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Rezgésdiagnosztika, Lézeres tengelybeállítás, 
Hengersorok párhuzamosság mérése  

 
MMS Kft. a PRÜFTECHNIK G.m.b.H. magyarországi képviselete 

 
 

 
Az MMS Kft. 2013 júliusától vette át a PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH 
német cég két üzletágának magyarországi képviseletét, amely cég világszínvonalú kézi 
és online mérőberendezéseket gyárt az alábbi területekre: 

 
PRÜFTECHNIK Condition Monitoring:  

 
 Rezgésanalizáló, FFT elemző, gépállapot figyelő kézi műszerek, 
 Rezgésdiagnosztikai, FFT elemző, gépállapot figyelő online telepített rendszerek, 
 Forgórészek helyszíni és dinamikus kiegyensúlyozása, 
 Rezgés sebesség, gyorsulás és SPM érzékelő fejek 
 Rezgésdiagnosztikai, gépdiagnosztikai szoftverek, 
 Gépvédelmi, gépdiagnosztikai rendszerek, spektrumanalizátorok, 
 Folyamatos elhasználódás/kopás figyelő rendszer, 
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Gépállapot figyelő / Condition Monitoring ONLINE Rendszerek: 

 

 
 
 
 
Gépvédelmi  Rendszerek:  
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PRÜFTECHNIK Alignment Systems: 
 

Lézeres tengelybeállító műszerek (szivattyúk, villanymotoros hajtások, szerszámgépek, kardán 
tengelyek, eltolt meghajtású gépek beállítása, stb.) 
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Geometriai mérések, lézeres gépbeállító műszerek (egyenesség, síklapúság, párhuzamosság, 
merőlegesség; gépalapok, mérőasztalok, szerszámgépek, acélszerkezetek, papírgépek, acél 
alumínium hengermű, gumiipari gépek, nyomdagépek, stb.) 
 

 
 
 
 

 
 
Lézeres ékszíjtárcsa beállítás 
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Dinamikus elmozdulás, hőtágulás mérő műszer  

 
Hézagoló Lemezek 
 

 
 
Lézeres mérőegység felfogatók 
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PARALIGN®  -   Hengersorok Párhuzamosság mérése 
 
 

 
 
 
Indukciós Csapágymelegítők: 
 

 
 
 
 
 
 
 A termékekről bővebben az alábbi oldalon tájékozódhat:   
 

https://www.pruftechnik.com/products.html 
 

Az MMS Kft. a műszerek értékesítésén kívül a fenti méréseket, beállításokat el is végzi. 
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MMS Kft. szolgáltatásai 
 

Cégünk 2002 óta foglalkozik Ipari Facility Management Szolgáltatásokkal, kiemelten kezelve a 
preventív és prediktív karbantartással és energia-megtakarítással kapcsolatos tevékenységeket, 
méréseket, mint: 

 
 Villanymotorok és hajtások rezgés diagnosztikája,  
 Villanymotorok, hajtások és egyéb forgó gépek dinamikus kiegyensúlyozása, 
 Forgó gépek lézeres egytengelyűség beállítása, 
 Gépek, gépalapok lézeres pozícionálása. 
 PARALIGN: forgó hengersorok tengelyeinek párhuzamosság mérése, 
 Hőkamerás épület hőveszteség mérése, elektromos kapcsolószekrények biztonságtechnikai 

mérése, 
 Ultrahangos levegő és gáz rendszerek szivárgás vizsgálata. 
 
 

Villamos karbantartási szolgáltatások: 
 

 Villamos kivitelezés a 0,4-től 35 kV-os hálózatok közötti kivitelezési területen, valamint 
villamos elosztó berendezések gyártása. 

 Aszinkron-, szinkron-, egyenáramú motorok, generátorok, különleges villamos gépek 
karbantartása, javítása. 

 Középfeszültségű villamos forgógépek karbantartása, javítása. 
 Robbanásbiztos kivitelű villamos gépek és készülékek karbantartása, javítása. 
 On-line csapágy- és rezgésállapot figyelő rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása 

és kezelése. 
 Kis- és középfeszültségű, olaj és száraztranszformátorok vizsgálata, karbantartása, 

javítása. 
 Teheremelő elektromágnesek és mágnes asztalok javítása, felújítása. 
 Kis- és középfeszültségű kapcsolókészülékek ellenőrzése, karbantartása. 
 Ipari elektronikai berendezések, hajtásszabályzók, PLC-s vezérlések tervezése, kivitelezése, 

karbantartása, javítása. 
 Keringető- és búvárszivattyúk teljes körű gépészeti és villamos javítása. 
 
A fenti mérésekről bővebb leírásokat a megújult weboldalunkon találhat: 
https://mms-kft.hu/szolgaltatasok/ 
 

Várjuk további szíves megkeresésüket! 
 
Mayer György 
ügyvezető 
MMS Multi Management System Kft. 
+36 70 206 4541 
mms@mms-kft.hu 
www.mms-kft.hu 
 


