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LATZ DANOBATGROUP taldeko kidea da, Europako 

enpresa talde garrantzitsuenetakoa den MONDRAGON 

Korporazioko makina-erremintaren dibisioko kidea.

Bere presentzia nazioartean bezeroarengandik hurbil 

dituen egitura komertzial eta zerbitzuetan sostengatzen 

da. Azpiegitura propioa du, eta DANOBATGROUPen 

kultura eta baloreetan hezitako profesional kualifi katuak 

tokian tokiko ezagutzarekin.

Gure konpromisoa balioa ematen duen zerbitzua ematea 

da. Zerbitzu profesionala eta eraginkorra tokian tokiko 

euskarrietan oinarrituta.

40 urte baino gehiago daramatzagu ebaketa 

erremintak diseinatzen eta ekoizten industriako sektore 

nagusienetarako: automozioa, aeronautika, ondasun 

ekipoak…

Gure erreminta gama handiari eta esperientzia zabalari 

esker,  gai gara mekanizazio arazoetarako soluzio onenak 

eskaintzeko.

Zerbitzurik onena eta zabalena eskaintzen dizugu, 

doitasunezko erremintarik onenekin eta gero eta produktu 

eskaintza zabalagoarekin.

Industriarako soluzioak
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  Gure aholkularitza eta laguntza teknikorako zerbitzuak 

zure ekoizpen erronka zorrotzenei erantzungo dio, 

soluzio pertsonalizatuak eskainiz eta sortu daitekeen 

edozein arazo konponduz. Errendimendu handiko 

eskaintza globala, diseinuan, ekoizpenean, birzorroztean 

eta ebaketa erreminten hornikuntzan dituzun beharrei 

erantzuten diena. 

    ·  Zure erremintak auditatzen ditugu.

    ·  Errendimendua aztertzen dugu.

    ·  Zure produkzio gaitasuna hobetzen dugu.

AHOLKULARITZA ETA 
ZERBITZU TEKNIKOA

Ebaketa erremintetan adituak gara eta zure zerbitzura 

jartzen dugu erreminta berezien ekoizpeneko know-

howa. 40 urte baino gehiagoan ebaketa erremintetan  

lortu ditugun konpetentzia teknikoek zure proiektuen 

diseinuan, ekoizpenean eta optimizazioan lagunduko 

dizute. 

Diseinua:

· Entrega epeak ahalik eta gehien murrizteko ekoizpen 

prozesuaren defi nizioa.

· Erreminta bakoitzaren geometria egokienaren 

azterketa. 

· Materialen eta estalduren azterketa teknikoa eta 

hautaketa

· Bezero bakoitzaren proiektuen jarraipen 

pertsonalizatua.

· Diseinu guztien artxibatzea eta trazabilitatea.

· Lehengaien stock maila handia.

Ekoizpena:

· Erreminta berezien ekoizpenera bideratutako 

ekoizpen planta.

· Ekoizpenaren fabrikazioa eta kontrola ISO 9001 

arauak ziurtatuta.

· Urtero 2.500 diseinu baino gehiago ekoizten ditugu.

 Zure stocka eskaeraren arabera kudeatzen dugu.

· Zure erremintak martxan jartzeko laguntza.

· Entrega epea murriztuak eta fi dagarriak.

ERREMINTA
BEREZIEN DISEINUA 
ETA EKOIZPENA

Zure erremintak CNC makina modernoetan birzorroztuko 

ditugu, oinarrizko geometria errespetatuz.  

Neurketa eta kontrolerako ditugun sistema modernoei esker, 

erremintaren jatorrizko bizitza ia %100 bermatu dezakegu.

Gure zerbitzu pertsonalizatuak hauek izan daitezke:

· Programatutako jasotze eta entregatze zerbitzua nazio 

mailan. 

· Entrega epe estandarra 10 egunekoa da.

· Zure erreminta parkearen ikuskapena eta analisia.

· Erreminten identifi kazioa, markaketa eta trazabilitatea.

· Erreminten estalduraren kudeaketa zorroztu ondoren.

· Zure eskakizunetara egokitutako neurketa txostenak eta 

kontrolak.

Gure azkartasunari esker hau egin ahal izango duzu:

· Erreminten stocka murriztu.

· Ekoizpen kostuak murriztu, zure erreminten bizitza 

luzatuta.

BIRZORROZTE 
ZERBITZU INTEGRALA



HORNIDURA
ZERBITZU
INTEGRALA

Ebaketa erreminten hornidurarako zerbitzu logistikoa eskaintzen 

dizugu, zure beharretara egokituta eta pertsonalizatuta. Gure 

taldeak, zure laguntzarekin, ekoizpen prozesuak eta fl uxuak 

aztertuko ditu soluzio logistiko onena zehazteko. Gure sistemak 

ebaketa erreminten erosketa eta biltegiratzea kanpoan kudeatzeko 

aukera ematen dizu, barne baliabideak libratzeko balio erantsi 

handiagoa duten jardueretarako.

Gure zerbitzuak arlo hauek estaltzen ditu:

· Zure prozesuetarako egokienak diren erreminten    

defi nizioa, aukeraketa eta kodifi kazioa. 

· Erremintak zuzenean lanpostuetan entregatzea.

· Erreminten birjartze beharren egiaztapena, zuen  

biltegien aurrez aurreko edo urruneko kontrolaren bidez.

   Gure zerbitzuak eskaintzen dituen abantailak:

· Beharren analisia murriztea.

· Eskaintza eskaerak murriztea.

· Erosketa aginduen kudeaketa murriztea.

· Erosketa eta logistika departamentuko barne baliabide-

ak libratzea.

· Hornitzaile kopurua murriztea.

· Erabilera kontsumoen eta estatistiken informazio osoa 

izatea.

· Stock maila eta okupatutako espazioa murriztea.



A

B2B ZERBITZUA / 
ONLINE DENDA / 
WEB SHOP

Gure online dendan erregistratuz gero, honetarako 

aukera izango duzu:

· Katalogo erremintetan dugun stocka ikusteko.

· Eskaerak egiteko.

· Eskaeren baieztapena egiaztatzeko.

Une oro eskura izango dugu zure eskaintzen, 

eskaeren eta fakturen egoera.

Ebaketa erreminten eta osagarrien gure katalogoak 

mekanizazioko eragiketa gehienen beharrei erantzuten 

die. 

Gure gama zabalak barauts, hariztatzeko erreminta, 

otxabu, fresa eta erremintei eusteko osagarrien aukera 

handia dauka.

Gure biltegietan ditugun 800 produktu familia eta 15.000 

erreferentzia baino gehiagori eta zure neurrira egindako 

erreminta bereziak ekoizteko dugun gaitasunari esker, 

horniketa azkarra eta malgua bermatu diezazukegu. 

Gure webgunean erreminta eta osagarrien 

hautatzailea duzu eskura, eta horri esker 

modu errazean aurkituko duzu bila zabiltzan 

erreminta. B2B zerbitzuan izena emanez gero, 

erremintak erabilgarri dauden kontsultatu 

dezakezu eta beste funtzio ugari. 

BISITATU GURE WEBGUNEA

www.latzscoop.com

ERREMINTA 
ETA OSAGARRI 
ESTANDARRAK
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