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       "Galime suprojektuoti įvairią gamybinę įrangą- liejimo formas, štampus ir kitą įrangą.  
Projektuojame ir nestandartines konstrukcijas bei įrengimus. Esame sukūrę nemažai 
štampų, liejimo formų, suvirinimo konduktorių, PCB testavimo stendų. Pagal kiekvieno 
kliento poreikius parenkame reikalingus komponentus ir operatyviai galime pagaminti 
individualų kokybišką testavimo stendą ar kitą gamybinę įrangą.“

      Projektruojame įrangą ar įrengimus pagal individualius kiekvieno kliento 
pageidavimus. Trumpi projektavimo terminai ir aukšta mūsų darbuotojų kvalifikacija 
leidžia pasigirti ne vienu sėkmingai ir laiku įgyvendintu projektu.
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PCB plokštelė gali būti apverčiama

PCB testavimo įtaisas

 PCB testavimo įtaisas 
skirtas testuotį dviejų tipų 
plokšteles.Gaminamas 
frezuotų aliuminio ir 
tekstolito detalių. 



PCB testavimo įtaisas

Adatinis PCB testavimo 
įtaisas turintis automatinę 
PCB plokštelių keitimo 
funkciją. 



PCB testavimo įtaisas

Adatinis PCB testavimo 
įtaisas turintis galimybę 
rankiniu būdu atjunginėti 
PCB jungtis. 



PCB testavimo įtaisas skirtas 
dviems plokštelėms testuoti 
vienu metu.  

PCB testavimo įtaisas





Suvirinimo konduktorius



Suvirinimo konduktorius



Suvirinimo konduktorius
ir detalė



Suvirinimo konduktorius 
kėdės rėmui 



Suvirinimo koduktorius ir 
detalė  



Suvirinimo konduktorius 
invalido vežimėlio rėmui



Štampas metalinei 
lėkštutei



Štampas apvalių vamzdžių 
galams formuoti 



Štampas detalės 
formavimui  

10-ies žingsnių štampas 
detalės kirtimui ir lenkimui



Štampas lenktų vamzdžių 
galams formuoti 



Liejimo forma aliuminio 
dėtalei. Gaminys su liečiu 
išskirtas raudona saplva

Detalė su liečiu

Galutnis gaminys



Dvivietė liejimo forma 
plastikinei detalei  

Detalės sujungtos liečiu. 
Po liejimo detalės 

atskiriamos nulaužus lietį



Dvivietė plastikinių detalių 
liejimo forma

Detalės sujungtos liečiu. 
Po liejimo detalės 

atskiriamos nulaužus lietį
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