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Nové období

V roce 2010 tj. rok po krizi, která postihla celý trh měla společnost obrat
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V roce 2015 se podařilo společnosti navýšit obrat až na 109.423.000,Kč,
www.strojirny.com.
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V rámci dlouhodobé strategie rozšiřování a modernizace strojního vybavení firma zprovoznila zcela nové pracoviště s novým obráběcím strojem. Jde
o těžké CNC vertikální obráběcí centrum UM 210 značky ACCUWAY, které vyniká vysokou tuhostí vzhledem ke konstrukci s použitím lineárních i kluzných
vedení. Stroj disponuje rozjezdy v osách X, Y, Z – 2100 x 1000 x 850 mm. Centrum bylo pořízeno za podpory dotací z Evropských fondů.
Nyní je v plánu další modernizace a to obměna dosluhujícího NC horizontálního dvoupaletového frézovacího centra za nové, vysoce moderní
CNC horizontální dvoupaletové frézovací centrum.
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CNC vertikální obráběcí centrum UM 210
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