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Az ACCRETECH méréstechnikai vállalat átveszi a Balancer gyártósort a Schmitt 

Industries Inc cégtől.  
 

(München, 2019. 11. 25.) A Tosei Engineering Corp. és a Tosei America vállalatok átvették a Schmitt Industries 

Inc. vállalattól a Balancer termékvonalat (SBS®). A Tosei Engineering Corp. a Tokyo Seimitsu Co. Schmitt 

Industries vállalat 100%-os tulajdonú leányválallata, amelynek székhelye Portlandban az USA-ban található; ill. 

amely egy egész világot lefedő saját forgalmazóhálózatot üzemeltet Németországi és Nagy-Britanniai 

értékesítési helyszínekkel. A Tokyo Seimitsu Co. vállalat nemzetközi viszonylatban az ACCRETECH márkanéven 

ismert. 

Az egyesülés magasan automatizált teljes megoldások létrehozását teszi lehetővé 

Az ACCRETECH cég nagy pontosságú méréstechnikát fejleszt, és a gyártósorok számára kiérlelt, vevőspecifikus 
megoldásokat kínál. Az SBS megszerzésével az ACCRETECH automata és kézi kiegyensúlyozó termékekkel, 

valamint akusztikus kibocsátásérzékelő megoldásokkal bővíti a termékportfólióját. A Schmitt Industries SBS 

gyártósora világszerte vezető szerepet foglal el a csiszolókorongokat kiegyensúlyozó és a csiszolási folyamatot 
ellenőrző eszközeinek előállításában. Az SBS® által kifejlesztett dinamikus kiegyensúlyozó rendszerek már 0,02 
mikrométeres rezgést is felismernek és dinamikusan korrigálnak a termékek minőségének garantálásához. Az 
SBS akusztikus kibocsátásérzékelői segítséget nyújtanak a csiszolási folyamat hatékonyságának 
maximalizálásában, az elkészült alkatrészek mennyiségének növelésében és az üzemi költségek 

csökkentésében. Az SBS® termékek inline eszközökként az úgynevezett megmunkálás során alkalmazott 

megoldások részei.  

Wolfgang Bonatz, az ACCRETECH Europe GmbH ügyvezetője biztonsággal állítja: „A Schmitt cég SBS® 
gyártósora az ACCRETECH inline termékek optimális kiegészítése. Az SBS termékportfólió alkalmazásával a 

jövőben gazdaságos és teljesen automatizált kész megoldásokat kínálhatunk vásárlóink számára.”  

A kibővített portfólió egyaránt hasznos a meglévő és új vásárlóink számára  

Az SBS® rendszereket elsősorban a szerszámgépgyártóknak és a csiszológépek felhasználóinak értékesítjük. Az 
SBS® precíziós kiegyensúlyozó rendszereit számos vezető autó-, repülőgép-, űrhajó-, acél-, csapágy-, és 

forgótányérgyártó alkalmazhatja. Más, különösen pontos gyártási tűrést igénylő ágazatok is kihasználhatják az 
SBS® rendszerek kiváló minőségét. „Meggyőződésünk, hogy az ACCRETECH céggel ideális stratégiai partnert 
találtunk az SBS® számára. A mérőrendszerek területén való jártasságának köszönhetően az ACCRETECH képes 
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az SBS® üzleti körét maximalizálni, és ugyanakkor minden SBS® vásárló számára továbbra is első osztályú 
támogatást nyújtani” – közölte Michael Zapata, a Schmitt Industries vezérigazgatója.  

A Tosei Engineering, az ACCRETECH csoportnál a folyamatmegoldások tulajdonosa kiváló minőségű, 
automatizált megoldásokat fejleszt és gyárt védett felépítésű, kompakt mérésvezérlőkhöz. A vizsgálóeszközök 
a moduláris felépítésüknek köszönhetően vásárlóink mindenkori egyedi követelményeihez és igényeihez 

igazíthatók. Az ACCRETECH mérőeszközei a pontos és megbízható technológiájukkal tűnnek ki, és különösen 
az autóiparban, a gyógyászati eszközök, repülőgépek vagy gépek gyártásában, valamint a műhelyekben 
alkalmazhatók. Számos eszközünk szabadalmaztatott.  

Az SBS® megvásárlásával az ACCRETECH visszanyúlhat a forgalmazói hálózatához és új vásárlókat érhet el.  

 

 

Az ACCRETECH-ről 

Az ACCRETECH céget 1949-ben alapították Tokióban. Napjainkban a világ egyik legjelentősebb ipari 
méréstechnikai és korszerű félvezető-ipari berendezéseket gyártó vállalata. Az ACCRETECH 1989-ben vetette 

meg a lábát az európai piacon. Napjainkra kiterjedt értékesítési és szervizhálózattal rendelkezik. 
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