Dezvoltare prin cercetare

INTELIFORM

PROFILUL CLIENTULUI
Companie: INTELIFORM S.R.L.
Obiect de activitate: servicii profesionale de prototipare,
proiectare produs, execuție de matrițe și ștanțe,
consultanță și asistență în timpul proiectării și fabricației
Adresă: Calea Moșniței, nr. 21,
Timișoara, Jud. TIMIȘ, România

INTELIFORM desfășoară programe de
cercetare conexe și dezvoltă, pe cont
propriu, metode și tehnici mai puțin
cunoscute în România.
,,Oferim servicii profesionale de
proiectare, reper sau produs, execuție
de matrițe, ștanțe, dispozitive, celule
de producție, consultanță și asistență

BACKGROUND

în timpul proiectării și fabricației și

INTELIFORM S.R.L. oferă către piață servicii de
engineering și prototipare. După 12 ani de activitate,
INTELIFORM S.R.L. a ajuns la o cifră de afaceri ce a depășit
două milioane de euro și aproape 50 de angajați.

cu element finit. Totodată, oferim

Încă din anul 2010, în planurile de dezvoltare au fost
incluse activități de cercetare și dezvoltare de produs, în
vederea consolidării poziției pe piața din România, dar
și pentru extinderea portofoliului de parteneri externi.
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soluții de optimizare folosind analiza
servicii de prototipare, iar planurile
noastre se îndreaptă către zona
de cercetare-dezvoltare, o zonă cu
valoare adaugată mare.’’ –
Adrian Boldan, administrator
INTELIFORM

PROVOCAREA
Colaborarea dintre INTELIFORM și ALLMETECH a început
pe fondul dezvoltării activității INTELIFORM. Se
căuta, la acel moment, un partener care să
poată oferi echipamente care să răspundă
unor probleme punctuale legate de calitate,
productivitate, toleranțe.

SOLUȚII FURNIZATE
În urma analizelor și a discuțiilor avute
cu echipa INTELIFORM, ALLMETECH a livrat
echipamente de măsură și control și
echipamente de prelucrarea metalului.
Pe lângă echipamentul HURCO VMX42
SRTI, s-au furnizat echipamente de
electroeroziune SODICK, care nu se află în
portofoliul tradițional, astfel încât fluxul de producție să
fie complet.

REZULTATELE COLABORĂRII:
creșterea productivității și
a calității
Pe parcursul parteneriatului cu INTELIFORM, început
cu aproape 10 ani în urmă, ALLMETECH a oferit soluții
complete, care au avut drept rezultat atât creșterea
productivității, cât și a calității produselor și serviciilor
INTELIFORM.
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„Ne bucurăm că
am găsit un
colaborator care
dorește să ofere
soluții complete,
concentrat pe
rezolvarea unei
probleme, nu doar pe livrarea unui
produs. Am avut situații în care
ALLMETECH ne-a livrat echipamente
care nu erau în gama lor tradițională,
special pentru a da o soluție la problema
cu care ne confruntam.
Intenționăm să continuăm extinderea
în zona de cercetare-dezvoltare,
prototipare și dezvoltare de produs.
Pentru aceasta vom avea nevoie de
echipamente de o calitate înaltă, care
să ofere o precizie mare. Noile produse
intrate în portofoliul ALLMETECH –
Roeders, Heller și Emco – au aceste
atribute căutate de noi. Viitoarele
achiziții vor fi, cu siguranță, de la
ALLMETECH.” – Vlascici Miomir,
administrator INTELIFORM

Comercializarea de mașini-unelte și consultanță tehnică de specialitate; consultanță pentru
afaceri și management; servicii de instalare, punere în funcțiune, service și mentenanță;
comercializarea de scule, accesorii, aparatură de măsură și control

