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Mēs ne tikai virpojam

BALTMA ir ģimenes uzņēmums ar 15 gadu laikā veidotu 
reputāciju, kas sniedz kompleksus pakalpojumus 

metālapstrādē mašīnbūves uzņēmumiem, rūpējoties par 
klientiem, nodrošinot precīzu klienta prasību izpildi, par 

prioritātēm izvirzot atvērtu komunikāciju, precizitāti, 
inovācijas un ilgtspēju



mūsu komandas spēks ir zināšanas un pieredze 
metālapstrādē, jo īpaši CNC garenvirpošanā. 

BALTMA strādā ar praktiski jebkuru virpojamu materiālu - 
dažādu marku, tajā skaitā nerūsējošo, tēraudu, alumīniju, 
misiņu un citiem metāliem, kā arī POM un citiem polimēriem 
diametrā no 4mm līdz 64mm

CNC garenvirpošana



prototipēšana

mums ir svarīgi mūsu klientu panākumi, tāpēc 
līdzdarbojamies jaunu produktu izstrādē, piedāvājot 
inovatīvus risinājumus, sagatavojam detaļu prototipus 
atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām



trumulēšana

trumulēšanas laikā detaļu virsma tiek padarīta gludāka, 
virsmas raupjums tiek samazināts līdz Ra 0,8 

mēs apstrādāsim arī Jūsu frēzētās vai štancētās detaļas, lai 
noņemtu asās malas vai atskabargas (lai padarītu tās 
gludākas)



klientiem, kuriem ir vajadzība pēc augstas precizitātes, mēs 
piegādājam slīpētas detaļas diameterā no 5mm līdz 20mm 
ar pielaidi līdz 0,005mm 

slīpēšana



pēcapstrāde

mums nav savs rūdīšanas vai ķīmiskās apstrādes cehs

detaļas ar gala pēcapstādi - rūdītas, anodētas, cinkotas, 
nitrokarbonizētas, karbonitrētas, melni oksidētas vai savādāk 
ķīmiski apstrādātas detaļas, piegādājam sadarbībā ar mūsu 
partneriem



mezglu montāža

mūsu detaļas nekarājas gaisā! 
klientiem ir ērtāk saņemt samontētu vairāku detaļu komplektu 

Mēs piegādājam gatavus mezglus atbilstoši specifkācijai

mezglu montāža



kvalitāte

BALTMA klienti ir pārliecinājušies par mūsu uzticamību un 
produktu, pakalpojumu kvalitāti  
mēs visu ražojam ar augstu atbildību, un, vajadzības 
gadījumā, veicam 100% detaļu kvalitātes kontroli



vide

apzinoties BALTMA ietekmi uz apkārtējo vidi, mēs 
uzņemamies atbildību par savu rīcību, īstenojam darbinieku 
un partneru izglītošanu un nepārtrauktu apkārtējās vides 
aizsardzības un darba vides uzlabošanu ilgtspējīgai 
attīstībai



0%

25%

50%

75%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Latvija

eksports



2005

2007

lielākais konisko tapu 
ražotājs Eiropā 

piegādātas 2 000 000 gb

CNC virpošana

2009 2019

ražošanas procesu 
digitalizācijas sistēmas 

ieviešanaERP MONITOR

2017

ISO 14001:2015

2020

ISO 9001:2015

2016



apgrozījums
tū

ks
t. 
€

400

500

600

700

800

900

2017 2018 2019 2020 2021 2022

830

510

680

591
550



loģistika

ražošanas 
plānošana

ražošana



loģistika

ražošanas 
plānošana

ERP Monitor

ražošana



ERP Monitor
loģistika

ražošanas 
plānošana

serveris



ERP Monitor
loģistika

ražošanas 
plānošana

serveris



pašu izstrādāts risinājums

laiks + izmaksas

gatavs produkts
pielāgojamība

drošums

apkalpošana



sakārtot procesus

motivācija - vērtība

ar ko sākt?

sadarbības partneri
automatizācija



skaidrs plāns ar ilgtermiņa vīziju

ar ko sākt?



www.baltma.lv
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