
Rozsdamentes acél - szolgáltatás. 

Méretreszabva. Európaszerte.

Portugáliától Magyarországig  terjedő hálózatunk lehetővé 
teszi, hogy  az Ön által keresett anyagot gyorsan és egy- 
szerűen szállítani tudjuk. Különös jelentőséget tulajdonítunk  
az egyéni szolgáltatások és a partnerségen alapuló együtt- 
működésnek. Kérem, engedje meg, hogy átfogóan taná- 
csot adjon Önöknek a győri és a mannheimi rozsdamen-
tes acél kompetenciaközpontunk.



Fedezze fel a kiemelkedő szolgáltatásainkat. 

A legjobb minőségű rozsdamentes acél. 

Változatos feldolgozási lehetőségek.

Az alábbi alapvető ötvözeteket tartjuk rendelkezésre. Ezen felül örömmel  
szállítunk más típusú acélokat az Ön által elvárt szabványok szerint, nem- 
zetközi minőségi beszállítókhoz való hozzáférésünk sokoldalú megmunkálást  
tesz lehetővé.

Ferrites acél  

Rövidített név Anyag-
minőség

Aisi/SAE

DIN EN 10 088, 2.rész 

X2CrTi12 1.4512 409

X2CrTiNb18 1.4509 441

X3CrTi17 1.4510 439

X2CrMoTi17-1 1.4513 436

Ausztenites acél

Rövidített név Anyag-
minőség

Aisi/SAE

DIN EN 10 088, 2.rész 

X5CrNi18-10 1.4301 304

X6CrNiTi18-10 1.4541 321

X2CrNiMo17-12-2   1.4404  316L

X2CrNi18-9 1.4307 304L

Hőálló acél

Rövidített név Anyag-
minőség

Aisi/SAE

DIN EN 10 095

X15CrNiSi-20-12 1.4828 309

X9CrNiSiNCe21-11-2 1.4835 253MA

X15CrNiSi25-21 1.4841 314

Keskeny szalag/Hasított szalag

Vastagság: 0,4–4,0 mm

Szélesség: 8–1.500 mm

RID: 508/610 mm

RAD: max. 2.000 mm

            Csomagolás/Tekercselés

Vastagság: 0,3–3,0 mm

Hasított szélesség: 7–60 mm

RID: 400/508 mm

RAD: max. 1.520 mm

Precíziós vágások

Vastagság: 0,4–4,0 mm

Szélesség: 80–650 mm

Hosszúság: 200–2.500 mm

Csomagolási súly: max. 4 t

A gépparkunk folyamatos fejlesztésével egyedi, testreszabott termékeket 
kínálunk Önöknek.
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A precízió találkozása a prémium szolgáltatással. 

Európaszerte megbízható partner az  
Ön oldalán: Telephelyhálózatunk a rozs- 
damentes acél kompetencia - közpon-
tokkal Győrben és Mannheimban. 

Tanúsítva

IATF 16949
szerint

Az Ön igényeinek megfelelően. 

 
›   Személyre szabott egyéni támogatás egyéni megközelítésen 

keresztül, állandó elérhetőség úgymint magas megvalósítási 
sebessége a kompetens és elkötelezett csapatunknak. 

›    Maximális ellátásbiztonság a szállítási határidők és a minőség 
betartásának  folyamatos figyelembevételével. 

›   Gépeink testreszabott adaptálása a műszaki követelményekhez. 

›   A jövőorientált projektek lépésről lépésre történő támogatása 
beszerzési, feldolgozási és logisztikai szakértelmünkkel.  

›   További szolgáltatások és feldolgozási lépések átvétele az Ön 
ellátási láncában.

›   Tanácsadás és támogatás a szállítási folyamatok kezelésében.

›   A készletgazdálkodás és a raktárkezelés követelményeinek  
a megvalósítása.

›  Különböző tételméretek egyedi megvalósítása.

Vevőink kívánságát szeretnénk pontosan teljesíteni. Az elsődleges cé- 
lunk, hogy szolgáltatóként, üzleti partnerként Önökkel együttműködve  
megtaláljuk a legjobb megoldásokat. Ezáltal a precíz gyártást ötvözzük  
a service center rugalmasságával.
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Materials Services 
Materials Processing Europe

thyssenkrupp Materials Hungary ZRt.
Győri telephelyünk
Gerda u. 3
9011 Győr
Magyarország
T: +36 96 544-400
gyor.mpe@thyssenkrupp-materials.com

www.thyssenkrupp-materials-processing.com

 

thyssenkrupp Materials Processing Europe GmbH
Mannheimi telephelyünk
Antwerpener Straße 20
68219 Mannheim
Németország 
T: +49 621 8032-0
mannheim.materials-processing@thyssenkrupp.com

Rozsdamentes acél kompetencia csapatunk várja szíves jelentkezését.

 

mailto:gyor.mpe%40thyssenkrupp-materials.com?subject=
http://www.thyssenkrupp-materials-processing.com
mailto:mannheim.materials-processing%40thyssenkrupp.com?subject=



