
Cégünkről  
 
Szakmai tevékenységünket 1993-ban kezdtük, 1997 óta a PIM cégnévvel állunk Ügyfeleink 
rendelkezésére ipari méréstechnikai készülékek, különböző érzékelők, rezgés- és villamos-
diagnosztikai rendszerek, forgógép-beállító, valamint termográfiai eszközök széles 
választékával. A termékek forgalmazásán túl vállalunk ipari méréseket, gépdiagnosztikai 
feladatokat, lézeres gépbeállítást, dinamikus kiegyensúlyozást, egyedi műszerfejlesztést, 
műszer- és érzékelő kalibrálást, valamint termográfiai szolgáltatásokat. Magas szakmai 
felkészültséggel végezzük komplett rendszerek tervezését és telepítését, mérnöki tanácsadást, 
műszaki szakértést, évtizedes tapasztalatainkra alapozva nyújtunk a Magyar Mérnöki Kamara 
által akkreditált, gépdiagnosztikához, gépbeállításhoz és termográfiához kapcsolódó szakmai 
képzéseket is. 
 
Cégünk töretlen sikere azon alapul, hogy termékkínálatunkat szigorúan mérnöki szemmel 
állítjuk össze Ügyfeleink igényei alapján. Sőt, a külföldi beszállítók kiegészítéseként saját 
termékeinkkel igyekszünk még jobban a hazai igényekhez igazodni. E mellett fontosnak 
tartjuk, hogy csak olyan termékeket forgalmazzunk, melyek jó képességeiről megbízásaink 
teljesítése során nap mint nap meggyőződhettünk, azaz csak szakmai tapasztalataink szerint 
bevált műszereket és technológiákat kínálunk Ügyfeleinknek. 
 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy termékeink kedvező áron, felhasználóbarát, magyar 
nyelvű kivitelben kerüljenek a vevőinkhez. Cégünk filozófiájának része az eszközök 
felhasználásához szükséges elméleti és gyakorlati oktatások, valamint a magyar nyelvű, 
szakmailag ellenőrzött termék ismertetők, használati utasítások, kézikönyvek, számítógépes 
és műszerszoftverek biztosítása Ügyfeleink részére. 
 
A folyamatos magas szintű szakmai szolgáltatás elérése és fenntartása érdekében a cég 
alapítása óta ISO 9001-nek megfelelő minőségirányítási rendszert üzemeltetünk, melyet 
2005-ben az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint, majd 2009-ben az MSZ EN ISO 
9001:2009 szabvány szerint minősítettek. 
 
Szívesen állunk rendelkezésére a következő termékeinkkel és szolgáltatásainkkal: 
 
Termékeink:  

• Rezgésmérők, adatgyűjtők, gépanalizátorok és szoftverek  
• Telepített rezgésfigyelő/gépvédelmi rendszerek  
• Tengelybeállító és gépgeometriát mérő műszerek  
• Kiegyensúlyozó műszerek és komplett gépek  
• Villanymotor-diagnosztikai műszerek  
• Rázógépek (shaker), rázóasztalok, kalibrálók  
• Sokcsatornás adatgyűjtők, mérőrendszerek  
• Humán rezgés- és zajvédelmi műszerek  
• Érzékelők (szinte minden fizikai paraméterre)  
• Digitális kijelzők és szabályozók, csatolóegységek  
• Hordozható és telepített hőkamerák, termográfiai szoftverek  



 
Szolgáltatásaink  

• Műszaki tanácsadás, mérnöki szolgáltatás  
• Szakmai oktatás (tanfolyam, továbbképzés)  
• Gépdiagnosztika, állapotfelmérés, szakértés  
• Gépgeometriai mérés (pl. egyenesség, síkhelyesség)  
• Tengelyvonal-beállítás (gépek és gépcsoportok)  
• Termográfiai mérések (épületek, villamos berendezések, ...)  
• Műszergyártás és -szerviz  
• Műszer és érzékelő kalibrálás  
• Műszer és érzékelő kölcsönzés  

 

Elérhetőségünk 
 
Címünk:                1221 Budapest, Tanító u. 19/A (iroda, kalibráló labor és oktatóterem)  
Telefon:  +36 (1) 424-00-99  
Telefax:  +36 (1) 424-00-97  
Mobiltelefonok:   +36 (70) 636-03-39 Ügyvezetői asszisztens (Kovács Margit) 

+36 (70) 339-18-69 Szerviz, kalibrálás (Savanyó Tibor) 
+36 (70) 339-18-67 Főmérnök, vezető szakértő (Scheidl Tamás) 
+36 (70) 339-18-68 Ügyvezető, igazságügyi szakértő (Rahne Eric) 

E-mail:  pim@pim-kft.hu   központi levelezési cím 
info@pim-kft.hu   általános tájékoztatás 
help@pim-kft.hu  műszaki segítség  

Web-oldal:  www.pim-kft.hu 
www.termokamera.hu  
www.gepszakerto.hu  

  

Közlekedési tanácsok  
Autóval  
Az M0-ás autóútról az érdi/diósdi leágazástól a 7-es főúton Budapest felé haladva, a 
budatétényi fennsíkon bal oldalt található SHELL benzinkútnál jobbra kell fordulni (ez már a 
Tanító utca). Kb. 200 m után jobb oldalt két sárga ház van, a másodikban található az irodánk. 
(Nem lehet eltéveszteni, mivel utánunk az aszfaltút egy éles balkanyarban a Pattantyús 
utcában folytatódik. Tehát aki kanyarodik vagy egyenesen a keskeny (egyirányú) útra megy 
tovább, túlhalad az irodánkon.) 

Busszal  
Volánbusz: A Budapest, Etele térről induló és a 7-es főútvonalon Diósd-Érd irányába 
közlekedő járatokról az Antalháza megállónál kell leszállni. (Jobbra látható a SHELL 
benzínkút, balra pedig a Tanító utca.) 
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Budapesti járat: Legközelebb 150-es járat áll meg a Tanító útcán (pont a cégünkkel szemben), 
ezen túl javasolható a 41-es járat (megálló a Tordai u. és Hittérítő u. sarkán), a 250-es járat 
(megálló a Tegzes útcán, pont a Tanító u. sarkán), valamint az 58-as járat a Háros utcán 
(Balatoni úthoz közeli végállomás).  
 
További információkért kérem forduljon hozzánk bizalommal, szívesen állunk 
rendelkezésére. 
 
Üdvözlettel, 
Rahne Eric, okl. villamosmérnök 
Ügyvezető igazgató 
Gép- és rezgésdiagnosztikai szakértő 
Nemzetközileg elismert termográfiai szakértő (Termograph Level 3) 
Igazságügyi szakértő 
 
PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft. 
H-1221 Budapest, Tanító u. 19/A  
Tel.: (1) 424-00-99  Fax: (1) 424-00-97 
Mobiltelefon: (70) 339-18-68 
e-mail: pim@pim-kft.hu  
web: www.pim-kft.hu 
        www.termokamera.hu 
        www.gepdiagnosztika.hu 
 


