
www.atlanti-szerszam.hu Atlanti-Szerszám cégismertető www.atlanti-szerszam.hu

MINŐSÉG

SZERVÍZPROFESSZIONÁLIS                
SZOLGÁLTATÁSOK

TAPASZTALAT

SZAKÉRTELEM

Cégismertető



www.atlanti-szerszam.huAtlanti-Szerszám cégismertető 2016

Az Atlanti-Szerszám Kft. 24 éve van jelen 
a magyar piacon. Büszkék vagyunk arra, 
hogy immáron negyed százada nyúj- 
tunk elsőrangú  szakmai tanácsadást  
Magyarország legkiválóbb ipari szerep- 
lőinek. Eszköz portfóliónkat neves német, 
olasz, japán, amerikai közép és felső 
kategóriás világmárkák alkotják, ame- 
lyekkel szorosan együttműködve kiemelt 
vagy kizárólagos képviselőként szolgáljuk  
a piacot.

Technológiai szolgáltatásokat értékesítünk  
elsősorban a fémipari megmunkálások 
területén.

Konzultációk, tesztek, termékkiválasztás 
révén biztosítunk versenyképességet, piaci 
előnyöket, környezet tudatosságot a világ 
vezető szerszámgyártói támogatásával.

Erősségünk a szakmai tudásban, 
innovációban, rugalmasságban és maximá-
lis ügyfélközpontúságban rejlik.  
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KEDVES PARTNEREINK!

1992-ben, csaknem negyed évszázada néhány lelkes  
magyar fiatal, összefogott azzal a céllal, hogy létre-
hozzanak egy olyan vállalatot, ami az akkori piacon 
úttörő módon a szakértelemre, a kiváló minőségre és a 
magas szintű szolgáltatásra fókuszált.  
 
Megalapították az Atlanti-Szerszám Kft.-t, melynek neve  
ma garanciát jelent a korszerű fémipari technológiai  
megoldásokra, a rugalmas ügyfélkezelésre, valamint 
a széleskörű és magas színvonalú szaktanácsadásra a  
szerszám és gépkereskedelem területén.  
 
Munkatársaink legfőbb célkitűzése az elégedett üzleti 
partnerek számának növelése, a kapcsolatok elmélyítése.   
 
Értékesítő kollégáink széles spektrumú műszaki szak-
tanácsadással, a fémipari, karbantartási megmunkálások 
területén jelentkező innovációk közvetítésével, kiváló 
ár/érték arányú termékekkel; a megrendelések  
lebonyolításában tevékenykedők korrekt értékesítési 
adminisztrációval, jól szervezett logisztikával; háttér- 
bázisaink jó raktári felkészültséggel állnak Partnereink 
rendelkezésére.  

Köszönjük minden velünk együttműködő Gyártó Part-
nerünknek a magas szintű szakmai támogatást, melynek 
segítségével közvetíteni tudjuk a legkorszerűbb meg-
munkálási, diagnosztikai és raktározási technológiákat!  
 
Köszönjük minden kedves Felhasználó és Kereskedő 
Partnerünknek azt a bizalmat, amellyel üzleti együtt-
működésünk sikereihez nap, mint nap hozzájárul!  
 
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Munkatársaink- 
nak odaadó, lelkiismeretes munkavégzésüket!   
 
Hisszük, hogy a fejlődés csakis korrekt, felelősségteljes, 
kölcsönös előnyöket biztosító együttműködéssel, együttes 
gondolkodással vihető tovább!

Csóti József  
ügyvezető igazgató
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FŐ TEVÉKENYSÉGEINK

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS SZAKTANÁCSADÁS

Fémmegmunkáló gépek,   
ipari, üzemi célú gyártó- és karbantartó gépek,  

berendezések és szerszámaik, 
 csiszolástechnikai eszközök 

 forgácsoló, fúró, menetfúró, metsző, esztergáló, 
maró szerszámok

elektromos, pneumatikus kisgépek, 
hajlékony tengelyű hajtások és tartozékaik

hegesztőgépek és tartozékaik, 
hozaganyagok, kopóalkatrészek

ipari tömítő, ragasztó, karbantartó, vegyi-és 
segédanyagok

munkavédelmi eszközök és felszerelések
megmunkáló és szerelő szerszámok, 

mérőeszközök, műszerek

 

Gépek telepítése, üzembe helyezése
gépek garanciális és azon túli javítása,  

karbantartása
kisgépes flotta-szolgáltatás

Műszaki, technológiai szaktanácsadás:  
konzultációk, tesztek, termék-kiválasztás

Innovatív raktározási rendszerek  
kialakítása, üzemeltetése
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HEGESZTÉSTECHNIKA

Cégünk több mint egy évtizede forgalmaz  
Merkle hegesztőgépeket, hozag- és segéd-  
anyagokat Magyarországon.   
 
Technológiai ismereteink a hagyományos  
eljárásokon túl kiterjednek a legkorszerűbb  
(robotizált) technológiákig.

Partnereinknek nyújtott szolgáltatásaink:

    helyszínen végzett hegesztési bemutató, szaktanácsadás  

    különböző munkautasítások, ajánlások elkészítése 

    konzultációk a gyártás megkezdése előtt és alatt 

    anyagkiválasztás és technológia-egyeztetés 

    hegesztés technológia kidolgozása, hegesztési próbák levezetése, kiegészítő  
      próbák elvégzése, gépek üzembe helyezése, kezelők oktatása 

    speciális (új) típusú szerkezeti anyagok bemutatása, anyagszerkezeti és  
      hegesztési jellemezőinek megismertetése 

    korróziós káresetek elemzésével, kivizsgálásával a jó megoldás kiválasztása 

    hegesztési hibák feltárása és megoldása.
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Lemezmegmunkáló, daraboló, csőalakító gépeket kínálunk akár a 
legmodernebb CNC vezérléssel és a hozzájuk tartozó  szerszámok-
kal a legnagyobb pontosságot igénylő fémipar számára. 

A gyártandó munkadarabból kiindulva teszünk javaslatot a legal-
kalmasabb technológiára illetve eszközökre.

       
   EGYÜTT 
ÉRTÉKET
               TEREMTÜNK

FÉMMEGMUNKÁLÓ
NAGYGÉPEK és 
SZERSZÁMOK

 
 

    a legnagyobb tapasztalattal rendelkező  európai gép-gyártók termékei

    robosztus, ipari használatra tervezett megmunkáló gépek, szerszámok

    hosszú élettartam

    egyszerű kezelhetőség

    kiváló ár-érték arány

    műszaki szaktanácsadás, segítségnyújtás 

    gépek karbantartása, szervizelése 

    közreműködünk a gépek használatához szükséges tudás mélyítésében  
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FORGÁCSOLÁS TECHNOLÓGIA

Prémium kategóriás, japán, német,  
illetve cseh gyártmányú, SUMITOMO, 
OSG, MAYKESTAG, ill. NEOBOSS, 
PRAMET  fémforgácsoló szerszám  
gyártókat képviselünk.  
 
Magas minőségű szerszámaink referen- 
ciával rendelkeznek a repülőgépipar, 
autóipar, gépgyártás, hadiipar, energetika 
számos területén.

 
 
 
 

Teljes körű technológiai támogatást bizto-  
sítunk, amelybe beletartozik a szerszámok 
tesztelése, forgácsolási paraméterek 
beállítása is.

A gyártás során kialakított megmunkálási 
lépcsőkbe, pontosan illeszkednek szerszá- 
maink, legyen az:

 
 

    esztergálás, marás, furatok készítése, 

    mélyfúrás, beszúrás-leszúrás, 

    menetfúrás-marás, 

    külsőmenet megmunkálás,

    vagy nem- vas fémek megmunkálása.
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A megmunkálási folyamatok opti-
mali- zálása a megmunkálandó an-
yag, a hajtás és a szerszám biz-
tos alapokon nyugvó műszaki 
összefüggéseinek ismeretét feltétele-
zi. Az Atlanti-Szerszám Kft. szakértő 
csapata készséggel segít feladataik 

megoldásában megbízhatóan, szakérte-
lemmel akár az Önök helyszínén is.  
Programunk több, mint 10.000 szerszá- 
mot kínál a legkülönfélébb alkalmazások-
hoz a darabolástól, a durva csiszoláson át 
a tükrös polírozásig.

CSISZOLÁSTECHNIKA
és KISGÉPEK

Jelen vagyunk sok felhasználói területen, melyek a teljesség 
igénye nélkül az alábbiak:

    Acélszerkezet gyártó, készülék és tartálygyártó üzemek

    Öntödék, szerszám és formagyártók

    Gép-, jármű-, hajtómű és turbina gyártás és javítás

    Technológiai csővezeték építés

    Építő, karbantartó  vagy lakatos üzemek

ALKALMAZÁSOK SZÉLES KÖRBEN

    Darabolás

    Durva és finom csiszolások, pl. sorját-
lanítás, hegesztési él előkészítés, marás, 
rozsdátlanítás, tisztítás, műszaki kefékkel 
végzett munkák, felület előkészítés

    Homogén, polírozott, szatinált, vagy 
matt felület előállítása
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VEGYIANYAGOK

 
 

    Tisztítószerek

    Kenőanyagok

    Korróziógátlók

    Ragasztók és tömítők

    Hegesztési segédanyagok

    Festékek

    Formaleválasztók

Ipari karbantartó, tömítő  és ragasztó  
anyagok   
 
Termékeink kiváló minőségét a kutatás, fejlesztés 
és a gyártás során alkalmazott szigorú előírások 
garantálják. Gyártó partnereink mindent meg- 
tesznek, hogy megfeleljenek a napjainkban 

 
érvényes legszigorúbb környezetvédelmi és  
biztonságtechnikai előírásoknak. Környezet-
barát termékeink nagyon széles élelmiszeripari 
(NSF) termékskálával rendelkeznek, a ragasztó, 
tömítő, tisztító és a kenőanyagok termékkörében  
egyaránt. 
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ÖNKISZOLGÁLÓ AUTOMATA 
RENDSZEREK 
Az önkiszolgáló automata termékcsoport 5 
évvel ezelőtt, Magyarországon az elsők közt 
került a portfóliónkba. 

A cégeknél mutatkozó rezsianyag pazarlás 
csökkentése, a termelékenység növelése, az 
átláthatóság elősegítése, a raktárosi terhek 
enyhítése iránti igény keltette életre ezt a 
szolgáltatást.

Az automata 24 órás rendelkezésre állásával,  
kimutatások, jelentések, automatikus megrende- 
lések készítésével segít csökkenteni a felhasználók 
rezsianyag és adminisztrációs költségét, 
optimalizálja a termékkiadás folyamatát, segí-
ti a beszerző, gazdasági vagy a gyártásban részt 

vevő kollégák munkáját. Az általunk javasolt ada-
goló és kölcsönző páternoszter rendszerek, rezsi- 
anyag kiadó automaták és félautomata  
raktárkezelő rendszerek a legkorszerűbb szoftver 
megoldással vannak összekapcsolva. 

    Alkalmas forgácsolás -, csiszolástechnikai- , hegesz-
téstechnikai- rezsianyagok, munkavédelmi eszközök  
és vegyianyagok adagolására

    Használata jelentős rezsianyag költség csökkenést 
eredményez

    Költséghatékony, termelékenység növelő megoldás

    24/7 folyamatos rendelkezésre állás

    Statisztikákkal, elemzésekkel kontrollálható  
rezsianyag-felhasználás 

    Bámilyen vállalatirányítási rendszerrel integrálható

11



www.atlanti-szerszam.huAtlanti-Szerszám cégismertető 201612

Fémvázas bútorokat gyártó partnerünk- 
nek a síkköszörülés folyamatához 
köszörű korongokat szállítottunk. 
A szerszámot kiváló minősége ellenére 
 rendszeresen vissza kellett szabályozni,
mert a pórusok nagyon gyorsan eltö- 
mődtek. Műszaki szaktanácsadó 
kollégánk működés közben szemre-
vételezte a meghajtó gépet és a koron-

got is. A köszörűgép fordulatszám- 
beállítása nem volt megfelelő a fordulat-
számszabályzó meghibásodása miatt, 
így magát a köszörűkorongot már 
nem az optimális fordulatszámon 
hajtották. Az ügyfél megjavíttatta 
a gépet, kollégánk pedig segített a 
köszörűkoronghoz szükséges műszaki 
paraméterek beállításában.  

ESETTANULMÁNYOK és REFERENCIÁINK

Alumínium nyílászárók összeállításával 
foglalkozó partnerünk technológiai 
folyamatában különösen nagy szerepet 
képvisel az elemek hegesztése. Nem 
terveztett hegesztőgép beruházást, 
hiszen eddigi gépparkjával is tökéle-
tesen meg tudta oldani a feladatokat. 

A Mach-Tech kiállításon meglátogatta 
az Atlanti-Szerszám Kft. standját, ahol 
megismerkedve a MERKLE hegesztő-
gépek tudásával, kíváncsi lett, mit 
jelentene saját termelésében, ha ezek-

kel a gépekkel dolgozna. Szakértő kollé- 
gánk ügyfelünk telephelyén bemutatta 
a feladat elvégzésére legideálisabb esz-
közt, a MERKLE HIGH PULSE szériát. 
Felhasználóbarát, könnyen kezelhető 
magyar menürendszer, pisztolyról vezé-   
relhető állítható előtolás és áramerős- 
ség.
 
A szakmai bemutatót vásárlás követte. 
A döntés helyességét a cég hegesztő 
szakembereinek  élményszerű munka- 
végzése igazolta.

Ügyfelünk nagyméretű (többek 
között az autópályákon elhelyezett) 
kijelzőpanelek kereteit, tartóit gyártja 
rozsdamentes anyagból. A gyártás 
folyamatában minden jól tervezhető 
volt és hatékonyan működött, de a 
keretek és a panelek összeszerelése 
indokolatlanul sok munkaórát vett 
igénybe. Egy termék készre szerelésénél 
kb. 1000 csavart kellett betekerni úgy, 
hogy a madarak elleni szöges védelem 
miatt csak bizonyos pozíciókból 
lehetett hozzáférni. A cég többféle 

eljárással próbálkozott már, végül az 
Atlanti-Szerszám Kft. szolgáltatta 
számára azt a speciális Mighty Seven 
csavarozó gépet, mellyel hatodára 
csökkentették az összeszerelés idejét. 
Az így megspórolt idő a termelés 
hatékonyságát tovább növelte.  A cég 
tudja, hogy az Atlanti-Szerszám Kft. 
törekszik az egyedi szerszámigényes 
feladatokra megoldást kínálni, nemcsak 
kéziszerszámok tekintetében, hanem 
telepített nagygépek esetében is.

Partnerünk, egy élelmiszeripari termé- 
keket előállító multinacionális nagy-
vállalat a következő kihívással küzdött. 
Két különféle termék gyártásához 
ugyanazt a csőrendszert használta. 
Miután befejeződött az egyik termék 
gyártása, a csőrendszert tisztítani 
kellett. A 100%-os tisztasági eredmény 
eléréséig a nem megfelelő technológia 
alkalmazásával az első termékből 
nagy mennyiség vált hulladékká.  

Az Atlanti-Szerszám Kft. termékpalettá-  
járól az amerikai gyártású RIDGID vízsu-
garas, forgófejes, nagynyomású csőtisz-
tító készüléket ajánlotta, melynek 
segítségével a csőrendszer teljes átmé-  
rőjében maximálisan tisztává vált. 

A készülék mellé ajánlott kamerarend-
szer használatával tisztítás előtt és  után
is ellenőrizni tudták a csőrendszer 
állapotát. E két RIDGID készülék együt- 
tes alkalmazásával a vállalat a tisztítási 
munkafolyamat során már nem paza-
rolja az általa gyártott terméket.  

A bizonyított szakértelmünknek és a 
forgalmazott termékeink minőségének 
bizalmat szavazott a cég.  További 
együttműködés keretein belül CRC 
élelmiszeripari karbantartó segédanya- 
gok bevezetését is tervezi a vállalat, 
valamint felülvizsgálja más gyáregysé- 
geikben is a zártrendszerek tisztítási 
folyamatát. 

Büszkék vagyunk, hogy partnereink között olyan társaságokat sorolhatunk 
fel mint  a  
Kuka Robotics Hungária Ipari Kft.,  Siemens Zrt.,  Csaba Metál Zrt,  GE 
Hungary Kft. Fót,  MÁV Csoport, Univer Product Zrt. 
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3 magánszemély tulajdonos

társaságunk árbevétele 2015-ben

az átlagos statisztikai létszámunk 

az általunk értékesített termékek 
száma 2015-ben

alapítás éve

1992

953 MFt

30

1.830.000

árbevétel

munkavállaló

darab

Cégünk hírnevét a munkatársaink szakmai tudása és az általuk nyújtott szolgál-
tatások minősége alapozza meg. 

Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk szakmai képzésükre, hogy felkészítsük őket 
a jövőbeli szakmai kihívásokra és hogy mindig a legújabb technológiák ismeretével 
felvértezve öregbítsék az Atlanti-Szerszám Kft. hírnevét.

Stabil, megbízható munkakörnyezetet biztosítunk alkalmazottaink számára,  
folyamatos fejlődési lehetőségekkel, a hosszú távú együttműködésekben hiszünk 
legyen szó beszállítóinkról, ügyfeleinkről és munkatársainkról. 

HITVALLÁSUNK és  
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Felelősségünk szem előtt tartásával 
tartós értéket teremtünk partnere-
ink számára, és ez a felelősségtudat, 
szaktudás, és a fenntarthatóságra 
való törekvés határozza meg vállalati 
kultúránkat. 

Cégünk azon kereskedelmi vállalatok 
egyike, amely MSZ EN  ISO 9001:2009  
minősítéssel rendelkezik.
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FORGALMAZOTT 
MÁRKÁINK



www.atlanti-szerszam.hu Atlanti-Szerszám cégismertető www.atlanti-szerszam.hu 15

Service Two
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Szeged Központi iroda 
6728 Szeged, Fonógyári út 9. 

62/444-021, 30/299-3000 
info@atlanti-szerszam.hu 

 
Budapesti iroda és szerviz 

1104 Budapest, Kada u. 149.
1/43-32-678, 30/334-4000 

bpiroda@atlanti-szerszam.hu 

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig:  
8.00-16.00 óráig

 

Gépkölcsönző és kisgép szerviz 
6728 Szeged, Fonógyári út 9. 

62/444-614 
info@atlanti-szerszam.hu 

  
Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig:  

07:30-16:30 óráig 
 

Jövedéki engedéllyel rendelkező 
telephely 

1104 Budapest, Gyömrői út 150. 
70/333-3439 

Telephely jövedéki száma: 
HU01594203001 

Telephely működési engedélye: 
6842/2014 

Telefon:
Email:

Telefon:
Email:

Telefon:
Email:

KAPCSOLAT




