Cégünk, a CNC Hungaria Kft. CNC gépek eladása terén 20 éves szakmai
tapasztalattal és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Profilunk főképp – de
nem kizárólag – huzalos és tömbös szikraforgácsoló gépek, megmunkáló
központok,

startlyukfúrók,

CNC

eszterga-,

valamint

síkköszörű

gépek

forgalmazása, szervizelése, illetve bérbeadása.
Elsősorban használt gépek vételével-eladásával foglalkozunk, de új gépek
bevezetésében és forgalmazásában is közreműködünk.Gépeink többsége nyugateurópai partnereinktől kerülnek beszerzésre, melyeket teljes átvizsgálás és – szükség
esetén – szervizelés után értékesítünk. A beüzemelést a vevő telephelyén szervizes
kollégánk végzi. Használt gépeinkre működési garanciát vállalunk. Amennyiben új
gépek vásárlásánál a vevő a meglévő, használt gépeire nem tart igényt, ezen gépek
eladásában is segédkezünk, akár beszámítással is.

Szeretnénk felhívni figyelmét az általunk újonnan bevezetett, megbízható TAATH
típusú hidraulikus síkköszörűinkre és megmunkálóközpontjainkra, amelyek
kiváló ár/érték arányukkal nagy népszerűségnek örvendenek. Az új gépekre üzembe
helyezéstől számított 12 hónapra garanciát vállalunk. Ugyanakkor gépeink „CE”
minősítéssel, azaz az Európai Unió által jóváhagyott munka-, baleset- és
egészségvédelmi minősítéssel rendelkeznek.

Bérbeadási

konstrukciónkkal

támogatjuk

vállalkozását

a

költséghatékony

működésben, illetve gyártása mielőbbi beindításában. Bérleti feltételeink rugalmasak,

kedvezőek, és minden esetben az igényekhez igazítva, személyre szabottan kerülnek
kialakításra.

Cégünk új profilja a gyártás, melyhez partnereket keresünk! Vállaljuk szerszámok
gyártását, CNC marást igénylő darabok elkészítését, köszörülést, menetvágást, illetve
termékek profilunkba tartozó gépekkel történő előállítását.
Vállalatunk fő célja a magyarországi, illetve nemzetközi új és használt
szerszámgépigények kielégítése, valamint információk eljuttatása azon kis- és
nagyvállalkozások részére, amelyek szándéka megbízható fémmegmunkáló gépek
megvásárlása és/vagy értékesítése, illetve lízingelése. A hazai piac mellett meglévő
partner országaink: Szlovákia, Románia, Csehország, Németország, Ausztria,
azonban nyitottak vagyunk az új lehetőségekre, bármely más ország piacaira való
bekerülésre.
Olyan kereskedő, gyártó, forgalmazó partnereket keresünk, akik cégünk profiljába
vágó

gépeket

Meglévő

gépkínálatunk

használnak
megtekintéséhez

honlapunkat: www.cnchungaria.hu.

Amennyiben

és/vagy

forgalmaznak.

kérjük,

keresse

fel

jelenlegi

gépeinktől

eltérő

gépet/gépeket keres, úgy küldje el konkrét igényét a cnchungaria@cnchungaria.hu email címre vagy honlapunkon keresztül a gépigény regisztrációs űrlap kitöltésével.
Az elvárásoknak lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eleget tenni, és a gépigényt
mielőbb kielégíteni. A bérleti konstrunkciónkról szintén honlapunkon vagy e-mailen,
valamint a +36 70 9493650 telefonszámon kérhet bővebb felvilágosítást.

