


FRIMO – az Ön átfogó  
technológiapartnere.

A FRIMO szakértő a legkülönbözőbb területeken 

felhasznált kiváló minőségű műanyag termékek 

gyártásához szükséges gyártórendszerek 

kifejlesztésében és előállításában. 

Kivételesen széles termék és szolgáltatás skálát 

kínálunk és a folyamat minden lépésénél támogatjuk. 

Függetlenül attól, hogy Önnek kitűnő minőségi 

szerszámra, teherbíró egyedi berendezésre, vagy 

automatizált gyártósorra van szüksége, mi minden 

esetben egyéni igényekre szabott megoldást javaslunk.

A FRIMO által előállított szerszámokat és 

berendezéseket évtizedek óta nemcsak autóipari gyártók 

és rendszerszállítók használják, hanem más, műanyag 

feldolgozással foglalkozó iparágak is.



Ismerkedjen meg velünk!

A németországi központtal rendelkező FRIMO vállalatcsoport világszerte található 12 

telephelyén több, mint 1.000 embert foglalkoztat és számos nemzetközi képviselettel 

rendelkezik. Innovatív technológiapartnerként kiemelkedő szolgáltatásainkért több ízben 

is kitüntettek. Az ismert SPE-díjat immáron több, mint tíz alkalommal tudhatta magáénak 

a FRIMO, közöttük is a legmagasabb kitüntetést a Grand Innovation Award-ot a BMW cég 

partnereként. 



Minden szolgáltatás egy kézből –  
az Ön igényeihez igazítva.

Termékeinkkel igényei szerint kínálunk átfogó szolgáltatást az egész 

gyártás során: a tervezésen, projektvezetésen és prototípus-gyártáson át, a 

szerszámok, készülékek és berendezések gyártásáig, beleértve a széleskörű 

szervízszolgáltatásokat is.

Profilunkba tartozik továbbá automatizálási megoldások kivitelezése, több 

technológia kombinálása egy intelligens, összevont rendszerbe és nagy projektek 

levezetése. Alkatrészek gyártását is vállaljuk.

Technológiai, projekt és szakértői kompetenciánk tökéletes elegyítésével 

hatékony megoldásokat hozunk létre, melyek vevőinknek világszerte 

értéktöbbletet hoznak. Az Ön előnye: semleges technológiai tanácsadás, gyártási 

biztonság kipróbált és teherbíró minőségi termékekkel, a technológiák hatékony 

összevonásával magas innovációs lehetőségek és rövidebb átfutási idők. 

Minden egy helyen.



Ismerje meg széles  
termékskálánkat!

Innovatív technológiapartnerként a FRIMO széles 

termékskálát kínál a műanyag feldolgozási technológiák 

kivételesen kiterjedt spektrumán:

  PUR feldolgozás 

  Rugalmas kivágás

  Stancolás

  Préselés / Formázás

  Mélyhúzás

  Kasírozás

  Peremező-ragasztás

  Illesztés / Ragasztás

A felhasználástól függően lehetnek ezek standard 

szerszámok és berendezések, igényre szabott egyedi 

megoldások, vagy komplett gyártósorok. 

Gyártassa ötleteit a FRIMO-val!



PUR

feldolgozás A megfelelő keverési arányon múlik –  
PURe Line Keverő- és adagoló  
berendezések.

Az általános élet szinte minden területén körülvesznek minket a poliuretánból 

készült termékek. Szigetelőanyagként hűtőszekrényekben, bútorok béléseként, 

vagy akár szabadidős termékeknél. Az autóipar leginkább műszerfalak, 

ajtóburkolatok, védőburkolatok, tetők, ülések, fejtámaszok, kormányok, vagy 

lengéscsillapítók és ütközés gátlók gyártásában használja őket. 

A FRIMO komplett gyártási programot kínál a lágy-, félkemény-, kemény- és 

integrált habokhoz, rotációs öntőrendszerekhez és telített PUR rendszerekhez, 

valamint a felszórási technológiához.

A PURe Line keverő- és adagoló berendezések gondoskodnak ehhez a megfelelő 

keverési arányról. Kínálatunk minden standard terméke moduláris, összetetten 

felépített és széles alapfelszereltségű. Vevőspecifikus megoldások természetesen 

lehetségesek. 

FRIMO PURe Line termékskála:

Szivattyús habosító berendezés
Dugattyús habosító berendezés
Kombinált habosító berendezés
Szórófejes habosító berendezés
Keverőfejek
Szórós keverőfejek
Kiszolgáló egységek

















PURfeldolgozás

FRIMO PURe termékskála:

Modellek
Szerszámtechnológia
Formahordozórendszerek
Gyártósorok
Körasztalok
Konvejor pálya













A FRIMO szerszámokat szállít habosító-, öntő- és felszóró technológiához, 

ezáltal lefedi a PUR technológiával gyártott széles termékskálát: a prototípusok 

és előszériák gyártásához szükséges egyszerű szerszámokon át, az igényes 

szériaszerszámok gyártásáig, pl. a kiváló minőségű díszítő anyagok mögé 

habosításához.

Függetlenül a kívánt kinematikától, záróerőtől és felfogatási felülettől a FRIMO 

igényre szabott formahordozókat is ajánl, melyek gyártósorok, körasztalok, 

vagy  PURe Track konvejor pálya részeként is alkalmazhatóak. Így hozunk létre 

egyedi, összetett és hosszú élettartamú gyártóberendezéseket.

Rugalmas és egyéni rendszermegoldások –  
PURe szerszámok és berendezések.



Rugalmas

kivágás Sokoldalú felhasználási lehetőség –  
rugalmas kivágás FlexTrim  
berendezésekkel.

Egyre növekvő modell- és variációkínálat, új kialakítási igények és alapanyagok, 

valamint egyre csökkenő fejlesztési idő és gyártási ciklusidő teszik szükségessé a 

rugalmas kivágó rendszerek alkalmazását. 

A FRIMO termékskálája magába foglalja az összes használatos kivágási 

eljárást, mint a marás, vízsugaras-, késes- és lézervágás. Ezek az összetett, 

robotok használatára alapuló FlexTrim berendezések próbák céljára egy modern 

technikumban is rendelkezésre állnak. Ezáltal lehetséges a vevők szempontjából 

műszakilag és gazdaságilag legoptimálisabb megoldás kidolgozása.

Gyakran alkalmazzák a rugalmas kivágási eljárásokat stancoló folyamatok 

kiegészítéseként variációgyártáshoz, vagy alacsony darabszámú gyártásnál. A 

vezérelt nyomás a késes kivágás egy egyedi formája, mellyel láthatatlan légzsákot 

gyártanak az autóiparban.

FRIMO FlexTrim termékskála:

Termék alépítmények
Maróberendezések
Vízsugárvágó berendezések
Kézi késes kivágó berendezések
Vezérelt nyomás kivágó berendezések
Lézervágó berendezések 















Stancolás
Gyors, pontos és tiszta –  
stancolás a tökéletes kivágáshoz.

Az autóipar régi partnereként a FRIMO szakértő az összetett műanyag 

építőkomponensek kivágásában, mint pl. műszerfalak, középkonzolok és 

oszlopburkolatok, vagy lökhárítók.

Legyen szó átstancolásról, rávágási eljárásról, horonystancolásról, vagy fűtött 

kés-hordozógyengítésről: a FRIMO széles skáláját kínálja magas élettartamú 

szerszámoknak és berendezéseknek szinte minden felhasználáshoz. Igény 

szerint ezek a berendezések lehetnek automatizáltak és összevontak, vagy 

rugalmas kivágó rendszerekkel kombináltak. 

Ezáltal a FRIMO képes összetett és egyedi igények szerint kialakított 

rendszermegoldások szállítására. Egyedi felhasználások, mint pl. a fűtéstakaró 

lemezek rögzítése, a vákuumkasírozandó darabok elkészítéshez történő 

rögzítése, valamint a OneShot rögzítőrendszer teszik a termékskálát teljessé.

FRIMO termékskála:

Termék alépítmények
Kivágószerszámok
EcoCut, ErgoCut, CombiCut,  
VertiCut stancoló berendezések
Egyedi stancolók
Rögzítő berendezések
OneShot berendezések 
Tűzőgépek

















Préselés

Formázás

Préselés és formázás – szerszámok  
és berendezések méretre szabva.

A FRIMO széles skáláját nyújtja a műanyagok préseléséhez és formázásához 

szükséges szerszámoknak és berendezéseknek. Legismertebb felhasználási 

területeik a formatartó hordozó-komponensek, PUR elemek, valamint szigetelő 

és akusztikus elemek.

A termékskála az ún. „Composit” anyagok, pl. SMC, LFT vagy GMT 

feldolgozásához szükséges présszerszámok mellett a RRIM, SRIM/GMPU,  

Long Fiber Technologies vagy NFI technológiához szükséges habosító 

szerszámokat is magába foglalja. A minőségi, díszítésként szolgáló felületek 

gyártásához speciális bőrös RIM szerszámokat ajánlunk. A kombinált szerszámok 

összekötik az egyes technológiai lépéseket, pl. formázás, kasírozás és kivágás 

egy szerszámon belül. 

A szőnyegek és textíliák formázásához és mögé habosításához a FRIMO egyedileg 

kialakított, magas élettartamú berendezéseket szállít.

FRIMO termékskála:

Présszerszámok
Formázó szerszámok
PUR-darabok szerszámai
Bőrös RIM szerszámok
Kombinált szerszámok
HyPress hidraulikus prések
(Szőnyeg-) Formázó berendezések
Berendezések szigeteléshez/ 
akusztikához 



















Mélyhúzás
Megnövelt gazdaságosság –  
hatékony és megbízható mélyhúzás.

A mélyhúzás különösen gazdaságos technológia, minőségileg magas színvonalú 

eredményekkel és szinte határtalan felhasználási lehetőségekkel. Az IMG 

technológiával történő fólia formázás vagy a TEPEO 2® alternatívát jelent az 

öntött-, vagy szórt fólia formázási technológiákkal szemben.

Az autóiparban a FRIMO által egyedileg gyártott szerszámokat és berendezéseket 

az utastér, az ajtóelemek, valamint a belső burkolati elemek minden fajtájához 

alkalmazzák. Az egészségügyben, a gyógyszerészetben és a csomagolóiparban, 

az irodai termékeknél, vagy a sport- és szabadidőiparban is széles felhasználási 

gyakorlattal rendelkezik ez a technológia. 

Az egyedi berendezések mellett a FRIMO EcoForm és VarioForm standard 

berendezéseket is kínál a különböző fólia- és lapalapanyagok felhasználásához. 

FRIMO termékskála:

Mélyhúzó szerszámok
EcoForm egyállomásos-berendezések
VarioForm lineáris berendezések
Körasztalos berendezések
Egyedi berendezések
Szerszámcserélő rendszerek















Kasírozás

Magas minőségű felületek, borítások –  
kasírozó technológiák a szakértőtől.

A kasírozást leginkább az autóiparban alkalmazzák. Legismertebb építőelemei 

a műszerfalak, ajtó- és oldalburkolatok, kalaptartók, kéztartók, ülések hátsó 

oldala, oszlopok és csomagtartó burkolatok. 

A FRIMO szakértő a magas minőségű felülettel rendelkező építőelemek 

kasírozásában és a gépi bőrkasírozásban. Profilunk része az összes ismert 

vákuumkasírozási folyamat műanyag fóliával és a műanyag- vagy bőrdíszítéssel 

történő préskasírozás. 

Szerszám és gép kínálatunk tartalmazza az egyszerű berendezéseket, 

egyállomásos és lineáris berendezéseket, valamint az automatizált kombinált 

berendezéseket, melyekben további gyártási lépések összevonása lehetséges, 

mint a stancolás, a peremező-ragasztás, vagy a kivágás. 

FRIMO termékskála:

Vákuum-, prés- és  
membránkasírozó szerszámok
EcoForm egyállomásos- 
vákuumkasírozó berendezések
VarioForm lineáris-vákuumkasírozó  
berendezések
Egyállomásos-préskasírozó berendezések
Lineáris-préskasírozó berendezések
Membránkasírozó berendezések
Körasztalos berendezések
Egyedi berendezések
Szerszámcserélő rendszerek





















Peremező-Tiszta eldolgozás, tökéletes  
eredmény – takarékos megoldások  
peremező-ragasztáshoz.

A peremező-ragasztás a vákuumkasírozott, préskasírozott, mögé habosított,  

vagy mögé préselt építőelemek befejezését szolgáló folyamat. 

Peremező-ragasztásnak nevezik egy hordozódarab hátoldalának díszítőanyaggal, 

pl. műanyag fólia, textília, szőnyeg vagy bőr, történő bevonását és illesztéssel 

történő rögzítését a hordozódarab hátoldalán. A bevonó anyag rögzítése a 

hordozón ragasztóval, vagy alternatív módon meleg levegővel, ultrahegesztéssel 

és fűtött peremező lécekkel lehetséges.

A FRIMO széles skáláját kínálja a berendezéseknek megfelelő szerszámokkal. 

A peremező lécek intelligens kialakítása segít a berendezés moduláris 

kialakításában és az anyagtűrések kompenzációjában. 

FRIMO termékskála:

Peremező-ragasztó szerszámok
Egyállomásos berendezések
Inline-berendezések
Körasztalos berendezések
Kombinált berendezések
Peremező-ragasztó tartozékok













ragasztás



Ille
sztés

Ragasztás

Az optimális rögzítésért –  
minden illesztési technológia egy kézből.

A műanyagok gyors, gazdaságos és tartós rögzítésében az illesztő eljárások egyre 

nagyobb szerepet kapnak. A felhasználási területtől, az anyag helyzetétől és az 

építőelem geometriától, valamint a darabszám igénytől függően a legkülönbözőbb 

eljárásokat alkalmazzák. 

A FRIMO termékskálája tartalmazza a standard termékeket és az egyedileg 

kidolgozott gépkoncepciókat minden ismert hegesztési-, forrasztási- és 

ragasztási folyamathoz. Az ultrahangos- és a fűtőelemes hegesztéshez, valamint 

a hő-szegecseléshez szükséges standard komponensek mind tartósan kaphatóak 

és problémamentesen integrálhatóak a piacon megtalálható összes gyártási 

eljárásban. 

Az ultrahangos hegesztésnél a FRIMO generátorok, konverterek és szonotródák 

gyors hegesztést tesznek lehetővé és különösen alkalmasak felülethegesztésnél, 

vagy –forrasztásnál hideg szerszámmal. 

FRIMO termékskála:

Ultrahangos hegesztő berendezések
Ultrahangos-standard építőelemek:
- Kézi hegesztőkészülékek
- Generátorok
- Konvertálók
- Magas frekvencia váltók
- Előtoló egység
- Út-mérőrendszerek

Infravörös hegesztő berendezések
Forró levegős hegesztő berendezések
Fűtőelem hegesztő berendezések
Forrasztó berendezések
Ragasztó berendezések

















Kompetencia a helyszínen – 
FRIMO telephelyek és képviseletek.

FRIMO telephelyek:

FRIMO Group
FRIMO Lotte
FRIMO Sontra
FRIMO Freilassing
FRIMO Hamburg
FRIMO Control Systems
FRIMO Service
FRIMO BoParts
FRIMO China
FRIMO France
FRIMO Hungary
FRIMO Poland
FRIMO USA



























FRIMO képviseletek:

Nagy Britannia
Irán
Korea
Oroszország
Skandináv országok
Szlovákia
Spanyolország
Csehország
Törökország





















www.frimo.hu

FRIMO Group GmbH

Hansaring 6 
49504 Lotte 
Germany

Tel.: +49 (0) 5404 886-0 
Fax: +49 (0) 5404 886-333 
info@frimo.com

FRIMO Hungary Kft.

Kórház u. 20.  
8060 Mór  
Hungary

Tel.: +36 (22) 563-500 
Fax: +36 (22) 563-504 
info.hungary@frimo.com
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