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30 lat doświadczenia

Firma mECWOrK pOWstała W 2004 rOKu. Firma zajmujE 
się prECyzyjną ObróbKą mEtali na ObrabiarKaCh 
stErOWanyCh numEryCzniE.

Spółka Mecwork, pomimo iż została założona stosunkowo niedawno, może 
poszczycić się 30-letnim know - how w zakresie obróki skrawaniem. Nasze 
doświadczenie zdobyliśmy będąc w przeszłości częścią firmy Samac.

Firma Mecwork posiada certyfikat uni en iso 9001: 2008. Dzięki ścisłej 
współpracy z innymi firmami z branży, spółka jest wiarygodnym partnerem 
handlowym, który może zapewnić swoim klientom kompleksowe usługi 
zarówno na rynku krajowym jak i na międzynarodowym.
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Mecwork oferuje jakość i wydajność swoich klientów

Dobrze zaopatrzony magazyn surowców

Maszyny sterowane numerycznie, które 
pozwalają nam wykonywać najbardziej 
skomplikowane i precyzyjne detale
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Mecwork oferuje jakość i wydajność swoich klientów

Programy caD i caM do projektowania części 
mechanicznych

Oferujemy również wykonawstwo usług w 
zakresie obróbki cieplnej, takie jak: hartowanie, 
anodowanie, azotowanie i niklowanie





Od wielu lat zajmujemy się obróbką w zakresie frezowania, wiercenia, 
toczenia, gwintowania.  W naszej pracy wykorzystujemy szeroką gamę 
surowców, takich jak tworzywa sztuczne, aluminium, mosiądz, miedź, 
stal, tytan. Nasz dział produkcji i dział metrologii są wyposażone w 
nowoczesne narzędzia do kontroli jakości produkcji. 

Zgodnie z procesem doskonalenia skuteczności systemu zarządzania 
jakością, firma prowadzi nieprzerwany monitoring pracy maszyn i urządzeń, 
kontrolę ich wydajności i zgodności z zaplanowanym  harmonogramem 
produkcji.



Posiadamy nowoczesny park maszynowy, dzięki 
któremu w oparciu o wieloletnie doświadczenie 
i wiedzę fachową jesteśmy w stanie realizować 
precyzyjne obróbki skrawaniem



W naszej pracy wykorzystujemy szeroką gamę surowców, takich jak:

Tworzywa sztuczne Miedź
Aluminium Stal
Mosiądz Tytan

Wykonujemy usługi w zakresie frezowania, toczenia, wiercenia, gwintowania na maszynach 
sterowanych numerycznie.



Pełna gama maszyn i 
efektywne

Centrum obróbcze 
sPinner

Mod. VC750 
Liczba narzędzi: 24 
Maks prędkość obrotowa: 12.000 giri
Przesuw: X760 Y460 Z460 
Wielkość stołu: 900x410

Centrum obróbcze 
sPinner

Mod. MVC1000
Liczba narzędzi: 24
Maks prędkość obrotowa: 10.000 giri
Przesuw: X1000 Y500 Z570
Wielkość stołu: 1200x500



Centrum obróbcze 
DMG

Mod. DMC635V
Liczba narzędzi: 20
Maks prędkość obrotowa: 8000 giri
Przesuw: X635 Y500 Z450
Wielkość stołu: 790x560

Centrum obróbcze 
DMG

Mod. DMC1035V
Liczba narzędzi: 30
Maks prędkość obrotowa: 12.000 giri
Przesuw: X1035 Y560 Z510
Wielkość stołu: 1200x560

Centrum frezarskie 
5-osiowe DMG

Mod. DMU50
Liczba narzędzi: 30 
Maks prędkość obrotowa: 10.000 giri
Przesuw: X500 Y450 Z400 B-5°+110°
Wielkość stołu: D.630x500



CNC Lathe PICO

Maksymalna średnica toczenie 310mm
Przesuw: X1000 Y300

Centrum obróbcze 
sPinner

Mod. VC1150 
Liczba narzędzi: 32 
Maks prędkość obrotowa: 14.000 giri
Przesuw: X1150 Y620 Z600 
Wielkość stołu: 1400x620



CNC Lathe PICO

Maksymalna średnica toczenie 310mm
Przesuw: X1000 Y300

Wire EDM 
ona aF35
Przesuw: X600 Y400 Z400
Maksymalny rozmiar elementu 
1060x750x400

Grindind Tangent 
FaVretto

Przesuw: X1100 Y500 Z650
Wielkość stołu: 1200x500

Wire EDM 
ONA Techno 300
Przesuw: X350 Y250 Z300







Mecwork Srl Unipersonale
Via Cerreto, Fraz. Carpeneda
25079 Vobarno (Bs) - ITALY
Tel. (+39) 0365 598093
www.mecwork.it - info@mecwork.it


