
Producent wysokiej jakości narzędzi

oraz części do maszyn



ZPH "FREZWID" sp.j.
ul.Piłsudskiego 7B
32-050 Skawina

tel.: +48 12 276 33 51
       +48 12 276 39 05
fax: +48 12 276 50 68

www.frezwid.com.pl
e-mail: sekretariat@frezwid.com.pl

Konkurencyjno��

Z.P.H. Frezwid Sp.j. z powodzeniem konkuruje na polu us�ug obróbki skrawaniem, przede wszystkim dzi�ki ci�g�emu 
powi�kszaniu mo�liwo�ci technologicznych, inwestowaniu w maszyny produkcyjne o najwy�szym stopniu 
zaawansowania technicznego.
Baza Klientów korzystaj�cych z naszych us�ug z roku na rok powi�ksza si� i najcz��ciej przeradza w wieloletni� i ci�g�� 
wspó�prac�. Szczególnie dotyczy to �rm oferuj�cych przyrz�dy, urz�dzenia, maszyny czy linie technologiczne dla 
przemys�u spo�ywczego i motoryzacyjnego.

Frezowanie CNC 3, 4 i 5-cio osiowe: max. 1660 x 510 x 510 mm.

Frezowanie konwencjonalne: max. 850 x 340 x 500 mm.

Toczenie CNC: max. Ф 380 mm, L max. 500 mm.

Toczenie konwencjonalne: max. Ф 550 mm, L max. 1400 mm.

Szlifowanie płaszczyzn i prostoliniowych profili kształtowych (CNC): max. 700 x 400 x 200 mm.

Szlifowanie wałków: max. Ф 300 mm, L max. 1000 mm.

W kooperacji oferujemy:
- obróbka powierzchni,
- anodowanie aluminium, cynkowanie, niklowanie itp.
- obróbka cieplno-chemiczna,
- hartowanie, azotowanie itp.
- ci�cie laserem, wod�.

Elektrodrążenie drutowe: max. 600 x 400 x 350 mm.

Współrzędnościowa maszyna pomiarową Mitutoyo.
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jakość

Producent wysokiej jakości narzędzi

oraz części do maszyn

Kontrola jako�ci
Szczególn� uwag� przywi�zujemy do zgodno�ci naszych wyrobów z dokumentacj� techniczn�. Warto zaznaczy�, �e do 
wery�kacji zgodno�ci nasz Dzia� Kontroli Jako�ci dysponuje, poza konwencjonalnymi przyrz�dami pomiarowymi, 
wspó�rz�dno�ciow� maszyn� pomiarow� �rmy Mitutoyo oraz optyczn� maszyn� pomiarow� �rmy WALTER AG.

Produkujemy narz�dzia od 1983 roku.
 
Frezwid  to przede wszystkim ró�norodno�� i ci�g�y rozwój mo�liwo�ci technologicznych.  Du�a elastyczno�� w 
opracowywaniu nowych technologii,  wysoka jako�� oraz krótkie terminy realizacji zada� sprawi�y, i� Frezwid sta� si� liderem 
w swojej bran�y. 
Posiadamy nowoczesny park maszynowy pozwalaj�cy na prowadzenie dzia�alno�ci produkcyjnej  i �wiadczenie us�ug w 
zakresie mechaniki ogólnej i specjalistycznej. Realizujemy zamówienia na podstawie dokumentacji dostarczonej przez 
Klienta jak równie� projektów wykonanych w naszym biurze projektowym.  Szczególn� uwag� przywi�zujemy do kontroli 
jako�ci, posiadamy Certy�kat Zintegrowanego Systemu Zarz�dzania Nr JBS-64/5/2013 w zakresie produkcji oraz regeneracji 
narz�dzi do obróbki drewna, PCV i metali lekkich, produkcji maszyn i urz�dze� do stolarki otworowej zgodny z normami: 

 - PN-EN ISO 9001:2009, 
 - PN-N-18001:2004, 
 - PN-EN ISO 14001:2005. 
Posiadamy szeroki  wachlarz mo�liwo�ci technologicznych z zakresu:

 - Toczenia
 - Frezowania
 - Szlifowania
 - Elektrodr��enia

Zapraszamy Pa�stwa do wspó�pracy. Jeste�my przekonani o mo�liwo�ci rozwini�cia ci�g�ej kooperacji oraz osi�gni�cia 
obopólnej satysfakcji.
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