
Tisztelt Partnerünk! 

Engedje meg, hogy szíves figyelmébe ajánljuk bővülő termékválasztékunkat, illetve az általunk nyújtott kedvező lehetőségeket.  

A németországi Mercanta GmbH az 1985-ös alapítása óta egy vállalkozássá fejlődött, ami Európa-szerte elismerést tudott szerezni. Az alapítás óta jelen van a magyar piacon is, 2006. tavaszá-
tól pedig a piaci igényeknek megfelelően vevőink gyors, rugalmas és azonnali kiszolgálása érdekében saját raktárbázist hozott létre  Gönyűn.  
A Mercanta Hungária Kft eredményesen értékesít olyan különböző termékeket, mint: 
 

Rexnord mezőgazdasági és ipari láncok, súlytartó-, emelő-, hevederes és szállító láncok, szállítópálya elemek 
Rexnord tengelykapcsolók 
Rexnord Stephan GmbH: hajtóműmotorok, homlokkerekes-, lapos- és kúpfogaskerekes hajtóművek 
Bondioli cégcsoport hidraulikus meghajtó és vezérlő rendszerei, hidraulikus munkahengerei, kardántengely, kardánvilla, kardánkereszt  
Rögzítőgyűrűk DIN 471 és DIN 472 szerint 
Rögzítőgyűrűk AK (DIN 983) és IK (DIN 984) kivitel szerint  
Rögzítőgyűrűk AV és IV, valamint AL és IL kivitelben 
Támasztó és hézagoló tárcsák DIN 988 szerint (PS, SS gyűrűk) 
RA biztosító tárcsák DIN 6799 szerint, szakítógyűrűk (G-gyűrűk), rugós alátétek (KS) 
Fogazott gyűrűk (ZA, ZI), félhold gyűrűk (H) 
Feszítőgyűrűk SP (DIN 5417), SW, SB, RW (DIN 7993) és RB (DIN 7993) szerint 
Hornyos anyák DIN 981, DIN 1804 és DIN 1816 szerint 
Lemezalátétek DIN 5406 szerint 
Tányérrugók DIN 2093 szerint 
Csavarok, menetes szárak  
Reteszek DIN 6885 szerint (A, B vagy AB típus) 
Henger-zárszeg DIN 7, DIN 6325 és DIN 7979D szerint 
Tömlőbilincsek és csőbilincsek DIN 3017 szerint 
Fogaskerekek, lánckerekek 
Ékszíjak 
Csapágyak 

 
A láncokat illetően elsősorban a német Rexnord cég termékeit értékesítjük, melynek hivatalos magyarországi képviselői vagyunk. A teljes termékválasztékunkról a www.mercanta.hu, illetve a 
www.rexnord.de címen tájékozódhatnak, ill. szívesen küldünk Önök részére további ismertető anyagot is. 

Forgalmazott termékeink megfelelnek a DIN EN ISO 9001: 2000 minőségirányítási rendszernek, így bátran tudunk a legmagasabb műszaki, minőségi követelmények kielégítésére vállalkozni. 

A Mercantánál elsősorban a kiváló termékminőséget, egy megfelelő ár-teljesítményarányt, megbízhatóságot, szervizt, szállítási pontosságot és a vásárlók elégedettségét tartjuk szem előtt.  
Vevőink igényeinek megfelelően a termékválasztékunkat és raktárkészletünket folyamatosan bővítjük. Amennyiben az Ön által keresett tétel esetleg mégse lenne készletünkön, azt anyavállala-
tunkon keresztül rövid átfutási határidővel beszerezzük, illetve készek vagyunk azt az Ön részére a későbbieket illetően készletezni. 

 
Üdvözlettel:    


