
Firma Weingärtner od samego początku stawia na bezkompromi-
sową jakość, począwszy od pomysłu, a na wdrożeniu gotowego 
produktu skończywszy. Specjaliści Weingärtner opracowują opty-
malne rozwiązania dla każdego konkretnego zadania. 

Głównym celem jest wysoka wydajność, znajomość procesów w czasie, 
wysoka precyzja, rozwój w cyfrowym i wirtualnym świecie, które dopro-
wadziły do tego, że świat wirtualny dogonił rzeczywistość.

Maszyny marki Weingärtner to przede wszystkim modularne urządzenia 
do wysoko wydajnej, kompleksowej obróbki i wykończenia wałów oraz 
elementów spiralnych. Oferowane tokarki są w stanie wykonać cały detal 
od początku do końca, od toczenia, frezowania (czołowego, ślimakowe-
go, obwodowego), wiercenia, poprzez wytaczanie, gwintowanie, głębokie 
wiercenie, a nawet szlifowanie, polerowanie i mierzenie. Tokarki mogą być 
wyposażone w odpowiedniej wielkości magazyn narzędzi, a także w ro-
boty podające.

W ofercie firmy Weingärtner pojawiają się cztery główne modele maszyn:

• MPMC – model kierowany przede wszystkim do przemysłów: energe-
tycznego, lotniczego, budowy statków, budowy silników, budowy wyposa-
żenia pól naftowych, a także do mechaniki ogólnej,

• PICKUP – model przeznaczony do produkcji śrub jednoślimakowych, 
dwuślimakowych, kompresorów, pomp próżniowych, śrub pomp wrze-
ciona oraz wytłaczarek współbieżnych,

• VARIO – model, który może być wykorzystywany do tworze-
nia: pomp pc, stojanów, kompresorów, pomp próżniowych, śrub 
pomp wrzeciona, śrub kulowych, wytłaczarek współbieżnych oraz 
kołnierzy.

• FINISH – maszyny wykorzystywane głównie w branżach: produkcji pomp, 
komponentów wiertniczych, a także w przemyśle tworzyw sztucznych.

Weingärtner oferuje doskonałe rezultaty poprzez wydajne procesy ob-
róbki w połączeniu z oprogramowaniem CAD-CAM oraz brakiem ogra-
niczeń, jeśli chodzi o wymiary i wagi części składowych.

Każda maszyna oferowana przez firmę Weingärtner jest dostosowy-
wana do potrzeb konkretnego klienta, a sam producent – z racji wie-
loletniej działalności – zyskał miano kompetentnego i wiarygodnego 
partnera w produkcji i montażu złożonych maszyn przemysłowych.

Na terenie Polski maszyny marki Weingärtner będą dostarczane przez fir-
mę Inter-plast. Firma Inter-plast istnieje od roku 1998, obecnie zatrudnia 
ponad 60 specjalistów, którzy pracują przy uruchomieniach maszyn. Je-
steśmy pewni, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyspecjalizowanej 
kadrze firma Inter-plast wraz z firmą Weingärtner staną się dla Państwa 
odpowiednimi partnerami w dostarczeniu specjalistycznych maszyn o wy-
sokiej precyzji i wydajności, przeznaczonych do różnych operacji obrób-
czych. ■

GmbH

Wielofunkcyjne tokarki umożliwiające zwiększenie produktywności pojawiły się na rynku polskim  
w lutym 2015 r. dzięki firmie Inter-plast z Częstochowy.
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