
 
Ismerje meg a Metal Work pneumatikát! 
 
 A Metal Work Group elnökének, Erminio Bonattinak beszámolója 
 

Az első 40 év 
 
Értékes eredmény a jövőbeni új kihívások felé elindulni 
1967-ben vágtam neki a Metal Work kalandnak egyetlen alkalmazottal. Elmúlt 40 év és az egyszemélyes 
cég olyan globális Csoporttá nőtt, amelyik 5 kontinensen működik több, mint 800 alkalmazottal és 
összesen 170 milliós éves forgalommal 2006 december 31-én. 
A csoport adózás utáni eredménye ugyanezen a dátumon 118 millió Euróra rúgott. Ezekben a 
pillanatokban, amikor az ember emlékei történelemmé válik, akár valami nyilvánvalót vagy szónokit 
mondhatna. 
Nem akarok haszontalan ünnepeltetést, bár hangsúlyozni fogom mindazok munkáját és elszántságát, 
akik hozzájárultak a cég növekedéséhez és sikeréhez. 
Mindazoknak a támogatásával, akik a csapatunkhoz csatlakoztak, megpróbáltam egy olyan Csoportot 
felépíteni, ami éveken keresztül válasz lehet az egyre keményebb piaci kihívásokra. És ma az 
alkalmazottaimmal és partnereimmel beszélgetve az az érzésem, hogy ez az eredmény csak a jövő 
kezdőpontja. 
Pár kulcsfontosságú erőség hasznunkra volt ezen évek során, és büszkén veszem számba ezeket,hogy 
azok továbbra is a Csoport vezérlő elve legyen az eljövendő évek során. 
 

Emberi Erőforrás 
 
A Metal Work-öt irányítva mindig is nagy figyelmet szenteltem az emberi erőforrásra. Különös 
köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik ide tartoznak, mert követtek engem a cég minden 
stratégiai döntése során. 
Az emberi erőforrásba való befektetés egészség, biztonság, tréning vagy „bármi” az üzleti tevékenység 
tekintetében tett képessé minket, hogy kitűnő eredményeket és az élet és munka különleges harmóniát 
érjünk. 
Az emberek központi szerepe, emberi kapcsolatok és minden egyes alkalmazott társadalmi értéke a 
Metal Work erős versenybéli erejét képviseli  a jövőben is. 
 

Vevők és Partnerek 
 
40 év a piacon és 40 leányvállalat világszerte! 
Fokozatosan, de folyamatosan kiterjesztettük a termelő és kereskedelmi szervezetünket, tudatában 
annak, hogy ma már termékek széles skálájával bírunk. 
A vevőink és partnereink bizalma, professzionalizmusa és know-how-ja késztettek minket arra, hogy 
folyamatosan minőségi megoldásokat fejlesszünk ki. 
Olyan termékekkel nyertük meg a vásárlóink lojalitását, melyek kielégítik a piac követelményeit, 
kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot alkotva. Értékes gazdasági előny, ami biztosítja a projectjeink 
megszilárdulását (konszolidálását). 
 
 
 
 



 

Befektetés és fejlesztés 
 
A Metal Work jövő irányultságú cég. A globális jelenlétünk a stratégiánk sikerének a garanciája. A 
kutatásba és az innovatív megoldások tanulmányozásába való állandó befektetésünk segít számunkra  új 
piacokat meghódítani és a globális jelenlétünket stabilizálni. 
De a Csoport nem áll meg itt! 
Ambiciózus tervek fele tartunk és a szakértelmünk tudatában elértük 40 év alatt, hogy készek vagyunk 
szembenézni az erőteljes versenybeli kihívásokkal és egyre több presztízs célt érjünk el. 
 

A cég társadalmi szerepe 
 
Még egy értékes előnyre szeretném felhívni a figyelmet ebből az alkalomból, ez pedig az a társadalmi 
szerep, amit a Metal Work betölt, amibe én mindig is befektettem. 
Véleményem szerint ebben a modern gazdaságban, alapvetően fontos különválasztani az üzlet 
növekedését a részek azon társadalmi relevanciájától, melyek ehhez a növekedéshez hozzájárulnak. 
Ezért az elkövetkező években arra a társadalmi követelményekre fogunk fókuszálni, ahol élünk és 
dolgozunk, azoknak a tényezőknek az értékét kihangsúlyozva, melyek képessé tettek bennünket elérni a 
fejlődésünket, miközben oltalmaztuk annak a helynek a környezetét és társadalmi értékét, ahol 
dolgozunk. 
Hadd fejezzem ki minden elégedettségemet, büszkeségemet és hálámat azokért az eredményekért, 
amiket ez alatt a 40 év alatt a Metal Work-kel elértünk! 

Metal Work Club 9. év 1. szám 
 ( hírek, újdonságok, gyártás és kereskedelmi stratégia) 

Információs hírlap alkalmazottaknak, kollegáknak, ügyfeleknek, beszállítóknak 

  
 
 

 A MW Magyarországon 
  
Az ENTRA-SYS KFt. a pneumatikát vásárló Partnerei minél jobb kiszolgálására törekedve valamint az 
egyedi gép gyártó tevékenység igényeit követve a pneumatika beszállítóját az olasz Metal Work 
Pneumatic S.p.a cégben találta meg 2003-ban.  
 
„ Cégünk azért dolgozik, hogy a jelenben tökéletesebbé tegyük azt amit korábban létrehoztunk.”  
(MW) 
 
Az ENTRA-SYS Kft. mint gépgyártó- és mint pneumatika forgalmazó cég egyaránt fontosnak tartja a kft. a 
folyamatos fejlesztést mind a gyártott és forgalmazott termékek tekintetében, mind a hozzáadott 
szolgáltatás vonatkozásában. 
Az ENTRA-SYS Kft. számára a Partnerei elégedettsége és az adott feladatok maradéktalan megoldása a 
fontos. 
Az ENTRA-SYS Kft. feladatának érzi, hogy Magyarországon, a pneumatikus automatizálás területén is a 
Metal Work Pneumatic S.p.a filozófiát továbbítsa a Megrendelői, Ügyfelei és Viszonteladói felé. 
 
 
 
 
 



A MW Olaszországban 
 
A Metal Work egy olasz cég, mely automatizált rendszerek pneumatikus elemeinek 
gyártására specializálódott. 1967-ben alakult, A Metal Work kis gyártó üzemként indult 
sűrített levegő csatlakozók gyártásával. Azóta a társaság fokozatosan terjesztette ki 
szervezetét és gyártási programját, hogy piacvezető legyen a pneumatikus automatizálás 
területén. A termékválaszték jelenleg öt területre tagolódik: munkavégzők, szelepek, 
levegő előkészítő egységek, csatlakozók, és manipulációs elemek, az ezeket tartalmazó 
katalógus jelenleg több mint 800 oldalas.  Ma olasz ország vezető pneumatika gyártója. 
A  gyár Concesioban, Brescia mellett található 400 alkalmazottal és világszerte a kereskedelmi 
hálózatban további 450 alkalmazott dolgozik. 
 
Gyártás: Több mint 20.000 nm gyártási terület Concesioban.  A Metal Work választékának több mint 
80%-át saját maga gyártja. Ez a legjobb biztosíték a veszteségek csökkentésére. Évente több mint 
500.000 gépóra megmunkálási időt fordít gyártásra. 
 
Fejlesztés: Külön osztály foglalkozik a termék fejlesztéssel és a gyártási eljárás fejlesztésével. A termék 
fejlesztés alá tartozik az új termékek kifejlesztése, tesztelés, technikai segítség a vevőknek, 
dokumentáció készítés és gondozás és a speciális termékek fejlesztése. A gyártási eljárást fejlesztő 
osztály felel a termékek gyárthatóvá tételéért, a megmunkáló és szerelő berendezések fejlesztéséért 
valamint a gyártás technológiáért. 
 
Marketing: a marketing csoport szorosan együtt dolgozva a kereskedelmi osztállyal ellátja a piackutatás, 
adatgyűjtés és feldolgozás feladatát meghatározva a helyes irányt és az információ áramlás, a 
kommunikáció és a Metal Work imázs emelésének eszközeit. 
 
Tréning: a Metal Work több mint 5000 órát fordít a személyi képzésre, tudva hogy ez biztosítja a 
képviselői versenyképességét. Kialakították az ügyfelek technikai tréningjeinek rendszerét is.    
  
Tanúsítványok: 1992-ben a Metal Work cég bevezette az ISO 9001 Minőség Irányítási Rendszert. Ehhez 
kapcsolódik a 2000-ben tanúsított környezetvédelmi gazdálkodás, összhangban az ISO 14001-el. A 
METAL WORK S.p.A. alkalmazza a OHSAS 18001 szabványt 2007-től , mely a  Munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítás rendszere. Az összes tanúsítványt a TGA által akkreditált 
németországi DEKRA testület tanúsította. 
A termékeket Olaszországban és külföldön mintegy 46 kereskedelmi partner forgalmazza és szervizeli, 
garantálva a szakértelmet és hatékonyságot, valamint a "before and after sales" (eladás előtti és utáni) 
szolgáltatásokat. 
A termékek minősége és a hatékony szervezés alkotják azokat a szilárd alapokat, amelyeken ma a Metal 
Work áll. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a cég számára, hogy naprakész legyen a piaci igényekkel 
szemben és kielégítse a legszigorúbb követelményeket a pneumatikus automatizálás területén. 
 
P Service:  Termék értékesítés és szerviz a feladata a Metal Work csoport azon 
cégeinek akik átvették a vevő központú piac politikát. Olaszországban a szerviz 
tevékenységet a P Service látja el és a világon a Metál Work fogja át a az összes 
lehetséges értékesítés előtti és utáni tevékenységet beleértve a technikai tanácsadást, 
segítséget, szállítást, az előre összeszerelt rendszerek kínálatát és a technikai 
tréningeket. Az összes munkatárs magasan szakképzett és motivált, így  garantálva 
van, hogy a vevővel teljes biztonságban tudjanak együttműködni.  



Bari Bergamo Bologna Brescia Como Varese Cremona Mantova Milano Modena Novara Parma Pavia 
Prato Rimini Torino Treviso Verona Vicenza Caselle di Selvazzano (PD) Alte di Montecchio Maggiore (VI)   
Ceccato    http://www.metalwork.it/eng/pserviceit.html  
 
Kizárólagos olasz viszonteladók 
http://www.metalwork.it/eng/rivitalia.html 
 A MW a világban 
Australia Austria Belgium Brazil China Denmark Finland France Paris Lyon Germany Iberica Barcellona 
Abadiño Madrid Alicante India Malaysia Nederland Poland Portugal Sweden Thailand USA UK Ukraine 
http://www.metalwork.it/eng/pservicewrld.html 
Kizárólagos viszonteladók a világban 
http://www.metalwork.it/eng/rivestero.html 
 

A Metal Work pneumatika termékei 
 
A Metal Work termékválaszték öt területre tagolódik: munkavégzők, szelepek, levegő előkészítő 
egységek, csatlakozók, és manipulációs elemek, az ezeket tartalmazó katalógus jelenleg több mint 800 
oldalas.  
A termék központú politika magával vonja a folyamatos technológiai fejlesztést 
 
 

Termékcsoportok 
 
 
FRL levegő előkészítő egységek: A Metal Work a levegő előkészítők teljes családját ajánlja a sűrített 
levegő kezelésére az összes lehetséges követelménynek megfelelően.  A gördülő membrán technikai 
lehetősége a Skillair és a Bit előkészítő családban biztosítja a legnagyobb teljesítményt. Az elemek 
építőkocka elvű kialakítása és az alkatrészek variálhatósága adja a követelményeknek való legjobb 
megfelelést. A New deal csoport egyesíti a magas megbízhatóságot és a csúcs teljesítményt 
bizonyítottan garantált technológiával. 
A ONE sűrített levegő kezelő egység magas fokú integráltsággal és számos pneumatika funkcióval 
rendelkezik.  
Csatlakozós és szerelvények:  A Metal Work  csatlakozók széles tartományával rendelkezik M5-től  3/4"-
ig 4mm - 15 mm tömlőméretben. A Metal Work teljes körét ajánlja a csatlakozóknak és a kiegészítő 
szerelvényeknek, melyekkel az elemek gond nélkül csatlakoztathatók a rendszerhez.   
 
javascript:apripagina('pop_valvole.html',800,760)Szelepek: a Metal Work ajánlatában megtalálható a 
komplett választéka a vezetékbe és alaplapra építhető szelepeknek és mágnes szelepeknek  G 1/8", G 
1/4 és G 1/2" méretben megfelelve a sűrített levegő szállítás, kapcsolás és szabályozás igényeinek. A 
hagyományos szelepek beépített csatlakozókkal 4 különböző működtetés móddal rendelkeznek: 
mechanikus, kézi, pneumatikus és elektromos. 
  
Munkavégzők:  különböző konfigurációban  6 ÷ 200 mm furattal.  Metal Work ajánlatában megtalálható 
a komplett választéka a munkavégzőknek, különböző típusok, standard hengerek  sorozata kiegészítve 
az automatizáció igényeinek megfelelő különleges megoldásokkal. Az összes verzió létezik NBR és PU 
tömítéssel valamint számos opcióval ( anyagok és felület kezelés ) az alkalmazás igényeinek 
megfelelően. 
 
Manipuláció teljes termék választék az automatizáláshoz. 


