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Zgodovina podjetja Meusburger
Prisotni po vsem svetu
Prihranite čas in denar
Raznolika ponudba
Za naše sodelavke in sodelavce
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Že od nekdaj verjamemo, da je v slogi moč

1964:
Georg Meusburger ustanovi
podjetje, kot samozaposlen

1979:
Prehod na proizvodnjo ohišij za
orodja za brizganje

1992:

2007:

Izgradnja prvega od treh
visokoregalnih skladišč

Vodenje podjetja prevzame
Guntram Meusburger

2010:

2018:

2019 - 2020:

» Zagon prodaje WBI
» Prevzem podjetja Segoni

Združitev blagovnih znamk
(Meusburger, PSG in Segoni) v
znamko Meusburger

Uvedba prodajnega programa
Orodja za preoblikovanje
pločevine

2010 - 2015:
Vstop na svetovni trg z
ustanovitvijo petih hčerinskih
družb po svetu

2013:

2016 - 2017:

Predstavitev prodajnega
programa Vse za delavnico

» Prevzem podjetja PSG
» Dokončanje prvega
automatiziranega skladišča
za drobni material
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Blizu kupca – kjer koli na svetu

Viernheim/Seckach,
Nemčiji

Vorarlberg, Avstrija

Wuxi,
Kitajska

» Sedež podjetja

Querétaro, Mehika

Charlotte, ZDA
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Istanbul, Turčija

Bangalore, Indija

09512

Zakaj je standardizacija tako pomembna?
» Dosledna standardizacija izdelkov in postopkov lahko prihrani veliko časa in denarja.
» Standardizacija je osnovni pogoj za trajno uspešno poslovanje podjetja.

Stroški

R&D

Krivulja vpliva na stroške
Konst.

Izdelava orodja

100
%

Vzorčenje

Serija

Nižji stroški zastojev ter krajši jalovi
časi v primeru strojeloma

Stroški
Nadzor nad stroški

Hitrejša ter cenejša proizvodnja
izdelava orodij, …

Čas

0%
Hitra ocena stroškov z digitalnimi
pomočniki
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Prihranek časa s konfiguratorji,
pomočniki in podatki CAD
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Samo najboljše
je za nas dovolj dobro
» Kakovostne surovine
» 31 kvalitet materiala
» Spektralne analize in trdnostni preizkusi
neposredno pri nas
» Zagotavljanje kakovosti z merilnim
strojem Zeiss
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Udobno se namestite
in se sprostite
» Zanesljiva nadaljnja obdelava z natančno
kontrolo in vrhunsko izvedbo napetostnega
žarjenja
» V podjetju Meusburger so vse jeklene plošče
napetostne žarjene
» Tri žarilne peči za 240 ton jekla na dan

» Prednosti: Krajši čas obdelave in daljša
življenska doba delovanja orodij
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Vsak dan
v delamo za vas
» Terenska služba obišče vaše podjetje in
vam osebno svetuje
» Velika ekipa strokovnjakov
» Tehnična pomoč v 21 jezikih

» Dodatni strokovnjaki na sedežu podjetja v
Vorarlbergu
» Mesečne novice v 13 jezikih
» Spletna trgovina ter pregledni katalogi
» Samodejna izbira ustreznih vgradnih delov
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Vedno na voljo –
in hitro pri vas
» 18.000 kvadratnih metrov skladiščne
površine
» Največje centralno skladišče normalij na
svetu
» 96.000 artiklov na izbiro
» 99-odstotna razpoložljivost vgradnih delov

» 1.500 pošiljk na dan
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Z Meusburgerjem prihranite čas in denar
Najvišjo kakovost in dolgoročno zanesljivost s
strogimi smernicami kakovosti

Zanesljiva nadaljna obdelava s kakovostnim in
napetostno žarjenim jeklom

Odličen servis z enostavnim naročanjem in
kompetentnostjo na vseh ravneh

Stalna razpoložljivost z več kot 96.000 artikli iz
največjega centralnega skladišča normalij

Najkrajši čas dobave omogočen z optimalnim
delovnim procesom in odlično razvito logistično
mrežo
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Bogata ponudba izdelkov za 22.500 strank po vsem svetu
Za orodja za brizganje
plastike
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Za orodja za preoblikovanje
pločevine

Za strojegradnjo in izdelavo
priprav
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Izbirate lahko med 96.000 izdelki za orodja za brizganje
plastike
Standardna ohišja:
» Velika ponudba plošč z luknjami ali
brez skupaj z izpopolnjeni sistemi in
izdelki
» Osnova za precizno in kakovostno
brizgalno orodje

Vgradni elementi:
» Bogata izbira vgradnih elementov za
orodja za brizganje plastike
» Od vodil in drsnih elementov do
električnih, hidravličnih in toplokanalnih
sistemov

Posebna ohišja:
» Čeljustna orodja za zahtevne elemente
» Izmenljivi vložki za prototipe in majhne
serije
» Mikroforme za najmanjše brizgane
elemente
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Izbirate lahko med 96.000 izdelki za orodja za brizganje
plastike
Plošče toplega bloka:
» Konfigurator za plošče toplega bloka
» Izdelava ohišja z razdelilnikom ter
ploščo toplega bloka z nekaj kliki

Toplokanalni sistemi:
» Celovite rešitve po meri za zahtevne
projekte
» Zanesljiv partner za avtomobilsko,
elektronsko, medicinsko, transportno
in še druge panoge

Regulacijska tehnika:
» Inovativni in kompaktni toplokanalni
regulatorji
» Preprosto in intuitivno upravljanje
» Pametne funkcije za varnost in
zanesljivost procesa
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Bogata ponudba za vsako tehnologijo orodij za
preoblikovanje pločevine
Standardna ohišja:
» Velika ponudba plošč brez ali pa z že
izdelanimi izvrtinami za vodila skupaj z
izpopolnjenim sistemom
» Osnova za natančno in kakovostno
orodje za preoblikovanje pločevine

Tehnika za
preoblikovanje
pločevine:
» Za elemente z zahtevnim krivljenjem
» Standardni sestavi za preoblikovanje
pločevine z avtomati proizvajalca Bihler

Transferna in velika
orodja:
» Rezalni in drsni elementi
» Vodilni elementi in centriranje
» Nosilni in dvižni elementi
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Bogata ponudba za vsako tehnologijo orodij za
preoblikovanje pločevine
Modulna tehnika:
» Bogat nabor inovativnih normalij, ki
so posebej prilagojene vašim
potrebam v modulni tehniki

Progresivna orodja:
» Najbolj razširjena zasnova orodja
» Širok nabor standardnih ohišji in
vgradnih elementov za to
tehnologijo

Vgradni elementi:
» Bogata izbira vgradnih elementov za
orodja za preoblikovanje pločevine
» Od vodil in aktivnih elementov do
plinskih vzmeti in električnih
komponent
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Zanesljiva podlaga za strojegradnjo in izdelavo priprav
S standardnimi elementi lahko tudi v strojegradnji in izdelavi priprav prihranite veliko stroškov.

Standardne plošče:

Plošče po naročilu:

» Bogat nabor standardnih plošč –
okroglih in oglatih
» Prilagodljivost je zagotovljena z
raznimi izvedbami
» Dodatne plošče po meri

» Vrhunska prilagodljivost s ploščami
po meri
» Hitra dobava s sodobnim voznim
parkom
» Izračun cen ob vsakem naročilu

Standardni elementi:

Standardne palice:

» Bogata izbira za strojegradnjo in
izdelavo priprav
» Od vodilnih elementov, priprav in
napenjal do komand, vzmeti in
prigradnih elementov

» Vsestransko uporabne palice v
raznih oblikah, velikostih in
materialih
» Prihranek časa s predhodno
kaljenim jeklom
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Dopolnilna ponudba za orodjarstvo in strojegradnjo
Vse za delavnico:
» Prava izbira za orodjarstvo in
strojegradnjo
» Prihranek časa pri primerjanju,
izbiranju in naročanju kakovostnih
izdelkov

Obdelava po
zahtevah stranke:
» Najkrajši dobavni roki ne glede na
postopek (rezkanje, globoko
vrtanje, brušenje, trdo rezkanje ali
plamensko rezanje)

Programska
oprema ERP/PPS:
SEGONI.PPMS

WBI
Upravljanje znanja

Digitalne rešitve
(samo za nemškogovorečo območje)
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Naša prodajna ekipa vam
je vedno na razpolago

» Preprosto vzpostavljanje in ohranjanje
poslovnih stikov

» Ekskluzivni dnevi orodjarstva in
strojegradnje v avstrijskem Bregenzu
» Dogodki, ki jih prireja Meusburger:
srečanja konstruktorjev, srečanja
uporabnikov, tehnološki dnevi in še
veliko več dogodkov

Predstavitev podjetja (18 od 21)

09512

Zaposleni v ospredju
» Izobraževalni program na Meusburgerjevi
akademiji
» Več kot 40 lastnih avtobusov za prevoz na
delo
» Dva službena zdravnika
» Lastna menza in priprava hrane

» Brezplačna ponudba sadja in toplih
napitkov
» Meusburger vsako leto priredi okoli 20
dogodkov in spodbuja razvijanje
teamskega dela
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Sami izobražujemo
strokovnjake za
prihodnost
» Okoli 140 vajencev
» 4 vajeniških poklicev
» Vajeniška delavnica na 2.100
kvadratnih metrih
» Najsodobnejši stroji ter oprema
» Mentorstvo
» Veliko kariernih priložnosti
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Hvala za vaše zanimanje
Vabimo vas, da obiščete eno naših lokacij.
Obrnite se na kontaktne osebe in se dogovorite za obisk.

Več informacij najdete na www.meusburger.com.
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