SERVEIS DE
MECANITZAT
CNC

El Centre de Formació Pràctica
disposa de les tecnologies
més avançades per permetre
la fabricació d’una peça en un
sol centre de producció des
de la primera fins a l’última
fase del procés.
Gran part de la inversió dels
últims anys s’ha destinat al
mecanitzat en cinc eixos, un
servei cada dia més demandat pels nostres clients, que
permet la fabricació de peces
amb geometries complexes.
El CFP disposa d’una àmplia cartera de clients en
el camp del mecanitzat, de
l’aeronàutica, de l’automoció,
de la cosmètica, del sector
mèdic, entre d’altres.
Disposem de software de
disseny i anàlisi en 3D, aplicacions especials de CAD (disseny assistit per ordinador) i
CAM (fabricació assistida per
ordinador), així com orientació
en tot el treball previ i garantia
dels millors resultats.

Imatge: freepik.com

A més, els nostres serveis de
mecanitzat es complementen
amb uns exhaustius controls
de qualitat, en qualsevol sèrie
de peces o components.
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ELS SERVEIS DISPONIBLES, ENTRE ALTRES, SÓN:
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Fabricació de petites sèries.
Fabricació de peces úniques de gran precisió.
Fabricació de peces de geometries complexes.
Lloguer de màquines CNC.
Serveis de programació.
Serveis de preparació de màquines CNC a empresa.

EL CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA DISPOSA
DE LA SEGÜENT MAQUINÀRIA DE CONTROL NUMÈRIC:
Centre de Mecanitzat 5 eixos HAAS UMC-750.
Centre de Mecanitzat 5 eixos MORISEIKI. Amb CNC FANUC sèrie
31i.
Centre de Mecanitzat 5 eixos DEKELMAHO. Amb CNC HEIDENHAIN iTNC 530.
Centre de Mecanitzat 3 eixos KONDIA. Amb CNC FAGOR 8055.
Torn PINACHO. Amb CNC FANUC 21i-T.
Torn HAAS ST-IOY 4 eixos.

Els centres multieixos ofereixen una gran precisió en no haver de
manipular i tornar a ajustar les peces en els diferents processos.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTEU-NOS A:

Pol. Ind. Els Dolors - Palau Firal
08243 Manresa
Tel. 93 875 72 79
cfp@cfp.cat - www.cfp.cat

