


PREMEX jest fi rmą zajmującą się sprzedażą prętów z 
węglika spiekanego, a także szybkim i precyzyjnym 
wytwarzaniem szlifowanych półwyrobów z węglika 
spiekanego

Dysponujemy obszernym magazynem  prętów z 
węglików spiekanych  pełnych jak również prętów 
z  kanalikami chłodzącymi (do trzech) . Ponadto 
dostarczamy pręty na frezy o standardowych 
długościach, jak również płaskowniki i pręty o 
przekroju kwadratowym.

Realizujmy także specjalne zamówienia na szlifowane 
półprodukty z węglika spiekanego korzystając z  
najnowocześniejszego parku maszynowego.

Używamy wyłącznie węglików produkowanych w 
Niemczech i Unii Europejskiej  szczególny nacisk 
kładąc na jakość.

Dlatego cieszymy się, że naszymi klientami są znaczący 
producenci narzędzi oraz dostawcy do wszystkich  
sektorów przemysłu, w tym również medycznego i 
metrologicznego.

Jeśli potrzebujesz komponentu lub serii pilnie, 
jesteśmy gotowi dostosować naszą ofertę do Twoich 
potrzeb i dołożymy wszelkich starań aby zamówienie 
zostało zrealizowane w optymalnym dla Ciebie czasie. 
Zapewniamy, że zawsze otrzymasz od nas stosowne 
oświadczenie. Od początku naszej działalności w 2000 
roku staraliśmy się być niezawodnym i wydajnym 
partnerem dla naszych klientów.

Trzymaj nas za słowo. Za każdym razem.

Andreas Hummel 
Dyrektor Zarządzający

PREMEX: Węglik spiekany.
Jakość przede wszystkim.





Tylko wysokiej jakości półfabrykaty są odpowiednie do najtrudniejszych prac w obróbce 
z dużymi prędkościami. Dlatego właśnie używamy wypróbowanych i przetestowanych 
węglików do Twoich produktów, które szlifujemy dokładnie uzyskując gładkie 
powierzchnie w  możliwie najlepszej precyzji.

Aby móc pracować wydajnie i przestrzegać terminów, polegamy wyłącznie 
na maszynach high-tech od znanych producentów, takich jak ROLLOMATIC, 
REINECKER, HÄBERLE, HOFFMANN, CLEVELAND i HAIMER.

Jakość i precyzja są warunkiem wstępnym dla wszystkich produktów 
opuszczających naszą fi rmę. Stosujemy ultranowoczesną 
technologię pomiarową i technologię prób w celu przetestowania 
i oceny naszych produktów na wszystkich etapach produkcji.

System zarządzania jakością oparty na normie DIN EN 
ISO 9001- 2010 i koncentrujący się na praktycznych 
potrzebach został zintegrowany we wszystkich 
sekwencjach fi rmy.

Indywidualnie szlifowane półfabrykaty 
węglikowe w doskonałości.





Oferujemy szeroką gamę prętów surowych i szlifowanych z węglika spiekanego o wysokim 
stopniu dostępności. Materiał zamówiony ze składu o 15.30  z reguły opuszcza naszą 
fi rmę  tego samego dnia. Nasza elastyczna organizacja pozwala również na dostawę 
prętów o specjalnych długości, które mają być wyprodukowane w krótkim czasie.

Przegląd oferowanych zakresów węglików ze składu:

» Pręty ciętę na długość, także z powierzchnią mocującą Weldon

» Pręty okrągłe 100 mm i 330 mm, pełne

» Pręty okrągłe 330 mm z centralnym otworem chłodzącym 

» Pręty okrągłe 330 mm z 2 równoległymi otworami chłodzącymi

» Pręty okrągłe 330 mm 2-X skręctne 15 °, 30 ° i 40 °

» Pręty okrągłe 330 mm 3-X skrętne 30 ° i 40 °

» Półwyroby na frezy z otworami wylotowymi bocznymi

» Pręty płaskie 330 mm

» Pręty kwadratowe 330 mm

» Tulejki zaciskowe

»Powłoka zanurzeniowa na gorąco

Wszystkie pręty dostępne  są surowe, jak i 
szlifowane.

Pręty z węglika spiekanego. 
Specjalne długości w krótkim czasie
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Niezawodna jakość 
na wszystkich poziomach.


