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A RIGO Kft 1990-ben alakult 25 millió forintos törzstőkével.
100 %-ban magyar tulajdonú cég, családi vállalkozás.

Különböző tervező programokkal állítjuk elő a test
modelleket, a szerszámok marópályáját.

A Kft. székhelye Budapest, Orsovai út 3., két telephelyen,
Martfűn és Tiszaföldváron folyik a termelés. A telephelyek a
Kft tulajdonában vannak, a termelés korszerűen felszerelt
üzemcsarnokokban folyik, melyekben teljes körű az
infrastrukturális kiépítettség. A dolgozói létszám növekvő. A
személyi állományt jól képzett, európai nyelveket is beszélő
szakemberek alkotják.

A tervezést segítő programok:
Pro/ENGINEER 2.0 Release, DELCAM 2010, AUTO-CAD,
SolidWorks 2017, EdgeCam 2016
Dokumentáció fogadás: kiterjesztésük lehet:
.PRT, .IGES, .DWG, .DXF, .BMP, .JPG,.CATIA

Az árbevétel folyamatos növekedését a – könyvkötőgép
gyártásban- folyamatos piac orientált K+F innováció, és az
ehhez kapcsolódó technológiai fejlesztés eredményezte,
melyhez kapcsolódott a széleskörű marketing munka, a vevő
gondozás és nem utolsó sorban a termékeink magas
minősége. A beszállítókkal rendezett szerződéses
kapcsolatban állunk. A kialakult alvállalkozói kapcsolatok
rendezettek, hosszú távúak, és több éves múltra tekintenek
vissza.

A RIG O Kft. két t elephelyen folyt atja ter melő
tevékenységét.
Martfűi telephely
A cég központi egységeként működik. A termelés
meghatározó feladatainak elvégzése. Tevékenységei közül
a martfűi telephelyen valósul meg a könyvkötőgép gyártás,
a szerszámgyártás, a szabászkés gyártás, és az alumínium
öntés és megmunkálás, valamint a termeléshez kapcsolódó
tervezési technológiai feladatok végrehajtása.

– a könyvkötőgép család tervezése,
gyártása, fejlesztése, elektronikus vezérlés tervezése,
kivitelezése, minden a Kft munkáját tükrözi.

Tiszaföldvári telephely
A tiszaföldvári telephelyen CNC lézervágó valamint CNC
élhajlító gép és egyéb lemezmegmunkáló gépekkel
gyártjuk a lemez alkatrészeket a gépvázakat. Szabad
kapacitásban pedig külső megrendelések teljesítésére is sor
kerül.

– műanyag fröccsöntés, kivágó-, hajlító-,
mélyhúzó szerszámok; nyomásos „Al” öntő szerszámok,
öntőminták készítése

Cégünk 1998 óta rendelkezik ISO 9001 minősítési
rendszerrel, valamint az általunk gyártott gépek és
berendezések CE minősítettek.

Tevékenységeink:

Évtizedes professzionális tapasztalat
Kiváló referenciák
Folyamatos és látványos fejlődés
Úttörő megoldások

– gépgyártáshoz és az elektronikai
iparhoz kapcsolódó lemezalkatrészek nagypontosságú
vágása, hajlítása és készre szerelése.
– alacsony nyomású technológiával,
különleges, nagypontosságú, egyedi darabok gyártására
szakosodtunk.
– Nagy pontosságú kivágó, kiszabó
kések gyártását végezzük az autó-, és a cipőipar számára,
bőr, műbőr, textil anyagokhoz.
– A számítógépes termelési rendszer 1995-ben
került bevezetésre és ezzel együtt fejlődött az informatikai
rendszer megvalósítása, mely folyamatosan igazodik a kor
fejlettségi szintjeihez.
Ezt a sokoldalú forgácsolási munkát korszerű CNC
megmunkáló központokkal végezzük.

Rigó Zoltán
cégalapító
ügyvezető

Rigó Péter
tulajdonos
ügyvezető

A Magyar Termék Nagydíj átvétele
2015. szeptember 3.

Piac folyamatos mérése
Hozzáadott szolgáltatások fejlesztése
Szakértő, dinamikus humán erőforrás
Termékeink iránti emelkedő kereslet
Költségek belső átrendeződése
XIX. Innovation Award

Határozott jövőkép
Folyamatos termékfejlesztés
Gyors alkalmazkodás
Sikeres generációváltás

X: 1645 mm
Y: 750 mm
Z: 972 mm

X: 1800 mm
Y: 700 mm
Z: 700 mm

5 tengely

4 tengely

X: 1200 mm
Y: 500 mm
Z: 550 mm

X: 550 mm
Y: 330 mm
Z: 300 mm

X: 698 mm
Y: 548 mm
Z: 650 mm

3 tengely

X: 1000 mm
Y: 807 mm
Z: 590 mm

3 tengely

4 tengely

X: 260 mm
Y: ± 50 mm
Z: 705 mm

X: 305 mm
Z: 1200 mm

Tömbszikra

X: 1500 mm
Z: 450 mm
X: 1500 mm
Z: 350 mm

X: 1000 mm
Y: 700 mm
Z: 500 mm

X: 1000 mm
Z: 360 mm

3,9 kW
X: 1500 mm
Y: 3000 mm
Lv. 20
acél:
Lv. 12
rozsdamentes:
Lv. 8
alumínium:
~100 mm
lángv.

3000/175t

X: 300 mm
Z: 600 mm

elektro-mechanikus vágógép család

hidraulikus vágógép család

A RIGO Kft gépgyártásának jelentős részét a
s aj á t fe j l esz t és ű nyo m d ai p a ri g é p e k könyvkötőgép és papírvágógép - családja teszi
ki, melyet a világ több mint 70 országába
exportál.
A PRINT ipar egyik legnagyobb elismerésének
tekintjük, hogy piac egyik legjelentősebb
szereplője a könykötőgépeinket a saját
márkájaként értékesíti.
Ugyanakkor speciális gép- és készülékgyártóként
jelen vagyunk az autóipari piacon é egyép
speciális megmunkálást igénylő termékek
gyártásában.

Saját tervezésű és egyedi kivitelezésű autó- és
cipőipari szabászkések gyártásában partnereink
első számú beszállítóivá váltunk.
A lézer vágott merevítésnek köszönhetően
termékeink sokkal tartósabbak és stabilabbak a
hagyományos technológiával készített késeknél,
ugyanakkor töme gük jóval kisebb - így
kezelhetőbbek, mint a versenytársak hasonló
minőségű termékei.

