VÍTEJTE V MINT
Výrobky a služby na nejvyšší úrovni

www.mint.eu

Jak rozmanitá nabídka, tak jedinečná jakost
Společnost MINT spojuje přední světové specialisty v oblasti průmyslového nářadí, měřící a automatizační techniky.
Nabízíme osvědčené výrobky ze sortimentu několika silných značek - dokonalost z jediného zdroje.
Díky spolupráci s několika výrobci vám můžeme poskytnout objektivní rady a zůstat přitom nezávislí. Udržujeme vynikající vztahy s těmito partnery a získáváme atraktivní podmínky, které předáváme přímo vám.

Hydropulzní nářadí:
Inovace, které dělají
užasné věci.

Řešení šroubových spojů:
Výkon a kvalita
v nejlepším.

Balancéry a navijáky:
Robustní a odolné,
nekompromisně bezpečné.

Akumulátorové nářadí:
Větší životnost,
než byste očekávali.

Silné značky a široká paleta výrobků
Náš sortiment je rozmanitý a přizpůsobený každému zákazníkovi. Na naše kvalitní
prověřené výrobky se můžete spolehnout.
Řízené hydropulzní utahováky
Řízené utahovací systémy
Průmyslové šroubováky
Rozsáhlá softwarová řešení
Měřící zařízení
Akumulátorové šroubovací nářadí

Řídící jednotky pro šroubováky
Vzduchové nářadí
Balancéry
Nářadí s vypínáním
Podavače šroubů
Automatizace

Podavače šroubů:
Osvědčená konstrukce
a odolnost.

Navádíme vás k jistému cíli
Řekněte nám vaše požadavky a zadání - najdeme pro vás to nejlepší řešení.
A pokud neexistuje, budeme jej vyvíjet. Pokud si to přejete.
Nezáleží na tom, jak složité jsou výzvy, jak vysoké jsou nároky a jak problematické jsou úkoly - s našimi zkušenostmi, naším technickým know-how
i s mezinárodní sítí osvědčených partnerů vás i vaši výrobu pozdvihneme na
vyšší úroveň.
Ať už v automobilovém, subdodavatelském nebo elektrotechnickém
průmyslu, v leteckém inženýrství nebo ve strojírenství - všude jsou vyžadovány technologicky vyspělé a odpovědné značky, které vám MINT přináší.
Tam, kde i ty nejmenší chyby mohou mít významné následky, je třeba se
spoléhat na skutečné specialisty. Počítejte proto se skupinou MINT - Vaším
spolehlivým partnerem pro úspěšnou a bezpečnou výrobu. Samozřejmě
certifikovanou podle DIN ISO 9001:2015.

Jak se vymezujeme
Vy vyrábíte technicky sofistikované výrobky nebo komponenty. My zajišťujeme nejvyšší úroveň efektivity a spolehlivosti ve vaší výrobě - stejně tak jako trvale vysokou kvalitu vašich montovaných výrobků. Naše průkopnické zkušenosti
v oblasti projektů a výrobních procesů, jakožto i naše jedinečné služby nás činí vyhledávaným partnerem - v mnoha
odvětvích průmyslu v celé Evropě.
Chcete-li optimalizovat výrobu, přizvěte MINT na palubu. „Naskenovali“ jsme mezinárodní trh průmyslového nářadí
pro nejefektivnější provádění různých úkolů. Proto v MINT nikdy nezískáte první nejlepší řešení, ale vždy nejlepší řešení.

S MINT máte nejlepší vyhlídky
Najít, ne hledat: Neprodírejte se hustou džunglí prodejců a oddychněte si od nepřetržitého sledování nezvladatelné
armády výrobců. Nejlepší je jít přímo k MINT.
Protože pokud jde o průmyslové nářadí, měřící nebo automatizační technologii, pak vám skutečně pomůžeme.
Rychle, nekomplikovaně a cílevědomě. S námi nezískáte jakékoliv nářadí, ale vždy to nejlepší řešení pro každý krok
vašeho montážního procesu. S nejlepší přidanou hodnotou a s nejvýhodnějšími službami. Z toho můžete těžit.

Přesné nářadí pro sofistikovanou výrobu

Vysoce jakostní nářadí pro každé nasazení

Robustní a odolné pro dlouhou životnost

Flexibilní – prostřednictvím vlastní výroby

Přizpůsobeno k úspěchu
Již naše standardní produkty jsou efektivní a široce použitelné. Avšak existují speciální aplikace, kde „pultové“ výrobky nepomáhají. Žádný problém. Přijďte k MINT,
promluvte s našimi odborníky a řekněte nám o vašem konkrétním úkolu. Těšíme
se na každou novou výzvu a budeme se snažit pro vás vyvinout individuální řešení.
Včas a za přijatelných podmínek.
Výrobková paleta MINT: široké spektrum technicky špičkových značek. Jsme
technicky způsobilí a vybavení pro uskutečnění vašeho zakázkového řešení,
které je založené na našich osvědčených výrobcích.
Zakázková řešení

Služby v nejlepším: MINT
Co odlišuje naše výrobky od jiných dodavatelů, kromě kvality a výkonu, a co
MINT-zákazníci tolik oceňují, je naše komplexní nabídka služeb. Začíná to
podrobnou konzultací a osobní podporou přímo u vás. Rovněž vám rádi
ponecháme naše nářadí pro rozsáhlé vyzkoušení. Na požádání také provádíme testy nebo analýzy. Je-li nalezeno ideální řešení, zařídíme v případě
potřeby profesionální instalaci a zajistíme její perfektní začlenění do vaší výroby. Navíc vám poskytneme školení zaměřené přímo na uživatele a rychlou,
nekomplikovanou opravu a dostupnost náhradních dílů. Uvidíte!
Pokud nás potřebujete, jsme tu pro Vás. Osobně, povolaně a zúčastněně.
Vždy, když je k prvotřídní technologii navíc vyžadována podpora založená na
partnerství, je rozhodně MINT první volbou.

Otevřeme skvělé vyhlídky – a to všude
Bez ohledu na to, kde budete vyrábět, nemusíte se vzdávat našich výrobků
a služeb. Se současnými třemi pobočkami v Německu, Maďarsku a Česku pokrýváme důležité evropské trhy. Naši angažovaní a flexibilní techničtí poradci
jsou tu pro vás a v případě potřeby i v krátkém čase na požadovaném místě.
Celosvětová dostupnost našich výrobků se silnou značkou a služeb je navíc zajištěna mezinárodní sítí osvědčených partnerů.
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