Wstęp

System profili połączeniowych KANYA PVS®:
Moduły z nieograniczonymi możliwościami.
Od roku 1974 firma KANYA i jej
partnerzy handlowi wyznają zasadę,
że dopiero wtedy jesteśmy zadowoleni, gdy zadowoleni są nasi klienci.
Do osiągnięcia tego celu stawiamy na
wysoką jakość produktów i usług,
terminowość oraz optymalną relację
miedzy ceną a wydajnością.
Dla ochrony środowiska naturalnego
dbam dodatkowo o etykę biznesu.
Dzięki różnorodności produktów
systemu modułów KANYA możliwe
jest rozwiązywanie problemów
ekonomicznych. Możecie Państwo
przenieść swoje zadania na nas,
aby wykorzystać nasze wieloletnie
doświadczenie. Skorzystajcie
Państwo ze zdolności innowacyjnych
zespołu KANYA.
Najnowszy wynalazek, opatentowany
system połączeniowy PVS®-EASY,
jest dokładnie opisany w tym
katalogu. Dzięki międzynarodowej
sieci sprzedaży możecie Państwo
korzystać z naszych usług także
w innych krajach. To nie dająca się
przecenić zaleta w globalnej
gospodarce.
Wasz zespół KANYA
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Państwa potrzeby – nasze usługi

Państwo mają
pomysły i wizje!
Pomagamy Państwu w ich
realizacji poprzez intensywne
doradztwo, nasz system połączeń profili oraz obszerny
asortyment.
Rozwiązania kompletne są naszą siłą –
najlepszym dowodem tego są nasze
liczne referencje. Skorzystajcie Państwo z naszego wieloletniego doświadczenia w budowie systemowej.
Optymalnie wykorzystana energia
pomiędzy Państwa wiedzą a naszymi
kompetencjami zapewni Państwu
możliwe najlepsze rozwiązanie.
Gdziekolwiek potrzebujecie Państwo
produktów KANYA®, do Państwa
dyspozycji stawiamy dobrze wykształcony i innowacyjny zespół pracowników.
Globalne
usługi KANYA.
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KANYA

Zastosowanie modułowe: budowa maszyn i instalacji

Przewijarka

Paletyzator

Maszyna rozdzielana wzdłużnego i poprzecznego

Konstrukcja transportu prasy

KANYA
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Zastosowanie modułowe: budowa maszyn i instalacji

Automat do wykrawania i pakowania

Instalacja czyszcząca

Automat pakujący

Maszyna sprawdzająca śmigła samolotów

Konstrukcja osłniająca
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KANYA

Zastosowanie modułowe: budowa maszyn i instalacji

Linia pakująca

Maszyna do produkcji pałeczek z watą - tamponów

Linia myjąca

Konstrukcja gnąca

Przewijarka

KANYA
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Państwa potrzeby – nasze usługi

Potrzebują
Państwo
konkretnych
wymiarów lub
specjalnych
części!
Profile, akcesoria i części specjalne obrabiamy fachowo przy użyciu
naszych specjalnych maszyn.
Czyste cięcia o bardzo wysokiej
dokładności przy minimalnych stratach
to oczywistość.
Małe lub duże profile, proste lub
skośne cięcia – wykonujemy z korzyścią dla Państwa.
Zaprojektowane konstrukcje
wykonywane są w krótkich terminach.
Nasz wykwalifikowany personel
warsztatowy szybko i precyzyjnie
wykonuje konstrukcje specjalne.
Cenne
usługi KANYA.
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KANYA

Zastosowania modułowe: Automatyzacja i urządzenia kontrolne

Przyrząd do mocowania i pomiarowy

Linia montażowa

Automat wykrawający z pokrywą dźwiękoszczelną

Próżniowa stacja kontrolna

KANYA
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Zastosowania modułowe: Automatyzacja i urządzenia kontrolne

Stacja kontrolna dla karbonowych ram rowerowych

Automat dozbrajający

Automatyczna instalacja pozłacająca
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KANYA

Zastosowanie modułowe: Stanowiska pracy

Stanowisko pracy z wyciągiem

Stanowiska montażowe

Jezdny stół roboczy

Indywidualne stanowisko pracy

Stanowisko pomiarowe

KANYA
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Państwa potrzeby – nasze usługi

Mają Państwo
mało czasu, a
klient czeka!
Oferujemy najwyższą jakość z
krótkimi terminami dostawy.
Niezależnie od profilu i akcesoriów
zawsze zapewniamy dostawy.
Zgodnie z Państwa wymaganiami
dostarczamy pojedyncze akcesoria
i profile, konfekcjonowany materiał lub
całkowicie zmontowane rozwiązania.
Montaże końcowe na miejscu także
należą do naszych usług. W każdym
przypadku Państwa indywidualne
rozwiązanie jest gotowe w możliwie
najkrótszym czasie.
Terminowe
usługi KANYA.
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KANYA

Zastosowania modułowe: Osłony ochronne

Osłona dla instalacji usuwającej zadziory ze szkłem ochronnym

Ciemnia

Komórka robota

Osłona ochronna

KANYA
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Zastosowania modułowe: Osłony ochronne

Urządzenie zabezpieczające z automatycznymi drzwiami

Osłona ochronna

Ściana oddzielająca od linii produkcyjnej
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Kabina ochrony przed pyłem

KANYA

Zastosowania modułowe: Osłony ochronne

Osłony maszyn

Namiot ochronny – technika kosmiczna

Skrzynie dźwiękoszczelne do dmuchaw

Kabina do czyszczenia motocykli

Kabina dźwiękoszczelna

KANYA

15

Państwa potrzeby – nasze usługi

Mają Państwo
projekty i
potrzebują
konstrukcji!
Oferujemy konieczną wiedzę i
dopasowane zastosowanie.
Z uwagi na to, że otrzymując od
Państwa dane, wsparcie techniczne
jest oczywistością. Nasi inżynierowie i
technicy chętnie udzielą Państwu
porady przez telefon, dostarczą danych
pocztą elektroniczną oraz faksem lub
odwiedzą Państwa na miejscu wraz z
kolekcją wzorów.
Z Państwa danych powstają konkretne
rozwiązania. Utworzymy dla Państwa
ofertę wraz z rysunkami i wykazami
części. Różnorodność zastosowań
naszych produktów jest nieograniczona.
Oczywiste
usługi KANYA.
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KANYA

Zastosowania modułowe: Kabiny i technika czystych pomieszczeń

Biuro warsztatowe

Osłona czystego pomieszczenia

Kabina dźwiękoszczelna

Komórka kontrolna czystego pomieszczenia

KANYA
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Zastosowania modułowe: Technika laboratoryjna i medyczna

Sztaplarka do sterylizacji

Urządzenia do doświadczeń laboratoryjnych

Wózek tlenowy do transportu
pacjentów

Osłona ochronna do urządzeń laboratoryjnych
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Rama wagi do niemowląt z lampą ogrzewającą

KANYA

Urządzenie laboratoryjne z zakrywającym systemem nośnym

Zastosowania modułowe: Badania i technika solarna

Podest do obserwatorium astronomicznego

Solar-stacja zasilajaca

Laserowa instalacja badawcza

Model badawczy Kampfjet

Instalacja słoneczna

KANYA
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Państwa potrzeby – nasze usługi

Macie Państwo
życzenia i
szukacie czegoś
specjalnego!
Możemy je spełnić, ponieważ
robiliśmy już prawie wszystko.
Pomoce warsztatowe, urządzenia
wewnętrzne lub hobby, za pomocą
modułu nieograniczonych możliwości
realizujemy także niezwykłe rozwiązania.
Wystarczy hasło! W naszej bazie
danych z pewnością znajdziemy
podobny projekt. Jeśli nie, to Państwa
życzenie stanie się atrakcyjną konstrukcją.
Wspaniałe
usługi KANYA.
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Zastosowania modułowe: Środki robocze

Stanowisko magazynowe dla ładunku wzdłużnego

Stopnie do chodzenia

Przenośny wózek

Ściana narzędziowa

Suszarnia

Stacja nitująca

KANYA
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Zastosowanie modułowe: Budowa lad i urządzenia wewnętrzne

Stół dyskusyjny

Instalacja do produkcji biżuterii

Stolik pod telewizor
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Lady sklepowe

Multimedialne pomieszczenie robocze

KANYA

Zastosowanie modułowe: Hobby i niezwykłe rozwiązania

Przyczepka do prac ogrodowych

Ramy do samochodów zabawkowych

Podstawa konstrukcyjna do kolejki zabawkowej

Zadaszenie placu zabaw

Przystań do łodzi

KANYA
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