce 2000 dostavuje svou velkou prů
myslovou halu s moderním patrovým skla
dem náhradních dílů. V současné době drží
skladem pro potřeby zákazníků díly a příslu
šenství v hodnotě cca 12 milionů Kč. „Jsme
napojeni na moderní centrální sklad ná
hradních CNC dílů HYUNDAI WIA pro ob
last Evropy. Tým kvalifikovaných servisních
a obchodních pracovníků je specializován
na „svou“ oblast: prodej strojů, záruční i po
záruční servis strojů, prodej nástrojů a nářa
dí, servis strojů a příslušenství. Realizujeme
návrhy technologií a vybavení provozoven.
Obrábíme na svých strojích ověřovací série,
vzorky pro najetí výroby, ověřujeme naše ča
sové studie. Zpracováváme pro naše zákaz
níky 3D modely, CAD výkresy, CAM výstupy.
Vyrábíme jednotlivé výrobky dle nákresů zá
kazníků, vyměňujeme ložiska, lineární vede
ní, opravujeme vřetena, elektrovřetena atd.,“
pokračuje ve výpočtu Petr Kaufman. Velkou
strategickou výhodou firmy PROFIKA je
zázemí dvou středisek v Čechách a na
Slovensku. Zde drží skladem trvale okolo
80 – 150 strojů, z toho 5 – 15 vysoce pro
dukčních CNC strojů nainstalovaných pří
mo v předváděcí hale, v moderním stredis
ku v Benátkách nad Jizerou.
Na nás se můžete spolehnout!
„V moderním středisku v Benátkách nad
Jizerou si můžete prohlédnout a po před
chozí dohodě i vyzkoušet některý z no
vých strojů v prostorné a prosvětlené hale.
Nástroje, nářadí, příslušenství či další potře
by, nabízí náš dobře zásobený sklad. Vozidla
v barvách PROFIKY jezdí denně po různých
koutech naší vlasti, aby PROFIKA stroje byly
trvale v prvotřídní kondici a dobře sloužili
svým majitelům. Důkazem toho je, že prv
ní námi dodané stroje stále pracují, většinou
v nepřetržitém provozu od roku našeho za
ložení! Náhradní díly a příslušenství dodáme
přímo k vašim rukám, do vašich provozoven,
v co nejkratším čase.
Pomůžeme i s návrhem vaší provozovny, včet
ně strojů, nástrojů a odsávání. Ani financování
nemusí být problém. Vybraným dlouholetým
zákazníkum nabízíme možnost splátek. Všem
pak možnost leasingu. Jako doplňkovou služ
bu nabízíme i bazar použitých strojů,“ uzavírá
Petr Kaufman, jednatel spoločnosti.
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