profil – inzerce

Vydona. Ostře & přesně.
Některé náhody jsou tak zvláštní, že snad ani náhodami nejsou. Obec Pravčice
má ve znaku speciální nástroj – ostrý vinařský nůž. A právě v Pravčicích
působí VYDONA, výrobce precizních dřevoobráběcích nástrojů a speciálních
nástrojových systémů pro dřevo, plast a kov. Z malebné vesničky putují ostře
broušené výrobky k zákazníkům již téměř dvacet let.
Hanácký výrobce si od počátku zaklá
dá na perfekcionalismu, který ve firmě
pocítíte na každém kroku. Špičkové
technologické vybavení, vlastní kontrolní
a zkušební laboratoř, vysoce kvalifikova
ný personál a sofistikovaná organizace
práce vytvářejí podmínky pro výrobu
nástrojů s přesností tisíciny milimetru.
Falcovací fréza s PKD systém Mallard

Společnost VYDONA zajišťuje nejen
výrobu a servis nástrojů, ale poskytuje
kompletní služby v oboru technologie
obrábění a doporučení optimálních řez
ných podmínek a výrobních postupů. Její
technici se podílejí na zavádění nových
výrobků svých zákazníků v oblasti nábyt
kových produktů, okenních a dveřních
konstrukcí, různých typů celodřevěných
a lepených podlah. Specifické požadav
ky jsou pro ně výzvou k hledání nejlepších
řešení.

Od roku 2012 se firma věnuje vývoji
a výrobě nástrojů s PKD. Kvalita těchto
nástrojů je zaručena jejich konstrukcí
a špičkovou výrobní a kontrolní techno
logií. Jsou určeny k obrábění jak abra
zivních (MDF, DTD…), tak stále častěji
i masivních materiálů. Do této oblasti pa
tří i novinka, kterou VYDONA vyrábí. Jde
o systém diamantových nástrojů Mallard
určený pro produktivní a vysoce kvalitní
obrábění všech druhů dřev včetně tro
pických a materiálů na bázi dřeva jako
DTD, MDF apod.

Mezioperační a výstupní kontrola
Nástroje do CNC strojů

Vedle standardních obráběcích nástrojů
VYDONA vyvíjí a vyrábí nástroje spe
ciální – doslova „na míru“ konkrétním
zákazníkům. Tím však péče nekončí.
Samozřejmostí je poskytování potřeb
ného servisu zahrnujícího ostření, opra
vy, úpravy a repase nástrojů. Tyto služ
by – včetně přepovlakování – se týkají
nejen nástrojů VYDONA, nýbrž i jiných
značek. Firma se profesionálně postará
o celý park obráběcích nástrojů bez roz
dílu původu. Repase jsou tak dokonalé,
že VYDONA zaručuje výkon odpovídají
cí nástrojům novým.
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Ostření nástrojů s PKD

Nástroje z Pravčic obrábějí dřevo i jiné
materiály doslova po celém světě. Spolé
hají na ně výrobci, kteří chápou, že ces
tou k úspěchu je prvotřídní kvalita. Vědí
totiž, že projekt s VYDONOU bude vždy
ostrý a přesný... Sharp & precise.
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