Милара Интернешънъл ООД

Фирма Милара Интернешънъл ООД е създадена през март 2006 г. със седалище и адрес
на управление в гр. Пловдив, ул. Георги Трингов” № 3.
Новоизградената модерна производствена база на територията на Северна индустриална зона – гр. Пловдив се простира на обща площ от 9875 кв.м.
Милара Интернешънъл е посветена на разработването, производството и сервизното обслужване на ръчни, полуавтоматични и напълно автоматизирани стенсил/ситопечатни принтери, диспенсери и принтери за силициеви пластини за Технологията на
повърхностен монтаж и Полупроводниковата индустрия. В допълнение, компанията е
изпълнител по договори за инженеринг и производство на сложни механични и електронни продукти.

www.milarasmt.com

Фирмата има сключен договор за изключително представителство за България с
фирма Милара Инкорпорейтид – САЩ. Фирмата има Фирмата има сключен договор за
изключително представителство за

Напишете малко повече текст тук!

Милара Интернешънъл е изцяло оборудвана с нови прецизни многофункционални стругови автомати и обработващи центрове със CNC управление, с които се извършва
механична обработка на детайли и се произвеждат автоматични и полуавтоматични
стенсил принтери и резервни части за тях.
Базата на Милара Интернешънъл разполага с:
МАЗАК – ВЕРТИКАЛНИ ФРЕЗОВИ ЦЕНТРОВЕ
MAZAK - два пет-осни VARIAXIS 630-5x II и VARIAXIS 500-5X II
MAZAK - NEXUS-510C – II (11 броя)
MAZAK - VTC-300C – II (10 броя)
HURCO - VMX 42

MAZAK – СТРУГОВЕ цифрово програмни
NEXUS 200 – II QUICK TURN и NEXUS 200 – II MY

WATER JET – машина за водно рязане до дебелина D-70 mm

ПРЕЦИЗНО ИЗМЕРВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ
Discovery II, D-12 - 1 System
/3D измервателна машина/
Микроскоп TESA – VISIO 300
/ръчно или автоматично базираща машина/
HEIGHT GAUGES
автоматично и прецизно измерване на линейни размери (3 броя)

Ако настоящото представяне на нашата фирма представлява интерес за Вас,
ще се радваме на възможността да отговорим на Ваши конкретни запитвания.
Надяваме се на ползотворно бъдещо сътрудничество.
С уважение,
ТОДОР СТАВРЕВ
Прокурист

Тел.: 032/234 100
Факс: 032/234 103
Моб.: 0896/72 72 32
e-mail: sale.bg@milarasmt.com
www.milarainternational.com

