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CU-PRO SH.P.K
Shoqeria Cu-pro sh.p.k i ka fillimet e saj në vitin 2005. Cu-pro sh.p.k operon në fushën e fonderisë.
Prodhimet tona jane te bronzit, tunxhit, aluminit. Formimi që ne bëjmë është, formim me vazhdim,
formim me centrifug dhe formim me rërë.
Qëllimi kryesor i kompanise tonë eshte cilësia. Çmimi konkurues dhe dorëzimi në kohë i porosive,
janë prioritetet tona kryesore. Eksperienca jonë është në prodhimin e profileve të brozit, pjesëve të
makinerive, bokulla bronzi, rakorderi bronzi.
Produktet tona prodhohen sipas kërkesave të klienteve duke u bazuar në analizat e metalit sipas
normës standarte të EU.
Çdo projekt fillon me një bashkpunim të sinqertë, duke ndërtuar marrëdhënien në besim dhe
punë të përkushtuar.
Ne jemi te kujdesshëm që në hapat e para të projektit, deri në përfundimin e tij sipas kërkesave të
klientit.
Kompania jonë e njeh mirë rendesinë e kohës, keshtu që stafi ynë është i përkushtuar maksimalisht
për përmbushjen e afateve kohore.

DISA NGA MAKINERITË
Furrë induktive 2000 kg me linjën e prodhimit të profileve të tunxhit e bronzit.
Furrë induktive 2 cope nga 300 kg
Torno 2 paralele .1cnc .1automatike.
Frezë vertikale
Presa 2 ecentrice 1 hidraolike
Centrifuge 1
Spektrometer per analizat e metaleve.etj

DISA NGA LIDHIET E BAKERRIT QE NE PRODHOJME
bronze dhe tunxhe
DIN

EN

cu zn40 pb2
cu zn36pb3
cu zn38 pb2
cu zn 39pb2
cu zn25al5
cu zn 35al1
cu al10ni
cu al9
cu sp10 sn
cu zn34al2
cu zn40al2

cw617N
cw603N
cw608 N
cw612 N
cc762 S
cc765 S
cc334 G
cc495 K
cc764 S
cc713 R

UNS
c 36 000
c38500
c86300
c86400
c93 700
c86200
c67400

PJESË MAKINERISH ALUMINI

RAKORDERI BRONZI TUNXHI

MATERIALE TORNERIE

ARREDIME ALUMINI PER AMBJENTE TË JASHTME
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