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EZAGUTZA 
BATUZ

ELKARLANA GARAPEN
PERTSONALIZATUAK
LORTZEKO.

Eskuragarri gaude eta bezeroarekin 
elkarlanean egiten dugu lan ideia sortzen 
denetik hasi, eta inplemetazioaren azkeneko 
muturrera arte.

Erantzun pertsonalizatua eskaintzen dugu 
proiektu guztian zehar teknologia berritzailea 
eta garapen praktikoak eskainiz. 

Bezeroarekin elkarlanean jarduten 
dugu produktuaren  bizitza osoan zehar 
proiektuak perfekzionatuz eta eguneratuz.

IDEIA

Gure bezeroekin elkarlanean egiten 
dugu lan beraien eskura utziz gure 
ezagupenak eta garapen optimo 
eta zehatzena emanez bakoitzaren 
beharren arabera. Ideiak sortzen 
ditugu teknologian dugun “know how” 
eta prozesuetan, aplikazioetan eta 
sektore zehatzetan dugun esperientzian 
oinarrituta.
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INPLEMENTAZIOANEURRIRA EGINDAKO 
DISEINUA

Gure lantaldeek garapen errealak 
eskaintzen dituzte segurtasun 
handiagoa, jasangarritasuna eta 
kostuak zein ekipoen bizitza zikloan 
arriskuak murriztuz.

Garapen berritzaileak diseinatzen 
ditugu, bezeroaren neurrirako 
garapenak.



ESPEZIALISTAK GARA
ESKAKIZUN MAILA ALTUKO 
SEKTOREETAKO PIEZA
KRITIKOENTZAKO 
GARAPENAK ESKAINTZEN.

APLIKAZIOA
SEKTOREA

EKIPO ONDASUNAK

PETROLIOA ETA GASA

ENERGIA

AERONAUTIKA

AUTOMOZIOA

TRENA
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BEREZI EGITEN 
GAITUEN
ESKAINTZA

MENDE HONETAKO 
ERRONKEI
ERANTZUTEN DIEN
ADIMENA.

Teknologia mekanikoan eta kontrol 
teknologian oinarritutako garapen eta 
zerbitzu berritzaileak eskaintzen ditugu 
esparru digitaleko azken garapenen arloen 
aplikazioan eta fabrikazio prozesuen 
ezagutzan. 

Teknologia adimenduna, prestigiodun gure bi 
marken bidez iristen dena:

Garapen
aurreratuak

NEURRIRA EGINDAKO GARAPENAK ETA 
ERABAT PERTSONALIZATUAK.

Mekanizazio prozesu aurreratuetan dugun esperientzia 
sendoak bezero bakoitzari zuzendutako beharretara 
egokitutako garapenak diseinatzen laguntzen digu. 
Garapen hauek aurreko ingeniaritza lanak, mekanizazio 
prozesuen azterketa, ekipoen zehaztasun teknikoak, 
instalazioen ezaugarriak eta mota honetako erronkei 
aurre egiteko beharrezko lantaldea eskatzen dute.

Gure ekipoek kalitate goreneko osagaiak dituzte, 
makinaren bizitzan zehar fidagarritasuna, sendotasuna 
eta egonkortasun termiko zein dinamikoa ziurtatzen 
dute gure bezeroek eskatutako beharrei eta eskakizunei 
erantzunez. 

Erabat automatizatutako garapenak eskaintzen ditugu, 
piezak manipulatzeko robot sistemadun  ekipoak 
dituztenak barneratuta, guk geuk garatutako kontrol 
sistema baten bidez kudeatuta, eta munduko edozein 
lekutan instalatu eta produzitzen jartzeko ardura hartuz.  

TORNEAKETA
TORNEAKETA BERTIKALEKO 
ZENTRO HANDIAK ARTEZKETA FRESAKETA/MANDRINAKETA
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PUNTZONAKETA/TOLESKETALASER BIDEZKO EBAKETAZERRAK

PRODUKZIOA
MATERIAL KONPOSATUAN 

AUTOMATIZATU 



BEREZI EGITEN 
GAITUEN
ESKAINTZA

KALITATEZKO ZERBITZUA
PROZESUAREN FASE GUZTIETAN.

Gure lan talde teknikoak pieza bakoitzarentzako 
fabrikazio prozesuaren azterketa egiten du 
mekanizaziorako denborak optimizatuz eta osagaiaren  
kalitaterik gorena eskainiz amaieran. 

Era berean, produkzio helburuak lortu ahal izateko 
makinaren eta ekipoen konfigurazioa eta zehaztapen 
teknikoak definitzen ditu.

Gure produktuen erabilgarritasunik handiena bermatzen 
dugu beharrezko pieza aldagarriak eta mantentze lanak 
munduko edozein lekutan ziurtatuz, tokian tokiko langile 
adituekin, eta produktuaren beharretara egokitutako 
mantentze planekin.

Programazioa, operazioa eta ekipoen mantentze lanetan 
formazioa eskaintzen dugu, eta produkzio arlorako ere 
laguntza eskaintzen dugu  diagnosi eta zerbitzu arloko 
teknologiarik aurreratuenak erabiliz. 

Zerbitzu aurreratuko eskaintza hau arlo digitaleko 
azkeneko garapenekin osatzen da, ingeniaritza, 
mantentze lanak eta gorago aipatutako formazioko 
produktuak hobetuz. 

Zerbitzu 
aurreratuak
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INDUSTRIA
DIGITALA

ETORKIZUNEKO
FABRIKA 
ERREALITATE
EGITEN DUGU.

Industria arloan gorantz egiten ari den 
digitalizazioaren bidetik makina erremintak 
fabrikatu eta garapen adimendunagoak 
garatzen ditugu ekoizpena, efizientzia eta 
malgutasuna hobetzen dutenak makinaren 
egoera eta fabrikazio prozesuaren 
informazio osoa denbora errealean 
kudeatuz. 

H.M.I.  
(HUMAN MACHINE  
INTERFACE)
Makinaren 
erabilgarritasun 
handiagoa.

INTELLIGENT 
COMPONENTS
Makinaren zehaztasuna,  
fidagarritasuna eta 
ekoizpena hobetzen duten 
gailu adimendunak.

CONTROL  
SYSTEM
Fabrikazio lerroen 
erabateko kontrolerako 
aplikazioa.

DATA  
SYSTEM
Makinaren egoera eta  
prozesuaren egoerari 
buruzko etengabeko 
informazioa. 
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PUNTA-PUNTAKO
INSTALAZIOAK 

INSTALAZIO 
AURRERATUAK
GARAPENIK ONENETARA
ZUZENDUTA.

Lantegi bereziak ditugu gure bezeroei 
zuzendutako garapenik onenak lantzera 
bideratuta, eta punta-puntako instalazioak 
izateko inbertsioak egiten ditugu produkzio 
eredu eraginkorra ezartzeko.
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PIEZA GAKOAK MEKANIZATZEKO 
INSTALAZIO ZEHATZAK 
Gure makinen osagairik garrantzitsuenak 
mekanizatzeko bi fabrikazio planta ditugu, eta 
horrek geure erabilerarako zehaztasun handiko 
osagaiz hornitzeko aukera bermatzen digu. 

BURUAK FABRIKATZEKO GUNEA
Fresaketa eta mandrinaketa lanetarako buruen 
diseinu eta produkzioa erabat barneratuta daude 
azken generazioko makina buruen zentroan. Diseinutik 
hasi eta azken produktura bitartean makina-buruen 
zentroak batetik fabrikazioa, muntaketa eta berifikazio 
prozesuak eramaten ditu aurrera, eta bestetik fresaketa-
mandrinaketarako buruak martxan jartzen ditu. 

ERAKUSLEHIO BAT
EUROPAREN BIHOTZEAN 
Formazioa, zerbitzua eta teknologia eskaintzen dituen 
zentro bat, Europa erdian erakusleiho ezin hobea 
gama altuko gure produktuen gaitasunak eta aukerak 
baloratzeko.

ELEKTROARDATZ ETA AZPIMULTZOEN
GELA TXURIA 
Osagaien neurketa eta kontrol zehatza, muntaketa 
protokoloak eta kalitateko egiaztapen  eta kontrolak 
protokoloa jarraituz “gela txuri” batean egiten dira, 
hezetasuna eta tenperatura kontrolatuta dituen gela 
batean.



IKERKETA 
ZENTRO
TEKNOLOGIKOA 

ERANTZUNA 
AURKITZEN DIEGU
ETORKIZUNEKO
ERRONKEI.

Gure teknologia zentroak ikerketara 
zuzendutako munduko erakunderik 
entzutetsuenekin jarduten du elkarlanean, 
eta horrek beti abangoardian egoten 
laguntzen digu eta baita gure produktuetan 
azken garapenak barneratzen gure ezagutza 
berezia aplikatzen dugun bitartean. Honen 
guztiaren emaitza arlo edo sektorean 
berrikuntza bakarrak egin izana da.

FAKTURAZIOAREN %8
I+G+I ARLOAN INBERTITUTA

30 URTE
IBILBIDE LUZEKO ZENTROA

NAZIOARTEKO UNIBERTSITATERIK
GARRANTZITSUENEKIN
ELKARLANA 

LANTALDEAN DOKTORE
ENTZUTETSUAK



17



PRESENTZIA
NAZIOARTEAN

BEZEROAK 
DAUDEN TOKIRA 
IRISTEN GARA.

Gure presentzia nazioartean bezeroarengandik 
hurbil ditugun egitura komertzial eta 
zerbitzuetan sostengatzen da. 

Geure azpiegitura dugu, eta DANOBATGROUPen 
kultura eta baloreetan hezitako profesional 
kualifikatuak tokian tokiko ezagutzarekin.

Gure konpromisoa balioa ematen duen 
zerbitzua ematea da. Zerbitzu profesionala eta 
tokian tokiko bertako euskarrietan oinarrituta: 
erantzun azkarragoak, hurbiltasuna, produkziorik 
gabeko denboren minimizazioa… 

GURE BEZEROEN KONFIDANTZAK
BABESTUTA 

// ROLLS ROYCE   
// LUFTHANSA   
// CAF   
// TENARIS  
// GENERAL ELECTRIC   
// ALSTOM   
// ENERCON   
// SIEMENS   
// FORD   
// IVECO   
// GAMESA  
// SNCF   
// THYSSENKRUPP   
// JOHN DEERE   
// VOLVO   
// AMERICAN AIRLINES  
// JAL
// …
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ESKAKIZUN 
MAILARIK 

HANDIENEKO
MERKATUETARA 

ESPORTATZEN DA

90%>
PRODUKZIOAREN

  



IBILBIDEA 
ETA ESPERIENTZIA 

GAURKO BEHARREI ETA 
ETORKIZUNEAN IZANGO 
DITUZUNEI ERANTZUTEKO 
PREST GAUDE.

Talde sendoa eta fidagarria gara, 60 
urteko esperientziarekin Europako makina 
erreminta arloko talde lideretariko bat 
gisa.  

Baliabideak, historia eta finantza 
kaudimena dugu eskakizun handienak 
dituzten munduko enpresen beharrei 
erantzuteko. Sorreratik markarik 
entzutetsuenek gugan jarri dute konfiantza, 
eta hala jarraitzen dute.

MONDRAGON Korporazioko kide gara. 
Honek jakinduria ematen digu eta baita 
kaudimena ere finantza arloan, etorkizunak 
jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko.
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FAKTURAZIOA 269 M€
PERTSONAK 1.300

FAKTURAZIOA 11.582 M€
PERTSONAK 74.060



GIZARTEAREKIKO
KONPROMISOA 

IMAGINATZEKO 
TALENTUA ETA AMETSAK 
ERREALITATE EGITEKO 
KONPROMISOA DUGU.

Gardentasuna, parte hartzea eta 
efizientzia printzipioek eraginda jarduten 
dugu pertsonei, inguruari eta gizarteari 
baloreak transmititzeko.
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HAZKUNDE
JASANGARRIA 
Hazkunde jasangarria nahi dugu gure 
egunerokotasunean ingurumenarekiko errespetuz 
jokatuz. Gure bezeroen ekoizpena handitzeko 
egiten dugu lan garapen teknologiko berritzaile eta 
jasangarrien bidez errendimendu optimoa energia 
kontsumoa eta kutsadura murriztuz.

KONPROMISOZ
LAN EGITEN DUGUN PERTSONAK 
Pertsonak dira gure aberastasun nagusia. Gure 
arrakasta goi mailako kualifikazioa duten langileen 
konpromiso eta inplikazio aktiboan oinarritzen dugu.
Denok gara bazkide enpresan, hazkundean eta 
arrakastan parte hartzeko pizgarri dena eskakizun 
teknologiko handiko garapenak aurrera eramateko.

ERANTZUNKIZUN 
SOZIALA 
Gizartearekiko konpromiso sendoa dugu. Zerbitzu 
ematen diegun eta beraiekin elkarlanean jarduten 
dugun komunitateetan parte aktibo gara. Kultura, 
ingurumena, lana eta ongizatea hobetzen laguntzen 
duten ekimenak bultzatzen ditugu. 

ADITUAK, FORMAZIODUNAK ETA 
ETORKIZUNERA BEGIRAKO IKUSMENAREKIN 
Etengabeko heziketa ezinbesteko arloa da gure lan 
taldean. Gure gaitasunak eta ezagupenak hobetzen 
ari gara etengabe pauso bat aurrerago egoteko beti.
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