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FLEXMONT KFT rövid ismertetése
FLEXMONT Kft 1974 óta foglalkozik szerelés-automatizálással (szereléstechnikával,
automatizálással), egyedi gépgyártással, célgép építéssel. A tevékenység alapját több
nyugat-európai licenc megvásárlása képezte. A licencek tartalmazták ergonómiai
munkahelyek, szállítórendszerek, szerelő kisgépek, vibrációs adagolók, manipulátorok,
sajtolók, építőelemeinek gyártási forgalmazási jogát.
A Flexmont Kft a 35 éves működése során a szereléstechnikai, automatizálási, egyedi
gépgyártási tevékenysége folyamatos fejlődési ciklusokon ment át. Ma már fő
tevékenységként nem építőelem gyártóként, hanem rendszerintegrátorként működik.
A szerelési technológiáknál (szegecselés, szervópréselés, zsírzás, ragasztás, adagolás,
robottechnika, ergonómiai munkahelyek és felszerelésük, szállítórendszerek)
piacvezető építőelem gyártók képviseletét látjuk el megfelelő szervizszolgáltatással.
A szerelési technológiáknál (szegecselés, szervópréselés, zsírzás, ragasztás, adagolás,
robottechnika, ergonómiai munkahelyek és felszerelésük, szállítórendszerek)
piacvezető építőelem gyártók képviseletét látjuk el megfelelő szervizszolgáltatással.
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A Flexmont Kft közel 80 fő szakemberrel komplex szereléstechnikai berendezések,
célgépek, mérőgépek tervezését, gyártását, szervizelését látja el. A berendezések
szortimentje az egyedi gépektől a komplex automata szerelősorokig terjed. A tervezés
3D-s tervezői programmal hálózatba szervezve történik.
Az alkatrészgyártás jellemzően saját forgácsoló üzemben történik, ez ellenőrzések
telepített ill. mobil 3D-s mérőgépekkel történik. A berendezések elektromos tervezését,
programozását, beüzemelését saját szakembereivel végezteti. A komplex szerelősorok
ma már magas intelligenciával rendelkeznek. Jellemzően tartalmaznak képfeldolgozó
rendszereket, fizikai és elektromos jellemzők mérését (erő, nyomaték, hossz, szivárgás),
adatgyűjtést, feldolgozást, dolgozói azonosító rendszert, alkatrész azonosítót.
Különböző teszt berendezésekkel támogatjuk a vevőink technológiai kísérleteit.
(Vibrációs adagolók, szervóprések, szegecselőgépek, adagoló berendezések)

Jelentősebb projektjeink
Autóipari terület
•
•
•
•
•
•

Önindító-szerelés
Generátorszerelés
Biztonsági öv-szerelés
Ablakemelő-motorszerelés
Ablaktörlőmotor-szerelés
Mechanikus ülésmagasság-állítószerelés
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Lengéscsillapító-szerelés
Főfékhenger szerelés
Gyújtáselosztó szerelés
Ajtó-nyitáshatároló szerelés
Klímakompresszor szerelés
Gyújtógyertya szerelés
Ablaktörlőlapát szerelés
Automata hidraulikus sebességváltó szerelés
Mechanikus sebességváltó szerelés
Futómű fékdob szerelés
Turbófeltöltő szerelés
Biztosítékdoboz szerelés
Zavarszűrő insert szerelés

Elektronikus készülékek
•
•
•
•
•
•

Izzófoglalat-szerelés
Kismegszakító-szerelés
Videokazetta-szerelés
Hangfalszerelés
TV végszerelés
Relészerelés

Egyéb területek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zárszerelés
Gázcsapszerelés
Oltóanyagtöltés
Fékcső-hajlító gépek
Technologizált hidraulikus sajtológép építés
Nyílászáró vasalat szerelés
Csőszűkítő, csőtágító berendezések
Cső hidegalakító (kivágó, lapító, tágító) berendezések
Fólia tekercselő gépek
Vibrációs adagoló berendezések
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Kapcsolat:
8200 Veszprém, Lőpor körút 5.
email: központi email: flexmon@flexmont.hu
Dr.Lauer János (Ph.D)
Stratégiai és Üzletfejlesztési Igazgató
email: drlauer.janos@flexmont.hu
mob: 0670-872-5270

