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Kielce, January 2016

ladies and gentlemen,
Welcome to the beautiful land of Świętokrzyskie. You are kindly encouraged
to participate in this year’s expos and exhibitions held in Targi Kielce, one of
Europe’s best exhibition centres, the flagship of our region.
You are most welcome to discover the Świętokrzyskie Region’s cultural
diversity and compelling history as well as its outstanding nature, impressive
historical monuments, picturesque wildlife reserves and landscape parks,
delicious regional cuisine. Świętokrzyskie is an ideal destination for those who
look for peaceful rest and wish to stay away from the day-to-day business and
chores. Come to Świętokrzyskie and experience its inhabitants’ and hosts’
openness and hospitality.
Kielce and the region boast creative local governments and high-potential
companies; this creates a favourable climate for investors. I do believe that
you will be enchanted with Świętokrzyskie’s most beautiful spots and the
reminiscence of your visit will bring back cherished memories.

Agata Wojtyszek
Świętokrzyskie Voivode
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Kielce, styczeń 2016 r.

szanowni Państwo,
Serdecznie witam na pięknej Ziemi Świętokrzyskiej. Zachęcam do uczestnictwa w targach i wystawach, które w tym roku odbędą się w Targach Kielce,
jednym z najlepszych europejskich ośrodków wystawienniczych stanowiących
znakomitą wizytówkę naszego regionu.
Zapraszam do odkrywania różnorodnej kultury i ciekawej historii województwa świętokrzyskiego, którego największe atuty to wspaniała przyroda,
imponujące zabytki przeszłości, malownicze rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe, pyszna regionalna kuchnia. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy
szukają świetnego sposobu na wypoczynek i oderwanie się od codziennych
spraw. Spotkają się tu Państwo z otwartością i życzliwością mieszkańców
oraz gospodarzy regionu.
Kielecczyzna to także kreatywne samorządy oraz firmy z dużym potencjałem tworzące dobry klimat dla interesujących inwestycji. Jestem pewna, że
pobyt w urokliwych świętokrzyskich zakątkach pozostawi w Państwa sercach
niezapomniane wrażenia.

Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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Kielce, January 2016

ladies and gentlemen,
I wish to welcome all the expo guests to the charming and hospitable Świętokrzyskie
Voivodeship. The land of Świętokrzyskie enchants with engrossing nature; first and
foremost the impressive and picturesque Świętokrzyskie Mountains and the primeval
fir forests. There are also the Ponidzie landscapes, the region’s fascinating history,
magnificent artistic and architectural monuments, geological curiosities. Świętokrzyskie
boasts Poland’s oldest industrial traditions. All this is enhanced with folklore and the
ubiquity of magic, symbolised with our region’s landmark - the witch.
Świętokrzyskie Voivodeship is truly unique. It abounds with incredible power; this
is where tradition harmoniously blends with modernity, where the world-famous monuments are accompanied with modern tourist infrastructure.
Świętokrzyskie is a perfect tourist destination; those who are into active leisure
activities as well as people who seek peace and tranquillity amid beautiful nature will
find it interesting. The region can be explored on foot, on a bicycle saddle or horseback
as well as in a kayak. Tourists are offered modern hotel accommodation and excellent
spas. Visitors can savour beauty and health treatments based upon Świętokrzyskie’s
treasures - natural water resources which abound with sulfide-salines. There is also
a network of youth hostels. The infrastructure is complemented with rapidly developing
tourist farms, where you can enjoy mouth-watering regional cuisine.
The business tourism offer has been thriving in Świętokrzyskie Voivodeship; the
business travel products and services are strongly associated with Targi Kielce (www.
targikielce.pl) - Poland’s trade fair and exhibition market’s second largest player. Targi
Kielce boasts a substantial market share. The Kielce expo centre started its business
activity in 1992; the first trade-show staged in Kielce exhibition centre was the International Defence Industry Exhibition. In the 90’s, only a small number of expos were
held in Kielce. The 2016’s calendar of exhibition includes a few dozens of trade-shows!
This is just a sample of attractions and capabilities Świętokrzyskie offers its guests.
I do believe that you will also make a personal discovery of the region. I am convinced
that you will be enchanted with Świętokrzyskie; the region will put a spell on you so
that you will be coming back to re-discover its mysteries.
In the coming years we want Świętokrzyskie Voivodeship to make the most of its
development potentials; thus technological advancement, responsible utilisation of
natural resources and social capital enhancement come at the top of our priority list.
If you are interested in the Świętokrzyskie Voivodeship Local Government’s profile
and work, you are more than welcome to visit our web-site www.sejmik.kielce.pl as
well as to use the Wrota Świętokrzyskie portal(Świętokrzyskie Gates) portal www.
wrota-swietokrzyskie.pl.
Adam Jarubas
Świętokrzyskie Voivodeship Marshal
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Kielce, styczeń 2016 r.

szanowni Państwo,
Serdecznie witam wszystkich Gości Targowych w pięknym i gościnnym Regionie
Świętokrzyskim. Na Świętokrzyskiej Ziemi, która zachwyca ciekawą przyrodą, a przede
wszystkim malowniczymi Górami Świętokrzyskimi, lasami Puszczy Jodłowej czy krajobrazami Ponidzia, fascynującą historią, wspaniałymi zabytkami sztuki i architektury,
ciekawostkami geologicznymi, najstarszymi w kraju tradycjami przemysłowymi, folklorem oraz wszechobecną magią kojarzoną z symbolem naszego regionu - czarownicą.
Województwo Świętokrzyskie to wyjątkowe, pełne niezwykłej mocy miejsce, gdzie
tradycja harmonijnie łączy się ze współczesnością, a światowej rangi zabytkom towarzyszy nowoczesna infrastruktura turystyczna.
To doskonałe miejsce do uprawiania turystyki, zarówno dla osób spędzających
czas aktywnie, jak i szukających spokoju oraz wytchnienia wśród pięknego środowiska
naturalnego. Warto więc zwiedzać nasz region pieszo, rowerem, konno czy też kajakiem.
Na turystów czeka nowoczesna baza hotelowa, doskonałe sanatoria oferujące zabiegi
z wykorzystaniem świętokrzyskiego skarbu wody siarczkowo - solankowej oraz sieć
schronisk młodzieżowych. Uzupełnieniem infrastruktury noclegowej są dynamicznie
rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne oferujące także znakomitą, regionalną
kuchnię.
Z regionem świętokrzyskim należy wiązać dynamicznie rozwijającą się ofertę
turystyki biznesowej, skupioną wokół Targów Kielce - wicelidera polskiego rynku wystawienniczego (www.targikielce.pl) z kilkudziesięcioprocentowym udziałami w rynku.
Targi Kielce rozpoczęły swoją działalność w 1992 roku, a pierwszymi targami zorganizowanymi w kieleckim ośrodku wystawienniczym był Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego. W latach 90-tych w Kielcach odbywało się zaledwie kilka wystaw rocznie.
Teraz w kalendarzu targów na 2016 rok jest ich kilkadziesiąt!
Wszystko to jedynie namiastka świętokrzyskich atrakcji i możliwości, które niesie
ze sobą wizyta w naszym województwie. Wierzę, że odkryją Państwo ten region dla
siebie. Jestem przekonany, że Świętokrzyskie to miejsce, które Państwa zaczaruje
i wrócicie do nas, aby odkrywać jego tajemnice.
Chcemy, aby w kolejnych latach województwo świętokrzyskie efektywnie wykorzystywało swoje potencjały rozwojowe i w tym zakresie stawiamy na postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz budowę kapitału społecznego.
Wszystkich zainteresowanych pracą Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.sejmik.kielce.pl a także do korzystania z portalu Wrota Świętokrzyskie www.wrota-swietokrzyskie.pl

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
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kielce - city oF tHe Future

Kielce, January 2016

ladies and gentlemen,
Kielce; the Świętokrzyskie Voivodeship’s capital city is a modern and rapidly developing metropolis. The City and its 200-thousand population welcome tourists, new
technologies and investments. Kielce visitors describe it as a pearl among cities located
in the south - eastern Poland. In the recent years a whole array of facilities, including
the Castle Hill, Kielce Technology Park and Geo-education Centre have been created.
This development has also been marked with Targi Kielce’s new Expo Halls and the
road-scheme aimed to improve and enhance the city transport. The region’s capital also
boasts most extensive and advanced public transport system in Poland; this is owed
to state-of-the-art buses and implementation of public transport schemes designed to
enhance passengers’ comfort and safety. With the recent years’ city-centre focussed
revitalization programme, the city’s aesthetics and image have been considerably improved. Kielce has also become a fashion brand - the International Fashion Designers
and Enthusiasts Contest Off Fashion has been gaining popularity and publicity at home
and also abroad. The Świętokrzyskie province’s capital is also a major academic centre
of the region, the seat for several higher education institutions. The two state universities boast the greatest number of students. For many years the Kielce University of
Technology has been ranked among Poland’s leading technical universities. The Jan
Kochanowski University has recently developed several new specializations.
For a number of years Targi Kielce - ranked second among all Central and Eastern
Europe’s the trade fair and expo centres has been one of the city’s finest flagships. The
expo centre has largely contributed to the dynamic development of the whole region’s
economy . Thus the new hotels and restaurants came into being, the cultural offer has
also become richer and more diversified. The Targi Kielce company is owned by the
City of Kielce; this is the meeting platform for the largest domestic and international
companies. Targi Kielce is the place where multi-million contracts are concluded. The
most popular and most frequented events are, inter alia, MSPO - the International
Defence Industry Exhibition, the International Fair of Road Construction Industry AUTOSTRADA - POLSKA, the Europe-wide famous International Fair of Plastics and Rubber
Processing PLASTPOL and International Exhibition of Church Construction, Church
Fittings and Furnishings and Religious SACROEXPO.
Whilst modernising and developing, Kielce carefully takes care of its rich heritage
and history. The imprints of the past can be observed with every step you take when
strolling around Kielce. You are most welcome to visit Kielce’s museums and galleries
and to experience the cultural life of the city. I do believe that your stay in Kielce will be
an unforgettable experience, full of lasting impressions.

Wojciech Lubawski

City of Kielce Mayor
town Hall, Rynek 1
www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu
Customer Service Office: tel. (041) 36 76 009, - 099, - 509
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kielce - Miasto z PrzyszłoŚciĄ

Kielce, styczeń 2016 r.

szanowni Państwo,
Kielce, stolica województwa świętokrzyskiego, to nowoczesna metropolia, licząca
blisko 200 tys. mieszkańców, dynamicznie się rozwijająca, otwarta na turystów, na nowe
technologie, na ważne inwestycje. To miejsce, o którym goście mówią, że jest perłą
wśród miast południowo - wschodniej Polski. W ciągu kilku lat w Kielcach powstało
wiele nowych obiektów, takich jak Wzgórze Zamkowe, Kielecki Park Technologiczny
czy Centrum Geoedukacji. Powstały też nowe hale i budynki Targów Kielce czy nowe
drogi, usprawniające powiązania komunikacyjne miasta. Stolica regionu może poszczycić się najlepiej rozwiniętą w Polsce komunikacją publiczną, także dzięki zakupowi
nowoczesnych autobusów i wdrożeniu systemu usprawniającego obsługę pasażerów
oraz poprawę ich bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich lat zdecydowanie poprawiła się
estetyka miasta, głównie dzięki rewitalizacji centrum. Kielce wyrabiają sobie markę
stolicy mody poprzez Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody
Off Fashion, o którym coraz głośniej nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju.
Stolica województwa świętokrzyskiego to także główny ośrodek akademicki całego
regionu, w którym swe siedziby ulokowało kilka szkół wyższych. Największą liczbą
studentów mogą pochwalić się dwie uczelnie państwowe - Politechnika Świętokrzyska,
od lat plasująca się w czołówce uczelni technicznych w kraju oraz Uniwersytet Jana
Kochanowskiego, który w ostatnim czasie rozwinął kilka nowych specjalizacji.
Jedną z najlepszych wizytówek naszego miasta są od wielu lat Targi Kielce, drugi
ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z dwóch liderów
targowych w Polsce. Targi przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gospodarczego
całego regionu. Dzięki nim powstają nowe hotele i restauracje, wzbogaca się też oferta
kulturalna. Spółka, której właścicielem jest miasto, to miejsce branżowych spotkań
największych firm krajowych i zagranicznych. To właśnie tu zawiera się wielomilionowe
kontrakty. Do najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych imprez zaliczają się:
MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA - POLSKA, znane w całej Europie Międzynarodowe
Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL czy Międzynarodowa
Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów
SACROEXPO.
Dążąc do nowoczesności, w Kielcach troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje
historyczne. Ich ślady zobaczyć można na każdym niemal kroku. Polecam Państwu
zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z interesującej oferty placówek
kultury. Wierzę, że pobyt w naszym mieście będzie niezapomnianym, pełnym wrażeń
przeżyciem.

Wojciech Lubawski

urząd Miasta kielce, Rynek 1
www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu
Biuro Obsługi Interesanta: tel. (041) 36 76 009, -099, -509

Prezydent Kielc
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ladies and gentlemen,
The International Fair of Technologies for Foundry METAL is held in Targi Kielce already
for 21st time - METAL expo is complemented with ALUMINIUM & NONFERMET, RECYCLING and CONTROL-TECH International Exhibitions and thus this trade-shows cluster is
a true „Targi Kielce’s Industrial Autumn.”
This year’s foundry-business expo is the biggest event over recent years. The expo is
held under the auspices of the Ministry of Development. Kielce hosts the most important
companies, first and foremost representatives of pressure die casting, raw materials and
components suppliers for the foundries and casting houses. Numerous companies use
Targi Kielce’s expo as the stage to present their latest achievements and developments.
2016’s exhibition accords with several anniversaries - including the 80th anniversary of
the Technical Association of Polish Foundrymen and the 70th anniversary of the Foundry
Research Institute in Krakow - the many-year and highly-valued METAL expo’s partner.
Kielce’s foundry exhibitions have always boasted a wide and diversified programme of
problem-focussed and substantive events. METAL expo agenda includes a special meeting
of Foundries Presidents and Directors; this is the place to discuss the industry’s most topical
issues. You are also most welcome to join the 57th Solidification and Crystallization of Metals
conference. Metal 2016’s matchmaking meetings are also noteworthy - the B2B events
have proven to be an effective way to establish new business contacts and find partners.
It is worth noting that this year’s METAL is a natural prelude to the World Foundry
Congress in held in 2018 in Krakow. 2018’s METAL will be held simultaneously and thus
becomes an important part of the Congress. The trade-show will host international experts,
world-famous business-insiders brought together for the Congress. This fact is the best
evidence that Kielce foundry events have enjoyed recognition excellent reputation at home
and abroad. I wish to use this opportunity and invite you to Kielce for 2018’s expos.
May this year’s „Targi Kielce’s Industrial Autumn” abound with fruitful meetings, compelling
discussions of professionals and business talks.

With compliments

Andrzej Mochoń PhD
President, CEO
Kielce Trade Fairs
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Kielce, 16 września 2016 r.

szanowni Państwo,
Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL odbywają się w Targach
Kielce już po raz 21. Towarzyszą im wystawy ALUMINIUM&NONFERMET oraz RECYKLING
i CONTROL-TECH, tworząc prawdziwą „Przemysłową Jesień w Targach Kielce”.
Tegoroczne wydarzenie branży odlewniczej jest największą imprezą na przestrzeni
ostatnich kilku lat. Honorowym patronatem targi objęło Ministerstwo Rozwoju. Do Kielc
przyjechały najważniejsze firmy, szczególnie te z sektora odlewnictwa ciśnieniowego, dostawcy surowców i komponentów dla odlewni. Wiele firm zaplanowało prezentację swych
najnowszych osiągnięć w Targach Kielce. Edycji 2016 towarzyszy wiele jubileuszy – w tym
80-lecie Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz 70-lecie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, które od lat są cenionymi partnerami Targów METAL.
Merytoryczne wydarzenia towarzyszące spotkaniu branży odlewniczej zawsze były
silnym punktem targów w Kielcach. Podczas Targów METAL, na specjalnym Spotkaniu
Prezesów i Dyrektorów Odlewni dyskutuje się o ważnych kwestiach branży. Zachęcam
do udziału w 57. Konferencji „Krystalizacja i Krzepnięcie Metali”. Polecam uwadze także
nasze Spotkania Matchmakingowe Metal 2016, które są skutecznym sposobem pozyskania
nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów.
Warto zauważyć, że tegoroczna wystawa METAL 2016 jest naturalnym preludium do
Światowego Kongresu Odlewnictwa, który odbędzie się w 2018 roku w Krakowie. Targi
METAL 2018, odbywające się w tym samym czasie, będą jego ważną częścią – odwiedzą
je międzynarodowi specjaliści, światowe sławy, obecni na Kongresie. Fakt ten najlepiej
dowodzi rosnącej rangi kieleckiego wydarzenia branży odlewniczej w kraju i zagranicą. Już
teraz zapraszam do Kielc na kolejną edycję 2018.
Tymczasem życzę owocnych spotkań, ciekawych rozmów branżowych i biznesowych
podczas wydarzeń „Przemysłowej Jesieni w Targach Kielce”.

Z wyrazami szacunku

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu
Targi Kielce
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PrOgrAM TArgów
PrOgrAM
Przemysłowej jesieni w Targach kielce
Międzynarodowych Targów Technologii
dla Odlewnictwa
METAL
Targów Aluminium & Technologii, Przetwórstwa
i Zastosowania Metali Nieżelaznych
ALuMINIuM & NonFerMet
Targów recyklingu Metali Nieżelaznych
rEcykLINg
20-22 września 2016
targi Metal 2016 objęte zostały honorowym patronatem
Ministerstwa rozwoju
19/20/21 września - poniedziałek/wtorek/środa - miejsce: Cedzyna - Kielce

57. konferencja
krzePnięcie i krystalizacja Metali 2016

- organizator: KATEDRA ODLEWNICTWA Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja
Odlewnictwa PAN, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, Targi
Kielce

i dzień (wtorek) 20 września

Godziny otwarcia ekspozycji: 9.30 - 17.00
otwarcie targów
10.00 - 11.00 - Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości,
przedstawicieli AMAFOND, FOUNDRY PLANET, uczestników
Konferencji „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali”, delegacji Chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego, delegacji irackiej z Izby
Przemysłowej Regionu Basra pod auspicjami IRAK-POL i SSE
STARACHOWICE oraz delegacji białoruskiej i ukraińskiej - sala
OMEGA, Centrum Kongresowe

spotkanie Prezesów i dyrektorów odlewni

11.00 - 13.00 - Centrum Kongresowe, sala TETA
organizator: stowarzyszenie techniczne odlewników Polskich
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PrOgrAM TArgów
1. Strategia na Rzecz Rozwoju, głównie w obszarze reindustrializacji przemysłu
i rozwoju innowacyjnych firm (pkt. 5, cel szczegółowy 1, str. 38-83), dokument
przekazany do konsultacji przez Ministerstwo Rozwoju
2. Projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
dokument przekazany do konsultacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
3. Mała ustawa o innowacyjności

dzień stopów Żelaza - wstęP wolny

- tematyczne seminarium techniczno-szkoleniowe / naukowe prezentacje powiązane
z przemysłem / zastosowanie rozwiązań w firmach
Miejsce: Centrum Kongresowe, sala LAMBDA

Panel 1.
11.30 - Metal Minerals - Optymalizacja zużycia energii w piecach indukcyjnych,
łukowych i gazowych - doświadczenia z eksploatacji systemu Padicon
11.45 - oferta materiałowa dostaw surówek i żelazostopów firmy PROMET Czechy i PROMET Group
12.00 - SANDVIK - podgrzewanie wybranych gazów technicznych do 1200°C
z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń. Kanthal Flow Heater jako
rewolucja w tej dziedzinie.
12.15 - Foundry Planet - prezentacja - World Media Partner of METAL fair
12.30 - Foundry Ecocer - prezentacja produktow

seminarium - cyFrowa radiograFia i toMograFia
koMPuterowa w odlewnictwie
organizator: ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Poznań
miejsce: Centrum Kongresowe, sala Gamma

10:00 - Powitanie i prezentacja organizatora firmy ITA - DB
10:15 - Wykorzystanie kabiny rentgenowskiej X-Cube w badaniu odlewów - Jan
Schache
10:45 - Wykorzystanie skanerów Creaform w badaniu odlewów - MSZ
11:15 - Przerwa kawowa
11:30 - Development for 2D Inspection and 3D CT Inspection for Foundry Production - Jan Schache
12:00 - Wykorzystanie tomografii rentgenowskiej w badaniach odlewów - DB/RK
12:30 - Praktyczne wykorzystanie urządzenia v|tome|x S 240 w badaniu odlewów
12:50 - podsumowanie / zakończenie seminarium części teoretycznej - zaproszenie do części praktycznej na stoisku firmy ITA
15:00 - 17:00 - Zajęcia praktyczne z system x|cube na stoisku firmy ITA
12.00 - 14.00 - Konferencja „Podnieś kwalifikacje z Akademią Recyklingu” - organizator Instytut Metali Nieżelaznych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - sala Beta, Centrum Kongresowe
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57. konferencja
krzePnięcie i krystalizacja Metali 2016

- sesja wyjazdowa Konferencji w Targach Kielce połączona ze zwiedzaniem targów
i sesją posterową

12.30 - 13.15 - Posiedzenie Komisji Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień w Konkursie PAN im.
prof. W. Sakwy za najlepszą pracę dyplomową magisterską z zakresu odlewnictwa - miejsce: Centrum Kongresowe - sala DELTA
13.15 - 14.00 - sesja naukowa Konferencji KiKM’2016 - organizator: Katedra
Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach - miejsce: Centrum
Kongresowe - sala DELTA
12.30 - 14.00 - sesja posterowa Konferencji KiKM’2016 - organizator: Katedra
Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach - miejsce: Centrum
Kongresowe - sala DELTA
Delegacja szefów firm białoruskich organizowana pod auspicjami Białoruskiego
Stowarzyszenia Odlewniczego i Metalurgicznego - spotkanie z organizatorem targów
w Mińsku - pawilon F, miejsce F-34
Delegacja firm irackich branży metalurgiczno-odlewniczej zrzeszonych w Izbie
Przemysłowej Regionu Basra pod auspicjami IRAK-POL i SSE STARACHOWICE
19.00 - 1.00 - Uroczysta GALA targów połączona z wręczeniem nagród targowych za najlepsze produkty prezentowane podczas targów
METAL / ALUMINIUM & NONFERMET / Recykling - wstęp za
zaproszeniami

ii dzień (środa) 21 września

Godziny otwarcia ekspozycji: 9.30 - 17.00

dzień odlewnictwa Metali nieżelaznych - „kolorówka”
wstęP wolny
- tematyczne seminarium techniczno-szkoleniowe / naukowe prezentacje powiązane
z przemysłem / zastosowanie rozwiązań w firmach
Miejsce: Centrum Kongresowe, sala LAMBDA

Panel 1. Mikrooprysk
11.00 - AED - Spryskiwanie minimalne
11.15 - GEIGER - Spryskiwanie minimalne
11.30 - WOLLIN - Wollin EcoSpray - nanoszenie koncentratów oddzielających
Panel 2.
11.45 - PETROFER - Biostabilność środka oddzielającego a redukcja braków
i przerw w pracy maszyn odlewniczych
12.00 - METAL MINERALS - Nowa generacja kompleksowych systemów tłok +
komoro-tuleja dla odlewnictwa ciśnieniowego
12.15 - MORGAN - wpływ zużycia tygla na jego energochłonność
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12.30 - Foundry Planet - prezentacja - World Media Partner of METAL fair
12.45 - 13.00 - Przerwa kawowa
Panel 3. Czyszczenie form
13.00 - METAL MINERALS - Czyszczenie form ciśnieniowych, kokil, rdzennic
i detali przy pomocy ultradźwięków
13.15 - FIMRO - Doświadczenia w czyszczeniu wewnętrznych kanałów regulacyjnych w formach ciśnieniowych i głowicach spryskujących
Panel 4. Inwestycje
13.30 - KMA - Wydajne energetycznie instalacje odpowietrzające dla odlewni obniżenie zużycia Energii do 80 %!
13.45 - ZPF - Kompaktowe, wydajne i bezpieczne dla środowiska piece ZPF.

seminarium - cyFrowa radiograFia i toMograFia
koMPuterowa w odlewnictwie
organizator: ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Poznań
miejsce: Centrum Kongresowe, sala Gamma

10:00 - Powitanie i prezentacja organizatora firmy ITA - DB
10:15 - Wykorzystanie kabiny rentgenowskiej X-Cube w badaniu odlewów - Jan
Schache
10:45 - Wykorzystanie skanerów Creaform w badaniu odlewów - MSZ
11:15 - Przerwa kawowa
11:30 - Development for 2D Inspection and 3D CT Inspection for Foundry Production - Jan Schache
12:00 - Wykorzystanie tomografii rentgenowskiej w badaniach odlewów - DB/RK
12:30 - Praktyczne wykorzystanie urządzenia v|tome|x S 240 w badaniu odlewów
12:50 - podsumowanie / zakończenie seminarium części teoretycznej - zaproszenie do części praktycznej na stoisku firmy ITA
15:00 - 17:00 - Zajęcia praktyczne z system x|cube na stoisku firmy ITA
Spotkania Matchmakingowe (B2B)
10.00 - 15.00 - spotkania matchmakingowe (B2B) - organizator: Ośrodek Komisji
Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy
Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach - miejsce:
sala E-3 w hali E

iii dzień (czwartek) 22 września
Godziny otwarcia ekspozycji: 9.30 - 15.00

15.00 - Zakończenie targów
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PrOgrAMME OF ThE FAIr
PrOgrAMME
of Targi kielce’s Industrial Spring
The International Fair of Technologies for Foundry
METAL
The International Fair of Aluminium & Technology,
Materials and Non-Ferrous Metal Products
Aluminium & NonFerMet
The recycling of Non-Ferrous Metal Fair rEcykLINg
20-22 september 2016
Metal 2016 is held under the auspices of the Ministry of
development’s auspices.
19/20/21 september - Monday / Tuesday / Wednesday - venue: Cedzyna - Kielce

57th conference on „solidification and crystallization of
Metals conference”.

- organiser: Foundry Department, Silesian University of Technology in Gliwice, the Foundry
Commission of the Polish Academy of Sciences, the Section of Foundry Processes Theory
of the Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences, Targi Kielce.

day 1 (tuesday) - 20 september
Exhibition opening hours: 9.30 - 17.00

expos opening ceremony
10.00 - 11.00 - Gala opening ceremony: the function attended by the guests of
honour - representatives of AMAFOND, FOUNDRY PLANET, the
participants of the Conference on „Solidification and Crystallization of Metals”, the delegation of China Foundry Association,
the delegation of the Iraqi’s Basrah Chamber of Industry under
the auspices of IRAQ-POL and and STARACHOWICE Special
Economic Zone, Belarusian and Ukrainian delegations - the Congress Centre’s Omega Hall

Meeting of casting Houses’ Presidents and directors

11.00 - 13.00 - The Congress Centre’s TETA Conference Room
Organiser: technical association of Polish Foundrymen
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1. Strategy for Development in the area of re-industrialization and innovative
companies development (point 5, specific objective 1, p. 38-83), the document
submitted by the Ministry of Development for consultations
2. The draft Regulation on classification of professions in vocational education, the
document submitted by the Ministry of National Education for consultations
3. The interim-act of innovativeness

the Ferrous-alloys day - Free entry

- thematic and technical trainings seminars / industry-related scientific presentations /
solutions application in companies
Congress Centre – room LAMBDA

Panel 1.
11.30 - Metal Minerals - Energy consumption optimization in induction, arc and
gas furnaces - experience with the Padicon system operation
11.45 - Material supplies offer - crude-iron and ferrous-alloys from PROMET
Czech Republic and PROMET Group
12.00 - SANDVIK- selected process-gases heating up to 1200 ° C with the use
of innovative devices. The revolutionary Kanthal Flow Heater.
12.15 - Presentation of the Foundry Planet - World Media Partner of METAL expo
12.30 - Foundry Ecocer - products presentation

seminar on „digital radiography and computed tomography
for foundry”
Organiser: ITA LLC and GP Poznań
Venue: Congress Centre’s Gamma Conference Room

10:00 - Welcome speech and the organizer’s presentation - ITA-DB”
10:15 „The use of X-Cube x-ray imaging cabins for casts examination” - Jan
Schache
10:45 „The use of Creaform scanners for casts examination” - MSZ
11:15 - Coffee break
11:30 - Development for 2D Inspection and 3D CT Inspection for Foundry Production - Jan Schache
12:00 „The use of x-ray tompgraphy for casts examination” - DB/RK
12:30 - „Practical applications of v | tome | x S 240 device in casts examination”
12:50 - summary / conclusion of the theoretical part of the seminar - the introduction to the practical part held at the ITA Expo stand
15:00 - 17:00 - Practical classes with the uses of x | cube at system at the ITA
Expo stand,
12.00 - 14.00 - Conference on „Enhance and upgrade your qualifications with the
Recycling Academy” - the organizer - the Institute of Non-Ferrous
Metals, Waste Management and Recycling Cluster - Congress
Centre’s Beta Conference Room
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57th conference on „solidification and crystallization of
Metals conference”.

- the Conference’s off-site session at Targi Kielce combined with a tour over the exhibition
and the poster session

12.30 - 13.15 - The session of the Foundry Commission of the Polish Academy
of Sciences combined with the awards and distinctions presentation
ceremony in the PAN competition - prof. W. Sakwa Contest for the best
master’s thesis in the domain of foundry - venue: Congress Centre DELTA Conference Room
13.15 - 14.00 - the scientific session of the KiKM 2016’s Conference - organizer:
the Foundry Department, Silesian University of Technology in Gliwice,
venue - Congress Centre - DELTA Conference Room
12.30 - 14.00 - the poster session of the KiKM 2016’s Conference - organizer:
the Foundry Department, Silesian University of Technology in Gliwice,
venue - Congress Centre - DELTA Conference Room
The delegation of Belarusian companies’ heads organized under the auspices of the
Association of Foundry-men and Metallurgists of the Republic of Belarus - meeting
with Minsk trade fair organizer - F Exhibition Hall, F-34
The delegation of Iraqi metallurgy and casting industry companies associated in
the Iraqi’s Basrah Chamber of Industry under the auspices of IRAK-POL and SSE
STARACHOWICE
19.00 - 1.00 -GALA Evening - awarding ceremony of expo medals and distinctions for the best products showcased at the METAL / ALUMINIUM&NONFERMET / RECYKLING - invitation holders only

day 2 (wednesday) 21 september
Exhibition opening hours: 9.30 - 17.00

the non-Ferrous Metals day - Free entry

- thematic and technical trainings seminars / industry-related scientific presentations /
solutions application in companies
Congress Centre – room LAMBDA

Panel 1. Mikrooprysk
11.00 - AED - Minimum Quantity Spraying
11.15 - GEIGER - Minimum Quantity Spraying
11.30 - WOLLIN - Wollin Ecospray - application of separating concentrates
Panel 2.
11.45 - PETROFER - Biostability of separating agent, reduction of spoilages and
casting machines’ downtimes
12.00 - METAL MINERALS - The new generation of comprehensive system of
plungers and sleeves systems for pressure casting
12.15 - MORGAN - The impact of crucible consumption on its energy consumption
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12.30 - Presentation of the Foundry Planet - World Media Partner of METAL
expo
12.45 - 13.00 - Coffee-break
Panel 3. Molds cleaning
13.00 - METAL MINERALS - Cleaning system based on ultrasounds for pressure
moulds, moulds, core-boxes and metal components
13.15 - FIMRO - Experience in cleaning internal regulatory channels in pressurecasting moulds and shower-heads
Panel 4. Investments
13.30 - KMA - Energy efficient degassing installations for foundries - energy
consumption reduction down to 80%!
13.45 - ZPF - Compact, efficient and environmentally-safe UPF furnaces.

seminar on „digital radiography and computed tomography
for foundry”
Organiser: ITA LLC and GP Poznań
Venue: Congress Centre’s Gamma Conference Room

10:00 - Welcome speech and the organizer’s presentation - ITA-DB”
10:15 „The use of X-Cube x-ray imaging cabins for casts examination” - Jan
Schache
10:45 „The use of Creaform scanners for casts examination” - MSZ
11:15 - Coffee break
11:30 - Development for 2D Inspection and 3D CT Inspection for Foundry Production - Jan Schache
12:00 „The use of x-ray tompgraphy for casts examination” - DB/RK
12:30 - „Practical applications of v | tome | x S 240 device in casts examination”
12:50 - summary / conclusion of the theoretical part of the seminar - the introduction to the practical part held at the ITA Expo stand
15:00 - 17:00 - Practical classes with the uses of x | cube at system at the ITA
Expo stand
Matchmaking meetings (B2B)
10.00 - 15.00 - matchmaking meetings (B2B) - organizer: European Commission’s centre dedicated for entrepreneurs support - the Enterprise
Europe Network operating as a part of the Staropolska Chamber
of Industry and Commerce in Kielce - venue: E-3 Conference
Room in the E Expo Hall

day 3 (thursday) 22 september
Exhibition opening hours: 9.30 - 15.00

15.00 - The expo closes
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57. kONFErENcjA
„krZEPNIĘcIE I krySTALIZAcjA METALI 2016”
Zapraszamy do udziału w Konferencji, która odbędzie się w
dniach 19-21 września 2016
Organizator: stowarzyszenie wychowanków Politechniki Śląskiej
przy Współpracy Naukowej
katedry odlewnictwa Politechniki Śląskiej i targów kielce
Patronat Naukowy
komisja odlewnictwa Pan katowice,
sekcja teorii Procesów odlewniczych komitetu Metalurgii Pan
Konferencja odbędzie się w hotelu CEDZYNA k/Kielc
Dzień 20 września przewidziany jest na udział uczestników konferencji
w uroczystym otwarciu i zwiedzaniu targów METAL 2016 oraz udział
w posiedzeniu Komisji Odlewnictwa PAN, podczas którego wręczone
zostaną nagrody laureatom Konkursu im. prof. W. Sakwy
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cONFErENcE PrOgrAMME „SOLIDIFIcATION
AND crySTALLIZATION OF METALS”
CEDZYNA, KIELCE 19-21.09.2016

19.09.2016 (Monday) Hotel uroczysko cedzyna
14.30

J.Szajnar, J. Dańko, A.
Mochoń

otwarcie konFerencji conFerence
oPening

Plenary session i cHairPersons: prof. j. dańko, prof. M. Perzyk
14.45

I. Riposan

Control of cast iron solidification by thermal analysis

15.05

Z. Ignaszak, J-B. Prunier

Innovative laboratory procedure to estimate thermophysical parameters of iso-exo sleeves

15.25

A. Zadera, M. Dulava, V.
Pernica, V. Kaňa

Oxygen activity in melts of Fe-C-Cr-Ni based alloys

15.45

R. Dańko, J. Dańko, M.
Skrzyński

Assessment of the possibility of using reclaimed
materials for making cores by the blowing method

16.00

N.S. Tiedje

Advanced microstructure analysis and its application
for making new models predicting structures and
properties of ductile cast iron

16.20

M. Łągiewka, Z. Konopka,
A. Chojnacki, A. Zyska

The influence of home scrap on porosity of MgAl9Zn1 alloy pressure castings

16.30

DYSKUSJA/ DISCUSSION

16.45-17.00 coffee break
Plenary session ii cHairPersons: prof. r. wrona, prof. z. konopka
17.00

S. ŻymankowskaKumon, A. Bobrowski, B.
Grabowska

Comparison of the emission of BTEX from moulding sands with furfural resin with the low content of
furfuryl alcohol and different activators

17.10

M. Perzyk, J. Kozłowski

Methodology of fault diagnosis in ductile iron melting
process

17.20

S.G. Acharya, J. Vadher,
K. D. Kothari

Parametric analysis on compressive strength of
furan no bakes mould system using ANN

17.30

St. M. Dobosz, A. Grabarczyk, K. Major-Gabryś

Elasticity of moulding sands – a method of reducing
core cracking

17.40

R. Władysiak, A. Kozuń,
K. Dębowska, T. Pacyniak

Analysis of crystallization process of intensive
cooled AlSi20MgCuNiCo alloy

17.50

DYSKUSJA/ DISCUSSION

18.05-18.20 coffee break
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Plenary session iii cHairPersons: prof. M. cholewa, prof. t. Pacyniak
18.20

W. Trzaskowski, D.
Myszka, K. Łukasik, P.
Nawrocki

Ausferritic microstructure phase analysis in ductile
iron

18.30

Z. Lipnicki, P. Kwapisiński,
A.W. Bydałek, A.A. Ivanova, W. Wołczyński

Some similarities and differences between steel
static and brass continuous casting

18.40

N. Kaźnica, J. Zych

Role of sand grains in sorption processes by surface
layers of components of sand moulds

18.50

J. Duda, A. Stawowy

Application of interval arithmetic to production planning in a foundry

19.00

R. Dojka, A. Studnicki

Influence of boron on crystallization and structure of
ductile cast iron

19.10

R.E. Zapała, B. Kalandyk,
P. Wawro

Effect of tempering temperature on the mechanical
properties of cast L35HM steel

19.20

DYSKUSJA/ DISCUSSION
Poster session i 15.30 – 19.00

20.09.2016 (tuesday) targi kielce
10.00

Opening Ceremony of 21st International Fair of Technologies for Foundry METAL
2016

12.30

Z. Konopka J. Szajnar R.
Wrona

Session of Foundry Commission of Polish Academy
of Sciences -prize ceremony of the Prof. Wacław
Sakwa Award -current affairs
session

13.15

D. Kaźmierczak

NEMAK Poland Bielsko-Biała: Innowacyjne koncepcje w produkcji bloków silnika

13.45

P. Jankowski

Foundry Partner: DISA wiodącym dostawcą nowoczesnych urządzeń dla odlewni

20.09.2016 (tuesday) 17.00 Hotel uroczysko cedzyna
session iV cHairPersons: prof. B. kalandyk, prof. d. kopyciński
17.00

J. Hajkowski, P. Roquet,
M. Khamashta, E. Codina, Z. Ignaszak

Validation tests of prediction modules of shrinkage
defects in cast iron sample

17.10

D. Bartocha

Influence of solidification rate on high tin bronze
microstructure

17.20

Y. Sutiyoko, Y. Suyitno, M.
Mahardika, A. Syamsudin

Prediction of shrinkage porosity in femoral stem of
titanium investment casting
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17.30

T. Szymczak, G. Gumienny, I. Stasiak, T. Pacyniak

Hypoeutectic Al-Si alloy with Cr, V and Mo to pressure die casting

17.40

A. Bajwoluk, P. Gutowski

Thermal stresses in the wall connections of cast
grate structures

17.50

D. Szeliga, K. Kubiak, J.
Sieniawski

Numerical simulation of directional solidification process of single crystal Ni-Based superalloy casting

18.00

J.A. Słowik, A.Drotlew, B.
Piekarski

The flexibility of pusher furnace grate

18.10

K. Stec, J. Podwórny, B.
Psiuk, Ł. Kozakiewicz

Determination of chromite sands suitability for use in
moulding sands

18.20

K. Pietrzak, A. Klasik, M.
Maj, A. Wojciechowski, N.
Sobczak

Microstructural aspects of fatigue parameters of
lead-free Sn-Zn solders with various Zn content

18.30

M. Perzyk, A. Rodziewicz

Application of time series analysis for predicting
defects in continuous steel casting process

18.40

DYSKUSJA/ DISCUSSION

21.09.2016 (wednesday) Hotel uroczysko cedzyna
session V cHairPersons: prof. a. studnicki, prof. B. Pisarek
9.00

D. Kopyciński, D.
Siekaniec, A. Szczęsny,
M. Sokolnicki, A. Nowak

The Althoff-Radtke test adapted for high chromium
cast iron

9.10

S. Sobula, E. Olejnik, T.
Tokarski

Wear resistance of TiC reinforced cast steel matrix
composite

9.20

D. Medyński, A.J. Janus,
S. Zaborski

Effect of heat-treatment parameters of cast iron
GJS-X350NiMnCu7-3-2 on its structure and mechanical properties

9.30

R. Mola, T. Bucki, A.
Dziadoń

Microstructure of the bonding zone between AZ91
and AlSi17 formed by compound casting

9.40

G. Gumienny, B.
Kacprzyk, J. Gawroński

Effect of copper on the crystallization process, microstructure and selected properties of CGI

9.50

M. Okayasu, S. Wu, T.
Tanimoto, S. Takeuchi

Mechanical properties of magnesium alloys produced by the heated mould continuous casting
process

10.00

T. Giętka

Isothermal transformation Ar1 product morphology
and kinetics of EN-GJS-600-3 cast iron

10.10

DYSKUSJA/ DISCUSSION

Poster session ii 9.00 – 12.00
10.25-10.40 coffee break
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session Vi cHairPersons: prof. k. janerka, prof. a. zyska
10.40

A. Zyska, Z. Konopka, M.
Łągiewka

ThermoCalc application for the assessment of binary
alloys non-equilibrium solidification

10.50

J. Lachowski, J.M. Borowiecka-Jamrozek

Analysis of the retention of a diamond particle in a
metallic matrix after hot pressing

11.00

P.Popielarski,
M.Carbonell, P.Roquet,
E.Codina, Z. Ignaszak

Flow of cast iron in cast ability trial. Experimental
and simulation tests

11.10

V. Grachev

Study of thermodynamics and phase interaction
mechanism during melting of cast iron under conditions of temperature fluctuations

11.20

G. Rojek, K. Regulski, D.
Wilk-Kołodziejczyk, St.
Kluska-Nawarecka

Computer catalog and semantic search of data in
the domain of cast iron processing

11.30

K. Major-Gabryś, A.
Grabarczyk, St. M. Dobosz

Biodegradable material – synthetic resins compositions as moulding sands binders

11.40
11.55

DYSKUSJA/ DISCUSSION
J. Szajnar

zaMknięcie konFerencji / closing cereMony

Poster session/ session commissioners: dr t. wróbel, dr M. kondracki
19.09.2016 (Monday) Poster session i 15.30 – 19.00
M. Łucarz

State of spent molding sands in the mold large-size cast

J. Lachowski, J.M. BorowieckaJamrozek

Properties of sinters produced from commercially available powder mixtures

M. Dojka, R. Dojka, A. Studnicki

Development of a new ATD-P tester for hard wear resistant materials

B. Mochnacki, M. Ciesielski

Dual phase lag model of melting process in domain of
metal film subjected to an external heat flux

A. Stawowy, J. Duda

A study of the efficiency of Polish foundries using Data
Envelopment Analysis

T. Wróbel, J. Szajnar, D. Bartocha, M. Stawarz

Structure and mechanical properties of AlSi2 alloy continuous ingots

M. Krupiński, B. Krupińska

Influence of chemical additives on structure of hypereutectic Zn-Al alloy

B. Krupińska

Derivative thermal analysis and heat treatment of CuCr-X

M. Jesiotr, D. Myszka, W.
Trzeskowski, K. Łukasik,
D.Trochimiak, P. Nawrocki

The effect of addition of germanium to the surface phenomena in silver alloys
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M. Nadolski

The evaluation of mechanical properties of high-tin
bronzes

A. W. Bydałek, P. Schlafka, K.
Grządko, W. Wołczyński, P.
Kwapisiński, S. Bromber, M.
Wędrychowicz

Structural analysis of the selected products from the
suspension furnace produced in the internal recycling

M. Stachowicz, K. Granat

Long-term effects of relative humidity on properties of
microwave hardened moulding sand with sodium silicate

F. Binczyk, J. Cwajna, P.
Gradoń

ATD and DSC analysis of IN-713C and ZhS6U-V1 super
alloys

21.09.2016 (wednesday) Poster session ii 9.00 – 12.00
J. Piątkowski, R. Przeliorz, J.
Szymszal

Application of ATD and DSC methods to study the phase
transformations of the EN AC-48000 (EN AC-AlSi12CuNiMg) alloy

M. Stawarz

SiMo ductile iron crystallization process

D. Bańkowski, S. Spadło

The application of vibro – abrasive machining for
smoothing of castings

J. Loch, A. Krzykała, A.
Łukaszczyk, J. AugustynPieniążek

Corrosion resistance and microstructure of recasting
cobalt alloys used in dental prosthetics

Mahesh B. Davanageri , Narendranath S., Ravikiran Kadoli

Dry sliding wear behavior of super duplex stainless steel
AISI 2507: A statistical approach

B. Kalandyk, R. E. Zapała, M.
Starowicz

The effect of Si and Mn on microstructure and selected
properties of Cr-Ni stainless steels

K. Kaczmarska, A. Bobrowski,
S. Żymankowska-Kumon, B.
Grabowska

Studies on the gases emission under high temperature
condition from moulding sands bonded by modified
starch CMS-Na

B. Gal, K. Granat

Electrical properties of multilayer systems composed of
foundry tooling and moulding sand

A. Kmita, A. Roczniak

Nanocomposites based on water glass matrix as a
foundry binder: chosen physicochemical properties

A. Kurzawa, J. Kaczmar

Bending strength of EN AC-44200 – Al2O3 composites
at elevated temperatures

B. Pisarek, C.Rapiejko, T.
Szymczak, T. Pacyniak

Effect of alloy additions on the structure and mechanical
properties of the AlSi7Mg0.3 alloy

M. Woszek, J. Słania

Weldability of cast steels
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PrOgrAM TArgów
PrOgrAM
Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej
oraz Badań Nieniszczących
cONTrOL-TEch 2016
20 września - wtorek (i dzień targów)

9.30 - 17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności
10.00 Uroczyste otwarcie targów CONTROL-TECH z udziałem zaproszonych gości
10.30 - 11.30 Zwiedzanie ekspozycji przez zaproszonych gości.
10.00 - 11.30 Polskie innowacyjne metody nieniszczącej diagnostyki elementów
stalowych - podstawy, zastosowanie, korzyści- seminarium przygotowane przez firmę NNT sp. z o.o. Wstęp wolny , sala konferencyjna pawilon F
12.00 - 13.00 Warsztaty nt. Szybkie wyznaczanie stanu naprężeń własnych
w stalach o właściwościach magnetycznych warsztatów - firma
NNT Sp. z o.o. Wstęp wolny, sala konferencyjna pawilon F
12.00 - 14.00 Obrady Komisji Konkursowej
13.30 - 16.00 Warsztaty nt. Identyfikacja materiałów z użyciem spektrometru
X-MET 8000 -poprowadzi firma PCB Service. Wstęp wolny , sala
konferencyjna pawilon F
19.00 Uroczysta Gala - wstęp za zaproszeniami

21 września - środa (ii dzień targów)

9.30 - 17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności
9.30 - 10.30 Warsztaty NDT-„ Badanie twardości materiałów za pomocą mobilnego twardościomierza UCI”. Zaprezentowany zostanie sprzęt do
badań - NewSonic SonoDur2. - organizator firma TechControl
wstęp wolny - sala konferencyjna pawilon F
11.00 - 12.30 WARSZTATY NDT - UT, PA, TOFD & TFM. Ich tematem będzie
„Metoda Total Focusing Method (TFM) w technologii badania
Phased Array” , w tej części spotkania prezentowany będzie
sprzęt do badań: KARL DEUTSCH GEKKO. Wstęp wolny - sala
konferencyjna pawilon F
13.00 - 15.30 warsztaty NDT - mobilne DR czyli „Radiografia cyfrowa (DR)
w terenie oraz przemyśle automotive/aviation jako alternatywa
dla radiografii tradycyjnej” - organizator firma TechControl. Wstęp
wolny - sala konferencyjna pawilon F

22 września -czwartek (iii dzień targów)

9.30 - 15.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności.
15.00 Zakończenie targów
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PrOgrAMME OF ThE FAIr
PrOgrAMME
of the Fair of Industrial Measuring Technology
and Non-Destructive Testing
cONTrOL-TEch 2016
20 september - tuesday (expo day 1)

9.30 - 17.00 Exhibition open to the public
10.00 CONTROL-TECH gala opening ceremony attended by the guests
of honour
10.30 - 11.30 Official visit of the guests of honour to the Exhibition
10.00 - 11.30 „Polish innovative methods for non-destructive steel-elements
diagnostics - basics, implementation, benefits” - the seminar
organised by NNT. Open for public, - conference room in the F
Exhibition Hall
12:00 - 13:00 Workshop „Rapid internal stresses determination in steels with
magnetic properties” workshop organised by NNT. Open for public, - conference room in the F Exhibition Hall
12.00 - 14.00 The Competition Jury Panel session
13.30 - 16.00 Workshop - „MATERIAL identification with the use of X-MET 8000
spectrometer” - organised by PCB Service. Open for public, conference room in the F Exhibition Hall
19.00 Gala Awarding Ceremony - invitation holders only

21 september - wednesday (expo day 2)

9.30 - 17.00 Exhibition open to the public
9.30 - 10.30 NDT workshops - Materials hardness testing with the use of UCI
mobile hardness tester.” Testing equipment presentation - NewSonic SonoDur2. - organiser - TechControl, open for public, conference room in the F Exhibition Hall
11.00 - 12.30 Workshop - NDT - UT, PA, TOFD & TFM. The „Total Focusing Method (TFM) in Phased Array technology” - during the break - testing equipment presentations of KARL DEUTSCH GEKKO. Open
for public, - conference room in the F Exhibition Hall
13.00 - 15.30 NDT workshop - mobile DR i.e. „Digital Radiography (DR) in-field
application and automotive / aviation industry - an alternative to
conventional radiography.” - organiser - TechControl. Open for
public, - conference room in the F Exhibition Hall

22 september - thursday (expo day 3)

9.30 - 1.00 Exhibition open to the public
15.00 The expo closes
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NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

Stoisko
Stand

3D Connexion, USA/USA
4metal (press media), Polska/Poland
ABP INDUCTION SYSTEMS, Niemcy/Germany
ABSOLENT AB, Szwecja/Sweden
AED Automation GmbH, Niemcy/Germany
AFC-HOLCROFT, USA/USA
AGH w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Polska/Poland
AGRATI S.r.l., Włochy/Italy
AHB Giessereitechnik GmbH, Niemcy/Germany
AKCENTA CZ, Czechy/Czech Republic
ALD Vacuum Technologies GmbH, Niemcy/Germany
Alpinus Chemia Sp. z o.o., Polska/Poland
ALROTEC TECHNOLOGY S.L., Hiszpania/Spain
ALWIT POLAND, Polska/Poland
AMAFOND, Włochy
AMELT CORPORATION, Kanada/Canada
AMP, Polska/Poland
AMPERE POLSKA, Polska/Poland
ANDORIA-MOT, Polska/Poland
Angang Group Yongtong Ductile Cast Iron Pipe Co. Ltd., Chiny/China
AP-GAZ, Polska/Poland
Argo Recykling Skrzypek Wcisło Sp. J., Polska/Poland
ASD Construction, Polska/Polska
ASK Chemicals Czech s.r.o., Czechy/Czech Republic
ASK Chemicals Feeding Systems GmbH, Niemcy/Germany
ASK Chemicals GmbH, Niemcy/Germany
ASK Chemicals Kemen S.L.U., Hiszpania/Spain
ASK Chemicals Metallurgy GmbH, Niemcy/Germany
ASK Chemicals Polska, Polska/Poland
Association of Foundrymen and Metallurgists of the Belarus
Republic, Białoruś/Belarus
ATOL Sp. z o.o., Polska/Poland
AUG. GUNDLACH GmbH, Niemcy/Germany
BARABASZ Sp. z o.o, Polska/Poland
BARALDI, Włochy/Italy
BATEKO Sp. z o.o., Polska/Poland
Belarusian National Technical University, Białoruś/Belarus
Białoruski Narodowy Techniczny Uniwersytet, Białoruś/Belarus
Białoruskie Stowarzyszenie Odlewników i Metalurgów, Białoruś/Belarus

E-59
E-25
E-9
E-45
E-54
F-84
E-58
E-26
F-89
E-50
F-84
E-26
E-29
E-24
E-28
F-81
F-35
F-32
F-53
F-48
F-84
F-96
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
E-6
F-34
F-84
F-46
E-45
E-47
F-84
F-34
F-34
F-34
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NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
BITECH, Polska/Poland
BM TRADE, Polska/Poland
BND Biznes Nauka Dotacje Sp. z o.o., Polska/Poland
BRONDOLIN Srl - SOCIO UNICO, Włochy/Italy
BRUKER POLSKA, Polska/Poland
BÜHLER AG, Szwajcaria/Switzerland
CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy/Germany
CAST METAL, Polska/Poland
CASTOOL Tooling System, Kanada/Canada
CEDIE, Hiszpania/Spain
CENTAURO S.p.A., Włochy/Italy
„Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o.
Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
Polska/Poland”
Centrum Metal Odczynniki Chemiczne - Midas Investment
Sp. z o.o. Sp.K., Polska/Poland
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie
Europa Nasz Dom, Polska/Poland
CGTech, USA/USA
China Foundry Association, Chiny/China
China Foundry Association Lost Foam V Process & Full Mould
Casting Branch, Chiny/China
CIME CRESCENSI s.r.l., Włochy/Italy
COLMEX, Polska/Poland
COLOSIO S.r.l., Włochy/Italy
COMMEXIM Group a.s., Czechy/Czech Republic
COPROMEC, Włochy/Italy
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy/Czech Republic
CZEKAŁA S.C., Polska/Poland
DATAPAQ, Wielka Brytania/United Kingdom
DELTA Rafał Mikke, Polska/Poland
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GmbH, Niemcy/Germany
DIETSCHE, Niemcy/Germany
DISA Industries A/S, Dania/Danmark
DISAB Vacuum Technology AB, Szwecja/Sweden
DÖRENTRUP Feuerfestprodukte GmbH & Co. KG, Niemcy/Germany
Dr. TANNEBERGER GmbH, Niemcy/Germany
DROSS ENGINEERING, Francja/France
DURCORIT S.L., Hiszpania/Spain
DURO METALL GmbH, Niemcy/Germany
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COMPANY NAME
ECOBACK Sp. z o.o., Polska/Poland
ECOCHIMICA SYSTEM S.r.l., Włochy/Italy
ECONOCAP POLSKA, Polska/Poland
Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling
(IGMNiR), Polska/Poland
EDIMET, Włochy/Italy
EIRICH Gustav Maschinenfabrik, Niemcy/Germany
Eko – Meg Grzegorz Iwaniuk, Polska/Poland
EKO HARPOON RECYKLING Sp. z o.o., Polska/Poland
EKO-PRIM Sp.J., Polska/Poland
EKOSKAR Sp. z o.o., Polska/Poland
Elektrorecykling Sp. z o.o., Polska/Poland
ELEKTROTERMIA, Polska/Polska
ELKEM Foundry Products, Oslo, Norwegia/Norway
ELKON, Polska/Poland
Elpologistyka Sp. z o.o., Polska/Poland
ELSTER ECLIPSE, Holandia/Netherlands
ELSTER GmbH LBE, Niemcy/Germany
ELSTER HAUCK, USA/USA
ELSTER KROMSCHROEDER, Niemcy/Germany
ERVIN GERMANY GmbH, Niemcy/Germany
EUROCAST Industries, Polska/Poland
EURO-EQUIP S.A., Hiszpania/Spain
Euro-Group S.C. Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk,
Polska/Poland
Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Polska/Poland
EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania/United Kingdom
EVOLTAIC Sp. z o.o., Polska/Poland
EVOLUT S.p.A, Włochy/Italy
ExOne GmbH, Niemcy/Germany
F&R Brillen GmbH, Niemcy/Germany
Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM, Polska/Poland
FCPK Bytów, Polska/Poland
FERRO-TERM, Polska/Poland
FERRUS Sp. z o.o., Polska/Poland
FHU ANPOL S.C., Polska/Poland
FIMM GmbH, Niemcy/Germany
FIMRO GmbH, Niemcy/Germany
FISA Ultraschaal GmbH, Niemcy/Germany

Stoisko
Stand
F-84
E-34
E-7
F-82
E-39
E-25
F-84
F-84
F-84
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F-63
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E-99
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F-94
F-94
F-94
F-94
F-31
E-32
E-43
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E-32
F-84
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COMPANY NAME
FLEISCHER M. CHEMISCHE FABRIK OHG, Niemcy/Germany
FLUKE, USA/USA
FMA Mechatronic Solutions AG, Lichtensztein/Liechtenstein
FONDAREX S.A., Szwajcaria/Switzerland
FORECO Sp. z o.o., Polska/Poland
Foundry Chamber of Commerce, Polska/Poland
FOUNDRY ECOCER, Włochy/Italy
FOUNDRY PARTNER, Polska/Poland
Foundry Research Institute, Polska/Poland
FOUNDRY REVIEW (press media), Polska/Poland
FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska/Poland
FRITZ HANSBERG S.p.A., Włochy/Italy
Fundacja Odzyskaj Środowisko, Polska/Poland
FUTURE EXPO Sp. z o.o., Polska/Poland
GAUSS AUTOMAZIONE Spa, Włochy/Italy
Gazeta Narzędziowa, Polska/Poland
GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy/Germany
GENERAL KINEMATICS, USA/USA
gieldazlomu.com.pl (press media), Polska/Poland
Global Metwire Injection S.L., Hiszpania/Spain
Gmina Polkowice, Polska/Poland
GMS S.r.l., Włochy/Italy
Gomel foundry and standards works GZLiN, Białoruś/Belarus
G-S-D, Niemcy/Germany
GTP SCHÄFER GmbH, Niemcy/Germany
GUENTHER POLSKA, Polska/Poland
GUSS-EX, Polska/Poland
GUSSTECH, Polska/Poland
HEINRICH WAGNER SINTO MASCHINENFABRIK, Niemcy/Germany
HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA, Polska/Poland
HERDING POLSKA, Polska/Poland
HINDENLANG GmbH, Niemcy/Germany
HI-TECH engineering SRL, Włochy/Italy
HKO Isolier und Textiltechnik GmbH, Niemcy/Germany
HOHNEN & Co., Niemcy/Germany
HUNTER FOUNDRY MACHINERY Corp., Włochy/Italy
IDRA Office in Poland, Polska/Poland
IDRA S.r.l., Włochy/Italy
IECI di Inverardi Mauro Termoregolatori Industriali, Włochy/Italy
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ILT Plasma Technologies S.L., Hiszpania/Spain
E-26
IMR Engineering & Technologies S.r.l., Włochy/Italy
E-48
INDEFUNSA S.A.L., Hiszpania/Spain
E-26
INDUCTOTHERM EUROPE Ltd., Wielka Brytania/United Kingdom
F-44
INSPECTOMATION GmbH, Niemcy/Germany
E-43
Institute of Non-Ferrous Metals Gliwice, Polska/Poland
F-85
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej
Akademii Nauk, Polska/Poland
F-84
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Polska/Poland F-84
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Polska/Poland
F-84
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Polska/
Poland
F-84
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie,
Polska/Poland
F-85
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska/Poland
F-85
INSTYTUT ODLEWNICTWA, Polska/Poland
F-16
InterGuss Giesereiprodukte GmbH, Niemcy/Germany
E-22
International Technology & Transfer GmbH, Polska/Poland
F-94
INWAR S.C., Polska/Poland
F-84
IRCON, USA/USA
E-17
IRTECH, Polska/Poland
F-65
ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych, Polska/Poland
T-1
ISO-tech, Belgia/Belgium
E-29
ITA Sp. z o.o., Polska/Poland
E-12
ITALPRESSE INDUSTRIE, Włochy/Italy
E-34
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR),
Polska/Poland
F-82
JAK Sp. z o.o., Polska/Poland
E-21
JAP TRADING, Czechy/Czech Republic
E-55
JINAN MEIDE CASTING Co. Ltd., Chiny/China
F-53
Jinhua Zhejiang Sub Wheel Machinery Co. Ltd., Chiny/China
F-53
JML, Francja/France
F-20
JODOVIT s.r.l., Włochy/Italy
F-42
JÖST GmbH, Niemcy/Germany
E-25
JSC Minsk Heating Equipment Works, Białoruś/Belarus
F-34
JS-METALS, Polska/Poland
F-55
JUTEC GmbH, Niemcy/Germany
F-88
K&K Recykling System Paweł KUTA, Polska/Poland
F-84
KAIVAL ENGINEERING & IRON WORKS, Indie/India
F-91
„Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski , Polska/Poland”
F-84
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Karat Elektro Recykling S.A., Polska/Poland
KARL SCHMIDT GmbH & Co., Niemcy/Germany
KBO GmbH, Niemcy/Germany
KDO, Polska/Poland
KELVIN ALUKAST, Polska/Poland
„KGHM Cuprum Sp. z o. o. Centrum Badawczo – Rozwojowe,
Polska/Poland”
KLASTER Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Polska/Poland
KMA Umwelttechnik GmbH, Niemcy/Germany
KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie, Polska/Poland
KOVOHUTE Pribram nastupnicka a.s., Czechy/Czech Republic
KPR PRODLEW - Kraków, Polska/Poland
Krajowa Izba Gospodarcza, Polska/Poland
KRAK-BUSINESS Stowarzyszenie Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Polska/Poland
KRATOS S.C., Polska/Poland
KRIMACO GmbH, Niemcy/Germany
KURTZ GmbH, Niemcy/Germany
LAC s.r.o., Czechy/Czech Republic
LAEMPE & MÖSSNER, Niemcy/Germany
Liaoning Ever Foundry Co. Ltd., Chiny/China
LOGISTYKA ODZYSKU - wydawnictwo, Polska/Poland
LORAMENDI S. Coop., Hiszpania/Spain
LTT Transfer Technologii, Polska/Poland
Maass-Bau GmbH, Niemcy/Germany
MAGMA, Niemcy/Germany
„Malyshev Plant” The State Enterprise, Ukraina/Ukraine
MAMMUT-WETRO Schmelstiegelwerk, Niemcy/Germany
MAMTA ENTERPRISE, Indie/India
MARBAD, Polska/Poland
MARBO ITALIA S.p.a., Włochy/Italy
MARX, Niemcy/Germany
MASTER Die Casting, Polska/Poland
MAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Polska/Poland
MATT, Polska/Poland
MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp.k., Polska/Poland
MEGA PLAST, Polska/Poland
MEGAN, Polska/Poland
MENEGON, Polska/Poland
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metale.pl (press media), Polska/Poland
F-55
METALL EXPRES Sp. z o.o., Polska/Poland
F-84
METALS MINERALS, Polska/Poland
E-26
METEF 2017, Włochy/Italy
E-39
METIMPEX, Polska/Poland
E-29
MinskExpo, Białoruś/Belarus
F-34
MK AL-Schmelze Messtechnik, Niemcy/Germany
E-22
MM Magazyn Przemysłowy (press media), Polska/Poland
E-40
MOLTEN METAL EQUIPMENT INNOVATIONS Inc., USA/USA
E-1
Molten Metal Products, Niemcy/Germany
E-22
MORGAN Molten Metal Systems GmbH, Niemcy/Germany
E-45
MTL ASCO, Polska/Poland
F-38
MTR IZO, Polska/Poland
F-98
Munch Chemie International GmbH, Niemcy/Germany
E-48
NABERTHERM GmbH, Niemcy/Germany
E-45
NEW-TECH, Polska/Poland
E-27
NGK DEUTSCHE BERYLCO GmbH, Niemcy/Germany
E-45
NORAM, Polska/Poland
F-46
NORD PARTNER Sp. z o.o., Polska/Poland
F-84
NORGPOL, Polska/Poland
E-5
NovaCast System AB, Szwecja/Sweden
E-26
NOWA STAL (press media), Polska/Poland
F-97
Nowy Projekt Grzegorz Pelczar, Polska/Poland
F-84
NT RECYKLING Sp. z o.o., Polska/Poland
F-84
NUOVA PROTECME S.r.l., Włochy/Italy
E-24
O.M.A.R. Srl, Włochy/Italy
E-56
OBERON, Polska/Poland
F-26
Odlewnia MCC, Polska/Poland
F-87
Odlewnia NORLYS, Polska/Poland
F-62
Odlewnia Precyzyjna STALKWAS, Polska/Poland
F-101
Odlewnia SELT, Polska/Poland
F-80
Odlewnia SILUM, Polska/Poland
F-24
Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna, Zawiercie, Polska/Poland
F-32
ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA, Polska/Poland
F-16
OFAMA Sp. z o.o., Polska/Poland
F-39
OFFICINE MECCANICHE BELLOI & ROMAGNOLI S.r.l., Włochy/Italy E-56
OK STROIBIS, Rosja/Russia
F-85a
OLYMPUS Polska, Polska/Poland
F-21
O-pal Sp. z o.o., Polska/Poland
F-84
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OPTIMA RECYKLING Sp. z o.o., Polska/Poland
OTTO JUNKER GmbH, Niemcy/Germany
P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew MIAZGA, Polska/Poland
PETROFER - POLSKA, Polska/Poland
PLAST LINE, Polska/Poland
PLASTMET, Polska/Poland
Polish Foundrymen’s Technical Association, Polska/Poland
Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej, Polska/
Poland
Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska, Polska/Poland
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., Polska/Poland
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu, Polska/Poland
POMAC Automation B.V., Holandia/Netherlands
POWER HAMMER International, USA/USA
POWER KRUSZ Łukasz ROSZCZYK, Polska/Poland
PPH im. Jędrzeja Śniadeckiego, Polska/Polska
PPHU DUOMAT2, Polska/Poland
PRIMAFOND S.r.l., Włochy/Italy
PRODWAYS, Francja/France
PROFOND, Polska/Poland
PROGELTA S.r.l., Włochy/Italy
PRO-HURT, Polska/Poland
PROMET CZ, Czechy/Czech Republic
PROMET CZECH s.r.o., Czechy/Czech Republic
PROMET FOUNDRY, Czechy/Czech Republic
Protechnika Grzegorz Kowalczyk, Polska/Poland
PRZEGLĄD ODLEWNICTWA, Polska/Poland
PUTZ Recykling, Polska/Poland
PYROTEK CZ s.r.o., Czechy/Czech Republic
Qingdao Huatong Science & Industry Investment Co. Ltd, Chiny/China
RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co KG, Niemcy/Germany
RAYTEK, Niemcy/Germany
Recyklerzy Polscy Związek Pracodawców, Polska/Poland
REFMON, Węgry/Hungary
REGLOPLAS, Szwajcaria/Switzerland
RELBO S.r.l., Włochy/Italy
REMIX S.A., Polska/Poland
Renomet Recykling Sp. z o.o., Polska/Poland
RHI AG, Austria/Austria
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RICHARD Anton KG, Niemcy/Germany
Rio Tinto Iron & Titanium GmbH, Eschborn, Niemcy/Germany
RK Rose+Krieger GmbH, Niemcy/Germany
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Niemcy/Germany
RPE Institute of analytical control methods, Ukraina/Ukraine
RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Ko., Niemcy/Germany
SA-FOUNDRY, Polska/Poland
SAND TEAM, Czechy/Czech Republic
SANDVIK Wire & Heating Technology ZN der SMT Deutschland
GmbH, Niemcy/Germany
SanTa – EKO Sp. z o.o., Polska/Poland
SAVELLI TECHNOLOGIES S.r.l., Włochy/Italy
SCHÄFER Metalurgie GmbH, Niemcy/Germany
SCHENK WERKZEUG-und MASCHINENBAU GmbH & Co.KG,
Niemcy/Germany
SCHMELZMETALL DEUTSCHLAND GmbH, Niemcy/Germany
SCHMOLZ + BICKENBACH Polska, Polska/Poland
SELT Sun Protection Systems, Polska/Poland
SENSOR CONTROL, Niemcy/Germany
Shenyang Minmetal Import & Export Co. Ltd, Chiny/China
SI Group, Francja/France
SIB S.r.l., Włochy/Italy
SIEMENS Industry Software, USA/USA
SILBIKE, Polska/Poland
SIL-TOOL Sp. z o.o. Fabryka Narzędzi, Polska/Poland
Skierniewicka Izba Gospodarcza, Polska/Poland
SNAM ALLOYS PVT Ltd., Indie/India
SPECODLEW, Polska/Poland
SPECTRO POLAND, Polska/Poland
Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM, Polska/Poland
STAL Metale & Nowe Technologie (press media), Polska/Poland
STAL-CAR Stacja Demontażu Pojazdów, Polska/Poland
Staleo.pl (press media), Polska/Poland
STALKWAS, Polska/Poland
STANCHEM, Polska/Poland
STEM D.o.o., Słowenia/Slovenia
Stowarzyszenie GPP Ekologia, Polska/Poland
STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH,
Polska/Poland
STRATEGO – doradztwo europejskie, Polska/Poland
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StrikoWestofen GmbH, Niemcy/Germany
SYKOFIN Biuro w Polsce, Polska/Poland
SYKOFIN d.o.o., Słowenia/Slovenia
T+S, Polska/Poland
TACON Sp. z o.o., Polska/Poland
TATRA METALURGIE a.s., Czechy/Czech Republic
TDR Legure d.o.o., Słowenia/Slovenia
TECHNICAL, Polska/Polska
TECHNOFOND, Niemcy/Germany
TECHSERVICE CZ, Czechy/Czech Republic
TECH-TRADE, Polska/Poland
TECNOFUSIONE, Włochy/Italy
TERMETAL, Polska/Poland
TERMIT d.d., Słowenia/Slovenia
TERMOLIT Ltd., Ukraina/Ukraine
TERMO-PRECYZJA, Polska/Poland
TERMTECH, Polska/Poland
THERMOBIEHL APPARATEBAU GmbH, Niemcy/Germany
TIN IMPEX Ltd, Ukraina/Ukraine
TOM Elektrorecykling Sp. z o.o., Polska/Poland
TOSCELIK ABRASIVES, Turcja/Turkey
TR SOLUTION, Polska/Poland
TREBI DI BIANCHI NADIA, Włochy/Italy
TRIBO-CHEMIE GmbH, Niemcy/Germany
Unitary Enterprise INDUSTRIAL ECOLOGICAL SYSTEMS,
Białoruś/Belarus
UNTHA Polska, Polska/Poland
UNTHA Shredding technology GmbH, Austria/Austria
VELCO GmbH, Niemcy/Germany
VIBROPROCESS S.r.l., Włochy/Italy
VITROCHEM Group, Polska/Poland
VPI POLSKA, Polska/Poland
Vulcan Engineering Co., USA/USA
VULKAN INOX GmbH, Niemcy/Germany
WASTECH Recycling Sp. z o.o., Polska/Poland
Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k., Polska/Poland
WGW Green Energy Sp. z o.o., Polska/Poland
WHEELABRATOR Group GmbH, Niemcy/Germany
WICHARY TECHNOLOGIES, Polska/Poland
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Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., Polska/Poland
WIRE do.o.o., Słowenia/Slovenia
WKW Sp. z o.o. Sp.k., Polska/Poland
WOLLIN GmbH, Niemcy/Germany
Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Polska/Poland
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej, Polska/Poland
Yangquan UNG Trading Co. Ltd., Chiny/China
Yiwu Zhongyi Metal Surface Treatment Co. Ltd., Chiny/China
YIZUMI Precision Machinery Co. Guangdong, Chiny/China
Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW S.A., Polska/Poland
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC, Polska/Poland
Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty, Polska/Poland
ZELEZNIK AD - Demir Hisar, Macedonia/Macedonia
Zezhou Golden Autumn Foundry Co. Ltd., Chiny/China
ZGODA Spółdzielnia Inwalidów, Polska/Poland
Zhucheng Huaxin Foundry Co. Ltd, Chiny/China
ZPF Group, Niemcy/Germany
ZPUH Grajan Jan Gralak, Polska/Poland
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Polska/Poland
ООО Ingieniernaya compania SAS, Ukraina/Ukraine
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3D Systems, USA
Anitepo Sp. z o.o., Polska
API Sensor Europe, Niemcy
Applied Test Systems, Wielka Brytania
Belec, Niemcy
Bosello High Technology srl, Włochy
Buehler, Niemcy
Byk Gardner GMBH, Niemcy
Casp System Sp.z o.o., Polska
CI-System Ltd., Izrael
CO.FO.MW.GRA, Włochy
Czech Metrology Institute, Czechy
Datapaq (Eurotom), Wielka Brytania
DPIdea s.c., Polska
Eurotom Sp. z o.o, Polska
Forum Media Polska/ Służby Utrzymania Ruchu, Polska
Galdabini, Włochy
Innovatest Europe BV, Holandia
Instron, Wielka Brytania
Isotek Sp.zo.o., Polska
Karl Deutsch, Niemcy
Laboratorium -Przegląd Ogólnopolski, Polska
Lavision GMBH (Casp), Niemcy
Leco Polska Sp. z o.o., Polska
Lenso Sp. z o.o., Polska
Matsuzawa, Japonia
Metalogis, Polska
Metkon Instruments, Turcja
Microdiamant
Mod.En (Smart Solutions), Włochy
Nanovea, Stany Zjednoczone
New Sonic, Niemcy
Nikon Metrology Europe, Belgia
NNT Sp.z o.o., Polska
Novo DR LTD ( Casp), Izrael
Optom Renata Wleciał-Sykuła, Polska
Oxford Instruments (Metalogis), Wielka Brytania
Oxford Instruments (Eurotom), Wielka Brytania
PCB Service Sp.z o.o., Polska
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Politechnika Świętokrzyska, Polska
PTS Josef Solnar,s.r.o., Czechy
Rohmann GMBH, Niemcy
Scanmaster System LTD ( Casp), Wielka Brytania
SHIM-POL A.M. Borzymowski, Polska
Silverwing LTD, Wielka Brytania
Smart Solutions Robert Kaczmarczyk, Polska
Solutionix (Smart Solutions), Korea
Spectro-Lab, Polska
TechControl s.c., Polska
TOP TECH Machines CO.LTD, Tajwan
Weiss Technik, Niemcy
Wilson Hardness, Niemcy
Wydawnictwo Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce
i Ochronie Środowiska, Polska
X-RIS (TechControl), Belgia
Yxylon Internacional GMBH (Casp), Niemcy
ZBM ULTRA sp. z o.o., Polska
Zwick Polska -Service, Polska
Zwick Roell Polska Sp. z o.o Sp.K., Polska
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A.M.P.E.R.E. Polska Sp. z o.o.

f-35

ul. Lelewela 8, PL-53-505 Wrocław
tel. +48 71 78 660 20, fax +48 71 78 660 40
e-mail: polska@ampere.com

ABP INDUCTION SYSTEMS GMBH

E-25

Kanalstrasse 25, 44147 Dortmund, Germany
tel. +49 (0) 231 997 - 0, fax +49 (0) 231 997 2467
e-mail: feedback@abpinduction.com, www.abpinduction.com
Firma ABP jest wiodącym producentem pieców i nagrzewnic indukcyjnych
a jej program produkcji bazuje na najnowszych osiągnięciach techniki światowej
i obejmuje:
• Piece do przetrzymywania ciekłych metali i stopów.
• Piece do automatycznego zalewania form współpracujące ze wszystkimi
typami linii formierskich.
• Piece o częstotliwości sieciowej i podwyższonej do topienia stopów żelaza
i metali nieżelaznych.
• Zasilanie „Twin-Power” (równoległe i równoczesne zasilanie dwóch pieców
lub nagrzewnic).
• Nagrzewnice od indukcyjnego nagrzewania kęsów, prętów, rur itd. przed
obróbką plastyczną.
• Nagrzewnice przelotowe i strefowe rur.
• Nagrzewnice z tyrystorowymi przemiennikami średniej częstotliwości.
• Nagrzewnice przelotowe prętów w połączeniu z cięciem na gorąco.
• Usługi serwisowe.
• Modernizacje.
• Części zamienne do pieców indukcyjnych.
ABP is a leading manufacturer of induction furnaces and induction heaters. Its
production program is based on the latest technology of the world and includes:
• Holding furnaces for liquid metals and alloys,
• Furnaces for automatic pouring of molds that cooperates with all types of
molding lines,
• Furnaces with mains frequency and higher for melting of ferrous alloys and
non-ferrous metals,
• „Twin-Power” type power (parallel and simultaneous power of two furnaces
or heaters),
• Billet heaters for inductive heating of billets, rods, tubes etc. before the plastic
forming,
• Heaters for tubes (through and zonal),
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Heaters with thyristor mid-frequency inverter,
Bar heater in combination with hot cutting,
Maintenance services,
Modernizations,
Spare parts for induction furnaces.

Firma obecna na stoisku firmy BITECH Polska – patrz osobny wpis / look at
separate catalogue entry.

f-16, f-84

AGH w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. +48 12 617-22-22, 12 617-33-33
http://www.wmn.agh.edu.pl/
Wydział posiada ponad 50 lat tradycji - w nauczaniu, badaniach, współpracy
z renomowanymi Uniwersytetami i instytucjami naukowymi na świecie.
Mamy najwyższa kategoria w obszarze badań naukowych w Polsce, wynalazki
i innowacje wyróżniane Nagrodami Premiera RP.
Połączenie nowoczesności z najlepszą tradycją w kierunkach i metodach
kształcenia - od metalurgii z zaawansowanym przetwórstwem metali i stopów,
komputerową inżynierią procesową, ochroną metali przed korozją, recyklingiem
metali i ochroną środowiska, metalami szlachetnymi w przemyśle i jubilerstwie,
poprzez inżynierię materiałową, po zarządzanie i inżynierię produkcji.
Dla najlepszych - prestiżowe wyróżnienia akademickie i stowarzyszeniowe;
od 1994 roku przyznawane są Nagrody SITMN (Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Metali Nieżelaznych) dla Najlepszych Absolwentów Wydziału.
Pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
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AGRATI A.E.E. Srl

E-58

Corso Europa 39, 24040 Verdellino (BG) Italy
tel. +39 035885756, fax +39 035884352
e-mail:export@agrati.it, www.agrati.it
Firma AGRATI zlokalizowana w okolicach Bergamo od ponad 35 lat projektuje
oraz produkuje wtryskarki do odlewania ciśnieniowego zimno komorowego
oraz gorąco komorowego dla stopów aluminium, znali oraz stopów magnezu.
Ponadto firma AGRATI specjalizuje się również w produkcji urządzeń peryferyjnych takich jak spryskiwacze do form oraz automatycznych łyżek do
podawania metalu.
Nasze doświadczenie oraz kompetencje sprawdziły się w ponad 3500 fabryk
na całym świecie pozwalając na realizacje projektów “pod klucz” kompletnych
gniazd produkcyjnych zaprojektowanych pod indywidualne wymagania naszych
klientów.
Dodatkowo nasz serwis posprzedażowy jest szeroko dostępny, szybki oraz
efektywny.
Located near Bergamo, AGRATI, has been designing and producing die casting machines both hot and cold chamber for aluminium, zamak and magnesium
for over 35 years.
AGRATI moreover specializes in making directly peripheral equipments such
as die lubricator and automatic metal ladle
Our experience and competence, attested by over 3500 plants working all over
the world, allows the realization of “turnkey” complete casting cells designed to
answer to the specific needs of our customers.
Moreover the after-sale service is widespread, fast and effective.
Our commercial department is at your complete disposal for any need.

AHB Giessereitechnik GmbH

E-26

Bahnhofstraße 20, D-79585 Steinen, Germany
e-mail: info@ahb-germany.com, www.ahb-germany.com
Producent strzelarek do technologii hot-box i cold- box, generatorów gazu
i mieszarek masy rdzeniowej.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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AKCENTA CZ a.s.
Centrála devizových služeb
Gočárova třída 312, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
tel. +420 498 777 722, fax +420 498 777 750, kom. +420 731 643 859
AKCENTA to instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla
firm. Specjalizujemy się w wymianie walut, płatnościach międzynarodowych i
transakcjach eliminujących ryzyko kursowe. Usługi AKCENTY są skierowane
do firm, które zajmują importem albo eksportem towarów lub usług.

E-50

ALD Vacuum Technologies GmbH
Otto-von-Guericke-Platz 1; 63457 Hanau, Germany
tel. +49 (0) 6181 307-0, fax +49 (0) 6181 307-3290
e-mail: info@ald-vt.de, www.ald-vt.com
ALD Vacuum Technologies GmbH jest wiodącym na świecie dostawcą systemów i technologii próżniowych do topienia, odlewania, przetapiania, atomizacji,
obróbki cieplnej metali i nanoszenia powłok ochronnych. Naszymi klientami są
zaawansowane technologicznie firmy z całego świata: producenci turbin dla
lotnictwa oraz energetyki, półprzewodników, ogniw fotowoltaicznych, przekładni
mechanicznych oraz silników, a także firmy zajmujące się przetwarzaniem i obróbką zaawansowanych materiałów, takich jak stale specjalne, żarowytrzymałe,
nadstopy, metale reaktywne i trudnotopliwe oraz metale ziem rzadkich.
ALD Vacuum Technologies GmbH is a worldwide leading supplier of vacuum
systems and technologies for melting, casting, remelting, coating, atomizing and
heat treatment of metals. Our customers are high-tech companies worldwide:
manufacturers of aviation components and stationary turbines, semiconductors,
solar cells, gearboxes and engines, companies which process high-tech materials like special steels, superalloys, reactive and refractory or Rare Earth metals.
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THE ASSOCIATION Of fOUNDRYMEN AND
METALLURGISTS Of THE REPUBLIC Of BELARUS (ALIM)

f-34

Executive Director: Yury Nikolaichik
Contacts: sobolev-alim@tut.by, alimrb@tut.by, website www.alimrb.by
tel/fax +375 173 311 116
The association of foundrymen and metallurgists of Belarus (ALiM) is the independent NGO of scientific and production enterprises and organizations of the
Republic of Belarus in the field of foundry and metallurgy. The association is the
legal body and operates on the basis of full economic independence, possesses
the isolated property on the ownership, has settlement and other accounts in
banks, seal etc. Executive directorate carries out daily activities of Association.
The Association has been publishing since 1997 quarterly Journal “Foundry
Production and Metallurgy”. (with Belarusian National Technical University)
The main goals of the Association:
• assistance in improvement of the quality and production at the foundry and
metallurgical plants and organizations in the Republic of Belarus;
• stimulation of development and rendering assistance to factories in introduction
of new materials, technologies, equipment, computerization;
• assistance in realization of goods and services produced by the enterprises of
the Republic of Belarus in the field of foundry and metallurgical productions;
• establishment of business connections with foreign founders and metallurgists,
the national associations, firms and organizations in foundry and metallurgy.
ALIM is the member of the WORLD FOUNDRY ORGANIZATION -WFO (UK).
ALIM is interested in the following activities with foreign partners:
- Long-term cooperation in the field of foundry and metallurgy;
- Organization of conferences and presentations of foreign firms in Belarus;
- Organization of business visits of Belarusian companies and organizations
abroad for exchange in best practices;
- Organization of business visits to Belarus:
- Organization of seminars and presentations of foreign companies in Belarus;
- Publication of articles and essays from foreign companies and science organizations in the quarterly Journal “Foundry and Metallurgy”;
- Participation in the international programs and projects.

Alpinus Chemia sp. z o.o.

f-84

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
tel. +48 52 387 16 65
e-mail: biuro@alpinuschemia.com, www.alpinuschemia.com
Alpinus Chemia to firma działająca w trzech segmentach rynku, którymi są:
handel surowcami, produkcja gotowych profesjonalnych wyrobów chemicznych
i innowacyjny recykling. Specjalizujemy się w handlu surowcami chemicznymi,
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które pochodzą z procesów recyklingowych. Bierzemy udział w badaniach
nad możliwościami przetwarzania odpadów na pełnowartościowe półprodukty
chemiczne.
Kreatywność, otwartość na nowe spojrzenie, innowacyjność a zarazem rzetelność jest mottem naszego działania.
Klientom działającym w branży gospodarki odpadami oferujemy zasoby
techniczne, logistyczne i organizacyjne dla wprowadzenia na rynek nowych
produktów chemicznych oraz ich produkcję, a także komercjalizację.

E-26

ALROTEC TECHNOLOGY S.L.
Avgda. Les Puntes Nau 5, (Cantonada c/Dinamarca), 43120-Constanti (Tarragona), Spain
e-mail: jordi@alro-tec.com
Producent systemów tłoków i komorotulei dla maszyn ciśnieniowych, dostawca smarów i systemów, oferuje ponadto rozwiązania z zakresu termoregulacji
i druku 3D.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand:
Metals Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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AMP Sp. z o.o.
Chociule 36d, 66-200 Świebodzin, Poland
tel. +48 68 382 26 44, 68 382 26 48, fax +48 68 382 26 40
e-mail: info@amphtt.com, http://www.amphtt.com/
Firma AMP Sp. z o.o. jest firmą innowacyjną działającą na rynku od 2004r,
powstałą na bazie doświadczonej kadry inżynierskiej i handlowej. Od momentu
powstania, działalność firmy ukierunkowana jest na produkcję urządzeń do
obróbki cieplnej i powierzchniowej metali oraz technologii PVD i CVD. W ofercie
firmy znajdują się: piece próżniowe, atmosferowe, generatory atmosfer, dysocjatory amoniaku, piece do obróbki cieplno-chemicznej, a także urządzenia myjące
na bazie ekologicznego środka myjącego. Nasze urządzenia mogą Państwo
znaleźć w zastosowaniu w następujących procesach: hartowanie, spiekanie,
lutowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, odgazowanie i odwodorowanie oraz
mycie i odłuszczanie.
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AMP Ltd. is an innovative company created upon a solid framework of experienced engineering and sales personnel. Since its establishment the company
has been focused on manufacturing equipment for heat and surface treatment
of metals as well as PVD and CVD technologies. Our product range incorporates furnaces and equipment for the following applications: vacuum furnaces,
atmospheric furnaces, atmosphere generators, furnaces for thermo-chemical
treatment, industrial washers using eco-friendly washing agents. Our equipment
can be applied in the following technologies: sintering, brazing, hardening, tempering, annealing, degassing and dehydrogenation and washing and degreasing.
AMP ist eine innovative Firma. Seit ihrer Gründung beschäftigt sich die Firma
mit Anlagen zur Wärme- und Oberflächenbehandlung von Metallen sowie mit
den Technologien PVD und CVD. In unserem Angebot finden Sie folgende Öfen
und Anlagen: Vakuumöfen, Atmosphären-Öfen, Generatoren der Atmosphären,
Öfen zur Wärmebehandlung und zur Behandlung durch Chemikalien, Reinigungsanlagen auf der Basis eines umweltfreundlichen Reinigungsmittels. Unsere
Anlagen finden Anwendung in folgenden Prozessen: Härten im Vakuum, Sintern,
Verbindung von Härten und Anlassen, Härten, Anlassen, Glühen, Entgasung
und Dehydrierung und Reinigung und Entfetten.

ANDORIA-MOT Sp. z o.o.

f-32

ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów
www.andoria-mot.com.pl
Andoria-Mot Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, wchodząca w skład GRUPY
ZAWIERCIE
• odlewy z żeliwa szarego klasy EN-GJS-200,EN-GJL-250 oraz
sferoidalnego klasy EN-GJS-400-18ULT,EN-GJS-400-15,EN-GJS-500-7,
Waga wyrobów:10-200 kg
• komponenty dla zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych,
• silniki wysokoprężne jednocylindrowe o mocy: 18-32 KM,
• obróbka cieplna
Andoria-Mot Sp. z o.o. situated in Andrychow,belongs to Zawiercie Group
• grey cast iron class EN-GJS-200,EN-GJL-250 and EN-GJS-400-18ULT,ENGJS-400-15,EN-GJS-500-7,
products weight:10-200 kG
• components for Automotive and industrial
• one cylinder diesel Engines with Power 18-32 HP
• heat treatment.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand: Odlewnia Żeliwa Zawiercie
– patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.
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f-53

Angang Group Yongtong Ductile
Cast Iron Pipe Co., Ltd.
West Part of North Ring Road, Shuiye Town, Anyang County, Henan
e-mail: agpipe@ytpipes.com.cn

E-8

ANITEPO Sp. z o.o.
ul. Brzoskwiniowa 19, 04-782 Warszawa
tel./fax +48 22 615 59 05
e-mail: info@anitepo.pl, www.anitepo.pl
Oferta naszej firmy:
• Kabiny rentgenowskie do badania wad odlewów firmy BOSELLO High Technology
- uniwersalne kabiny do manualnej (jak i automatycznej) inspekcji SRE HEX
i SRE MAX
- automaty dla 100% kontroli produkcji i automatycznej identyfikacji wad: OMNIA
i ACRE
- bardzo szybkie kabiny do badania felg WRE THUNDER 3
- kabiny specjalistyczne, np. badania tłoków, tarcz hamulcowych i innych
• Spektrometry EDXRF firmy RIGAKU
• Urządzenia do pomiarów przekroju, długości i prostoliniowości firmy LIMAB
dla slabów, blach grubych, blach, prętów oraz rur
• Mineralizatory mikrofalowe
• Części eksploatacyjne i akcesoria dla: ICP OES i ICP MS, AAS, XRF, RDE,UVVIS
• Spektralne wzorce wielu materiałów dla analiz XRF, ICP i AAS
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fHU ANPOL S.C.

f-84

Zadwór 7, 38-440 Iwonicz Zdrój
tel. +48 13 435-17-40
www.anpoleko.pl
Firma Anpol istnieje na rynku Polskim od 1993 roku. Oferujemy profesjonalne
usługi w zakresie zagospodarowania, utylizacji i transportu wszelkiego rodzaju
odpadów przemysłowych, także tych niebezpiecznych, oraz prowadzimy skup
olejów przepracowanych. Jesteśmy nowoczesnym, efektywnym i godnym
zaufania partnerem, działającym na rzecz ochrony środowiska naturalnego
poprzez gospodarcze wykorzystanie i przetwarzanie odpadów przemysłowych.
Naszym głównym celem jest spełnianie oczekiwań klientów i udziałowców
poprzez kreowanie nowych produktów i świadczenie najwyższej jakości usług,
zgodnie z najnowszymi technologiami i przepisami prawa, ciągły rozwój oraz
poszukiwanie nowych możliwości rynkowych.

AP-GAZ Sp. z o.o.
PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE GAZOWE

f-48

ul. Sprzeczna 27, 60-002 Suchy Las
tel. +48 61 872 00 56
e-mail: apgaz@apgaz.pl, http://www.apgaz.pl
AP-GAZ Sp. z o.o. oferuje przemysłowe technologie i urządzenia gazowe:
• palniki i urządzenia gazowe do podgrzewania kadzi, form i kanałów odlewniczych
• przemysłowe palniki gazowe nadmuchowe i inżektorowe na gaz ziemny,
propan, gaz kosowniczy i inne gazy opałowe
• palniki rekuperacyjne i regeneracyjne
• piece komorowe i z wysuwnym trzonem opalane gazem
• piece do topienia aluminium firmy Botta Forni Industriali (Włochy)
• komory spalania, dopalacze i pochodnie gazów odpadowych
Ap-gaz co.ltd. Offers industrial gas technologies:
• gas burners and units for preheating ladles, moulds, channels and melting
furnaces
• industrial gas burnrs natural gas, propane, coke oven gas and others
• recuperative and regenerative gas burners
• aluminum melting furnaces Botta Forni Industriali (Italy)
• gas furnaces (box and car bottom type)
• combustion chambers, incinerators and afterburner equipment
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f-84

Argo Recykling Skrzypek Wcisło Sp. J.
ul. Fabryczna 7A, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 620-27-80
e-mail: info@argofilm.pl, www.argofilm.pl
Specjalizujemy się w zbiórce, utylizacji, odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii, odpadów fotochemicznych z przemysłu
poligraficznego, fotograficznego i pracowni rtg. Wystawiamy dokumenty będące
dowodem, że odpady zostały przekazane do wykwalifikowanej firmy.

f-84

Spółdzielnia Pracy ARGO-fILM
ul. Międzyleska 6E, 50-514 Wrocław
tel.+48 71 794-43-01, kom. +48 605-317-066, +48 601-733-541
e-mail: biuro@argo-film.com, www.argo-film.com
Firma powstała w 1959 roku. Prowadzimy działalność w zakresie kompleksowego zagospodarowania odpadów. Naszym głównym celem jest zapewnienie
sprawnej, sumiennej i dokładnej realizacji powierzonych zadań, a strategią
dbałość o klienta. Prowadzimy działalność na terenie całego Kraju.
Odbieramy odpady:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- z przemysłu fotograficznego
- z przemysłu poligraficznego i odpady przemysłowe
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

f-96

ASD Construction
ul. Mikołaja Kopernika 23, 26-200 Końskie
tel. +48 41 372 63 64, kom.+48 697 074 714, +48 609 443 677, +48 661 444 743
e-mail: biuro@asdconstruction.pl, www.asdconstruction.pl
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ASK Chemicals Polska Sp. z o.o.

E-6

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 841 16 01/02, fax +48 33 841 16 00
e-mail: info.poland@ask-chemicals.com
www.ask-chemicals.com
ASK Chemicals Polska Sp. z o.o. jest dostawcą materiałów odlewniczych
oraz świadczy usługi serwisowe dla odlewni. ASK Chemicals Polska Sp. z o.o.
reprezentuje na rynku polskim na prawach wyłączności następujące firmy:
ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Feeding Systems GmbH, ASK
Chemicals Metallurgy GmbH, ASK Chemicals Espana S.A.U. i ASK Chemicals Czech s.r.o.
Oferowany asortyment to m.in.:
• materiały do produkcji form i rdzeni - spoiwa do technologii No-Bake, Cold-Box,
Hot-Box, rezol-CO2, spoiwa nieorganiczne INOTEC;
• materiały pomocnicze - pokrycia alkoholowe i wodne do form i rdzeni, dodatki,
oddzielacze, kleje, sznury uszczelniające;
• materiały do zasilania i filtracji - otuliny egzotermiczne i izotermiczne oraz filtry
piankowe i ceramiczne;
• materiały metalurgiczne - zaprawy, modyfikatory, odżużlacze i przewody
elastyczne do sferoidyzacji i modyfikacji.
ASK Chemicals Polska Sp. z o.o. is a supplier of foundry materials from ASK
Chemicals GmbH, ASK Chemicals Feeding Systems GmbH, ASK Chemicals Metallurgy GmbH, ASK Chemicals Espana S.A.U. and ASK Chemicals
Czech s.r.o., and also serves technical services for foundries.
The assortment of products includes:
• moulding materials - binders for No-Bake, Cold-Box, Hot-Box, resol-CO2,
anorganic binders/INOTEC;
• auxilliary materials - protective alcohol and water based coatings, additives,
separators, adhesives, sealing cords;
• feeding and filtration materials - exotermic and insulating feeders, ceramic
and foam filters;
• metallurgy materials - master alloys and inoculants, wires for spheroidization
and inoculation.

ATOL Sp. z o. o.

f-84

ul. Zawiszy Czarnego 26D, 35-082 Rzeszów
tel. +48 17 850-44-07, 17 854-78-17
e-mail: atolres@poczta.onet.pl, www.atol-res.pl
Spółka Atol zajmuje się zarówno hurtowym jak i detalicznym skupem surowców wtórnych. W szczególności skupujemy makulaturę, złom i folie. Zajmujemy
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się także recyklingiem odpadów. Zapewniamy dokumenty potwierdzające
recykling i potwierdzające odzysk.
W obecnej formie prawnej działamy od 2008 roku, notując systematyczny
i dynamiczny rozwój Spółki. W obecnym czasie naszym głównym celem jest
rozszerzenie rynku pozyskiwania odpadów oraz ciągła modernizacja procesu
odzysku i wstępnego przygotowania odpadów do recyklingu. Naszymi odbiorcami są zarówno krajowi jak i zagraniczni recyklerzy.

E-45

BARABASZ Sp. z o.o.
ul. Jaworowa 40, 42-603 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 380 55 34, fax +48 32 284 40 12
e-mail: biuro@barabasz.pl, www.barabasz.pl
Firma Barabasz Sp. z o.o. jest wieloletnim przedstawicielem handlowym
w branży odlewnictwa metali nieżelaznych. Zajmujemy się importerem i sprzedażą wysokiej jakości komponentów i oprzyrządowania dla polskich odlewni.
Dzięki w pełni wykwalifikowanym i wyspecjalizowanym partnerom zagranicznym,
z którymi współpracujemy od lat, wspieramy naszych klientów w dziedzinie
doradztwa technicznego, oraz służymy fachową i profesjonalną pomocą.
Nasze bogate doświadczenie zapewnia gwarancję najwyższej jakości obsługi.
Sprzedawane produkty dopasowane są do oczekiwań klientów, jednocześnie
spełniając wszelkie normy w zakresie przepisów BHP i ochrony środowiska.
Serdecznie zapraszamy na stoisko 45 Hala E
Współpracujemy z:
AED Automation GmbH,
DURO METALL GmbH,
FIMRO GmbH,
FOUNDRY4 THERMDOS GmbH,
GEIGER+Co. SCHMIERSTOFF-CHEMIE GmbH,
GUTERMANN TECHNOLOGY GmbH,
HINDENLANG GmbH,
K.H. Schmalz GmbH,
KMA UMWELTTECHNIK GmbH,
KRIMACO GmbH,
M. FLEISCHER OHG CHEMISCHE FABRIK,
MORGAN MOLTEN METAL SYSTEMS GmbH,
Nabertherm GmbH,
NGK DEUTSCHE BERYLCO GmbH,
SCHÄFER METALLURGIE GmbH,
Schenk Werkzeug- und Maschinenbau GmbH & Co. KG,
WOLLIN GmbH,
ZPF GmbH
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BARALDI Srl

E-47

Via Lombardia 2/I, 2/L, 40024 Osteria Grande, Castel San Pietro (BO), Italy
tel. +39 051 946994, fax +39 051 946988
www.baraldi.com
„Założona już w 1917 roku, firma Baraldi Srl rozwija i produkuje środki smarne
i oddzielające dla odlewnictwa ciśnieniowego od lat 70-tych XX wieku. Firma
prowadzi swą działalności na powierzchni użytkowej ok. 3000 mkw, zapewniając
wyjątkowo wydajny i elastyczny proces produkcji. W roku 2006 Baraldi Srl stała
się partnerem MotulTech, w celu wymiany wiedzy, strategii rynkowych oraz
w celu rozwoju działalności krajowej i międzynarodowej.
Obecnie Baraldi reprezentuje grupę Motul w zakresie produktów chemicznych
dla odlewnictwa ciśnieniowego.
Awangardowa kontrola jakości oraz laboratorium badawczo-rozwojowe stanowi
o głównej sile MOTUL Tech Baraldi.
Nasz Misja to bycie dla naszych Klientów partnerem w przezwyciężaniu wyzwań stawianych przez rynek, poszukiwanie kompletnych rozwiązań i podejście
zorientowane na potrzeby klienta.
W celu jej realizacji rozwinęliśmy projekt „Aluminium Way”, narzędzie służące
wsparciu klientów zaangażowanych w regularne wytwarzanie detali aluminiowych, proponują rozwiązania przez „Produkcję, Usługi i Szkolenie” u boku klienta
z każdym stadium jego produkcji.”
MOTUL TECH BARALDI
Founded in 1917, Baraldi has been developing and producing diecasting
lubricants and release agents since the 70s.
The company operates on an area of approx. 3000 square meters, assuring
an extremely efficient and flexible production.
In 2006 Baraldi became partner of MotulTech, to share know-how, market
strategies and to develop national and international activities.
Today Baraldi represents the reference for HPDC lubricants within the Group
MOTUL.
An avant-garde quality control, research and development laboratory is the
strength of MOTUL Tech Baraldi.
Our Mission is to be a partner of our Customers to overcome the challenges
that the market offers, seeking complete solutions, including alternatives, that
create Value for All stakeholders involved, safeguarding the Economic, Social
and Environmental interest.
In our Vision we seek the Excellence, day after day, in the products, services
and in the research of solutions with a lean and customer-oriented approach.
We have developed the project “Aluminium Way”, a useful tool to assist customers engaged in the daily production of Aluminum parts, proposing solutions
through “Products, Services and Training” side by side in all stages of production.
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f-84

BATEKO Sp. z o.o.
Zakład
ul. Kopalniana 7, 59-101 Polkowice
tel. +48 76 847 04 50, fax +48 76 746 19 28
www.bateko.com.pl
BatEko jest firmą świadczącą usługi w zakresie gospodarki i przerobu zużytych baterii. Spółka reprezentuje kapitał w stu procentach polski. Działalność
prowadzona jest we własnym zakładzie położonym w Polkowicach.
Spółka BatEko została powołana w grudniu 2013 roku celem realizacji zadań
wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. W styczniu 2014 roku Spółka
BatEko przejęła od KGHM Ecoren należący do grupy zakład przetwarzania
baterii i akumulatorów.
Wprowadzając innowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne zakład
w Polkowicach stał się wiodącym w Polsce przedsiębiorstwem w dziedzinie
sortowania i recyklingu baterii alkalicznych i cynkowo-węglowych.

f-34

Belarusian National Technical University
Nezavisimosty Ave., 65220013, Minsk, Belarus
tel +375 17 331 01 15, fax +375 17 292 91 37
e-mail: press@bntu.by, www.bntu.by
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta obejmuje, m.in.:
Urządzenia absorpcyjno-biochemiczne
Sprzęt dla produkowania rur preizolowanych
Sprzęt dla profilowania blach
Sprzęt dla oczyszczania gazu
Walcarki
Projekty:
Oszczędność energii
Zwiększenie efektywności przemysłu
Stworzenie nowych i modernizacja obecnych zakładów
Stworzenie produkcji z wysoką konkurencyjnością na rynku światowym

BNTU - the leading technical University of the Republic of Belarus for training of engineers and scientific-pedagogical staff in the area metallurgy, foundry
technology, heat treatment of metals and materials.
BNTU is the basis for many scientific research and innovation laboratories,
where scientific research and scientific practical activities are carried out, aimed
at the development of metallurgy and foundry industry ferrous and nonferrous
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metals. Much attention is given to such questions as: •equipment creation;
•development of the theory of steel-smelting processes and crystallization of
metals and alloys; •the investigation of the chemical composition and structure of
metals, •composite materials and metal wastes; •obtaining nonferrous ligatures;
•purification of gas emissions of foundry and metallurgical production; •creating
effective modifiers, deoxidizing, refining and degassing products, separation
paints for production tooling, multi-purpose ligatures; •development of methods
for integrated design and simulation of technological processes of metallurgical
and foundry; •research and introduction of new materials, etc.
Experts from the BNTU cooperate with all leading industrial enterprises of
the Republic of Belarus.

Producent urządzeń i linii technologicznych
„BITECH” Sp. z o.o.

E-25

ul. Krucza 2, 41-902 Bytom
tel. +48 32 282 65 03, fax +48 32 289 60 13
e-mail: bitech@bitech.net.pl, http://www.bitech.net.pl
Działalność naszej firmy stanowi realizacja inwestycji przemysłowych „pod
klucz”, obejmująca projektowanie, generalne wykonawstwo i zastępstwo inwestycyjne w zakresie nowych i modernizowanych obiektów i linii technologicznych
w różnych branżach przemysłu, głównie odlewnictwie.
Poza kompletnymi procesami inwestycyjnymi zajmujemy się również indywidualnymi urządzeniami, obiektami i gniazdami technologicznymi.
Our company specializes in realization of „turnkey” industrial investments,
which includes design, general contracting and project management in new and
upgraded facilities and production lines in various industries, mainly foundries.
Besides complete investment processes, we also take care of the individual
devices, plants and assembly of equipment.
Inne firmy obecne na stoisku:
1. Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG
Walldürner Str. 50, 74736 Hardheim, Germany
e-mail: eirich@eirich.de, www.eirich.com
- patrz osobny wpis / look at separately entry to catalogue
2. HEINRICH WAGNER SINTO MASCHINENFABRIK GMBH
Bahnhofstraße 101, D-57334 Bad Laasphe, Germany
e-mail: info@wagner-sinto.de, www.wagner-sinto.de
- patrz osobny wpis / look at separately entry to catalogue
3. LAEMPE & MÖSSNER GmbH
Grienmatt 32, D-79650 Schopfheim, Germany
e-mail: info@laempe.com, www.laempe.com
- patrz osobny wpis / look at separately entry to catalogue
4. ABP INDUCTION SYSTEMS GmbH
Kanalstraße 25, 44147 Dortmund, Germany
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e-mail: feedback@abpinduction.com, www.abpinduction.com
- patrz osobny wpis / look at separately entry to catalogue
5. JÖST GmbH + Co. KG
Gewerbestraße 28-32, 48249 Dülmen, Germany
e-mail: info@joest.com, www.joest.com
- patrz osobny wpis / look at separately entry to catalogue

E-33

BM TRADE Piotr Biernat
ul. Archimedesa 16/10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
http://www.bm-trade.pl
-

Oferta:
ciśnieniowe maszyny odlewnicze firmy YIZUMI
urządzenia peryferyjne
części do maszyn odlewniczych zimno i gorąco komorowych
automatyzacja i serwis
przedstawiciel firm: G-S-D, Pomac Automation, Vedani, Yizumi, IECI,
Wheelabrator

Firmy obecne na stoisku/Companies presented at the stand:
- IECI di Inverardi Mauro – patrz osobny wpis w katalogu
- Guangdong Yizumi Precision Machinery Co. – patrz osobny wpis w katalogu

f-84

BND Biznes Nauka Dotacje Sp. z o.o.
ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Oddział:
ul. Rynkowa 73B/50, 62-081 Przeźmierowo
tel. kom. +48 534-034-044
e-mail: p.lyko@bndotacje.pl
BND Biznes Nauka Dotacje Sp. z o.o. jest to podmiot powstały w 2015
roku, jako spółka celowa specjalizująca się w pozyskiwaniu środków z Unii
Europejskiej.
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Głównymi udziałowcami nowoutworzonej spółki są: DCF Dotacje - Consulting - Finanse Sp. z o.o., 42-Trade Sp. z o.o., a także Wielkopolski Instytut
Jakości Sp. z o.o.
Spółka BND, mająca swoją siedzibę w Warszawie oraz biuro w Poznaniu,
świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla projektów
z całej Polski wpisujące się zarówno w programy ogólnokrajowe, jak i regionalne.
Wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność spółki zapewnia zespół,
do którego należą wyłącznie wybitni specjaliści z dużą wiedzą ekonomiczną
oraz wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z UE. Gwarancją
najwyższego poziomu merytorycznego realizowanych projektów jest stała
współpraca z uznanymi pracownikami naukowymi reprezentującymi środowiska
akademickie wielu polskich uczelni.

BOSELLO HIGH TECHNOLOGY srl

E-8

Via San Bernardo 25/27, 21012 Cassano Magnago (VA), Włochy
tel. +39.0331.776109
e-mail: bosello@bosello.it, www.bosello.it
Kabiny rentgenowskie do wykrywania wad odlewów:
• Kabiny SRE HEX i M@X - najczęściej stosowane i najbardziej uniwersalne
kabiny rentgenowskie do wykrywania wad szerokiego zakresu odlewów
• OMNIA - najnowsza i bardzo szybka, wieloosiowa, z podwójnym pochyleniem
kabina RTG dla 100% kontroli jakości badanych odlewów i automatyzacji
procesu załadunku i wyładunku badanego odlewu wyposażona w oprogramowanie do automatycznej identyfikacji wad (ADR) - VISUAL FARIS. Możliwość
kontroli dużych odlewów jak również jednoczesnego szeregu mniejszych.
Najszybsza i najnowocześniejsza kabina na rynku
• Kabiny WRE THUNDER 3 - ultraszybki rentgenowski system inspekcyjny dla
felg samochodowych i motocyklowych ze stopów metali lekkich
• Kabiny ACRE - kabiny RTG dla 100% kontroli jakości badanych odlewów
i automatyzacji procesu załadunku i wyładunku badanego odlewu, również
do sprzęgnięcia z robotami i podajnikami wyposażone opcjonalnie w systemy
automatycznej identyfikacji wad (ADR) - oprogramowanie VISUAL FARIS
• Kabiny specjalnego zastosowania do analiz np. tłoków silników, połączeń
spawanych, lutowniczych itd.
Przedstawicielstwo w Polsce:
ANITEPO Sp. z o.o.
ul. Brzoskiniowa 19, 04-782 Warszawa
tel./fax: 22 615 59 05
www.anitepo.pl, info@anitepo.pl
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BRONDOLIN S.r.l. - SOCIO UNICO
Via Bonicalza 142, 21012 Cassano Magnago (Varese), Włochy/Italy
tel./fax +39 0 331 203 427 / +39 0 331 205 978
e-mail: info@brondolin.it, www.brondolin.it
Producent części zamiennych i akcesoriów do układów wlewowych ciśnieniowych maszyn odlewniczych.
• Tuleje wlewowe do wszystkich typów maszyn
• Tuleje termoregulowane z wkładkami wymiennymi
• Nowy system tłoka z pierścieniem RPH-Evo® do maszyn z zimną komorą
• Tłoki stalowe oraz tłoki z brązu berylowego
• Syfony do maszyn ciśnieniowych stopy Zn/Mg
• Tłoki i pierścienie do maszyn ciśnieniowych stopy Zn/Mg
• Dysze wtryskowe i akcesoria do maszyn
Producer of spare parts for cold and hot chamber die-casting machines.
Shot sleeves for cold chamber die casting machines
New plunger system RPH- Evo®
Steel and copper alloys die-casting plungers
Goosenecks for every different type and model hot chamber die-casting
machines
• Plungers and rings
• Nozzles and accessories
•
•
•
•

Firma obecna na stoisku firmy KELVIN ALUKAST, Bielsko-Biała, Polska/Poland
- patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

f-49

Bruker Polska Sp. z o.o.
ul. Budziszyńska 69, 60-179 Poznań
tel. + 48 61 868 90 08, fax + 48 61 868 90 96
e-mail: bruker.polska@bruker.com, www.bruker.pl
Oferta obejmuje analizatory składu chemicznego i fazowego stopów metali
i surowców stosowanych w metalurgii i odlewnictwie metali:
- laboratoryjne spektrometry iskrowe
- przewoźne spektrometry iskrowe
- analizatory węgla i siarki w stopach metali
- analizatory tlenu, azotu i wodoru w próbkach stałych ON/H
- przenośne spektrometry fluorescencji rentgenowskiej
- laboratoryjne spektrometry fluorescencji rentgenowskiej: WD-XRF, EDXRF, µXRF, TXRF
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- dyfraktometry rentgenowskie XRD i monokrystaliczne SCD
Bruker Polska Sp. z o.o. oferuje najwyższej klasy analizatory składu chemicznego stosowane w przemyśle metalurgicznym i odlewniczym, w przemyśle
metalowym i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność kontroli dostaw wyrobów
hutniczych oraz dostaw surowców (rudy, żelazostopy, materiały ogniotrwale,
węgiel, koks, kamień wapienny, itp.). Oprócz analizatorów składu chemicznego
Bruker oferuje dyfraktometry rentgenowskie stosowane w najbardziej zaawansowanych technologicznie obszarach nauki i przemysłu na świecie.
Nowoczesne i przyjazne Użytkownikowi oprogramowanie kontrolno-pomiarowe, z rozbudowaną bazą dedykowanych programów użytkowych, symulacyjnych
i bibliotek, stanowi doskonałą podporę wspomagającą procesy pomiarowe.
Bruker Polska ze swoją ponad dwudziestoletnią tradycją zapewnia najwyższą
jakość usług serwisowych i aplikacyjnych na terenie Polski, a bliskość macierzystych zakładów z Niemiec pozwala na szybkie i kompetentne realizowanie
zadań związanych z instalacją i eksploatacją naszych przyrządów oraz pomoc
w ich przystosowaniu do Państwa potrzeb. Naszym klientom i użytkownikom
oferujemy szkolenia z zakresu obsługi spektrometrów, użytkowania oprogramowania i kursy aplikacyjne w siedzibie firmy w Poznaniu oraz w głównych
oddziałach w Niemczech.

Bühler Die Casting

E-35

Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, Switzerland
e-mail: die-casting@buhlergroup.com, www.buhlergroup.com/die-casting
Bühler Die Casting to wiodący globalny dostawca lekkich rozwiązań aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego, dzięki którym wspierane są wysiłki
branży na rzecz ograniczenia redukcji CO2. Około 20% wszystkich samochodów
wykorzystuje bloki cylindrów wykonane przy użyciu urządzeń Bühler. Dostarczamy zoptymalizowane maszyny do odlewania ciśnieniowego oraz całe cele
odlewnicze, wiedzę specjalistyczną dotyczącą rozplanowania gniazda oraz
wiedzę na temat procesu wykonywania odlewów. Dzięki silnej, globalnej sieci
punktów usługowych, a także własnym obiektom produkcyjnym, regeneracji
maszyn i technologicznym zlokalizowanym w Europie, Azji i Ameryce Północnej
wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach ich inwestycji, zapewniając
najwyższy poziom wydajności i jakości - począwszy od fazy planowania po
uruchomienie i cały okres eksploatacji.
www.buhlergroup.com/die-casting
die-casting@buhlergroup.com
Bühler Die Casting is the global leading provider of aluminum lightweight
solutions to the automotive industry, supporting their efforts to reduce CO2
emissions. Around 20% of all cars drive with engine blocks made with Bühler
equipment. We provide optimized die casting machines and cell solutions, plant
layout know¬how and process knowledge. With a strong global service network
as well as own production, machine revision and technology sites in Europe,
Asia, and North America, we support our customers in all phases of their invest-
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ment, ensuring highest productivity and quality - from planning to startup and
throughout the entire life cycle.
www.buhlergroup.com/die-casting
die-casting@buhlergroup.com

f-2

CASP SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Puszkina 2, 43-603 Jaworzno
tel. +48 32 614 12 29, fax +48 32 750 56 06
e-mail: ndt@casp.pl, www.casp.pl | www.ndt24.pl
Casp System Sp. z o.o. działa na wielu płaszczyznach oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów pomiarowych i kontrolnych. Firma jest
dostawcą urządzeń i systemów do badań nieniszczących metodą ET, RT, UT,
MT, PT, VT oraz systemów optyczno-laserowych do pomiarów PIV, LIF, Raman,
Rayleigh, Shadowgraphy, Mie scattering, High-Speed Imaging.
W 2015r. rozpoczęliśmy produkcję linii FPI i obecnie oferujemy m.in.:
• stanowiska kompaktowe,
• linie ręczne/półautomatyczne/automatyczne,
• linie odtłuszczania z ręcznym i automatycznym przeładunkiem podzespołów
- myjnie ultradźwiękowe, myjnie natryskowe,
• systemy transportowe odpowiednie dla określonych wymagań technologicznych - manipulatory, systemy rolkowe, tory podwieszane z wciągnikami,
• systemy oczyszczania popłuczyn.
W obszarze Badań Nieniszczących Casp System Sp. z o.o. współpracuje
z czołowymi na świecie producentami urządzeń, dzięki czemu jest w stanie
sprostać najwyżej stawianym wymaganiom dotyczącym systemów NDT.
Naszymi Partnerami są m.in. YXLON, NOVO-DR, Scanmaster, Silverwing,
Rohmann, LaVision.
Casp System Sp. z o.o. company engages in many different fields offering
complete solutions in regard to measurement and control systems. The company
supplies devices and entire systems for Non Destructive testing in ET, RT, UT,
MT, PT, VT methods as well as laser/optical systems for measurements such as
PIV, LIF, Raman, Rayleigh, Shadowgraphy, Mie scattering, High Speed Imaing.
In 2015 the company started production of FPI lines and currently offers:
• compact inspection stations,
• manual/semi-automatic/automated inspection lines,
• degreasing lines with manual and automated reloading of tested elements ultrasonic and sprinkler washing systems,
• transport systems appropriate for specified technical requirements - manipulators, roller systems, suspended rail systems with hoist,
• waste water purification systems.
In the Non Destructive Testing field the company cooperates with worlds
leading producers of the NDT equipment and that is why we can offer the most
technologically advanced solutions and meet even the highest requirements
of our customers. Well known companies such as: YXLON, NOVO-DR, Scanmaster, Silverwing, Rohmann, LaVision can be found among our suppliers.
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CAST METAL

E-28

ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław
tel. +48 694 89 79 69
e-mail: info@castmetal.pl, www.castmetal.pl
Firma Cast Metal jest przedstawicielem handlowym renomowanych firm - dostawców maszyn i systemów dla branży Odlewnictwa Ciśnieniowego.
W ofercie firmy m. in.:
• Maszyny ciśnieniowe zimno-komorowe i gorąco-komorowe do odlewania
stopów Al, Zn, Mg i mosiądzu firmy COLOSIO SRL
• Akcesoria do maszyn ciśnieniowych: automatyczne podajniki metalu (łyżki),
spryskiwacze, manipulatory, integracja robotów do gniazd odlewniczych firmy
RELBO SRL
• Urządzenia do ciśnieniowego odlewania przy pomocy próżni firmy FONDAREX
SA
• Piece odlewnicze firmy TECNOFUSIONE
• Elementy układu wlewowego przy odlewaniu ciśnieniowym: opatentowane
tłoki z pierścieniami miedzianymi, tuleje zalewowe etc. firmy COPROMEC
• Przechylne piece obrotowe, kompletne instalacje do recyklingu odpadów
i złomów metali nieżelaznych oraz akumulatorów ołowiowych firmy DROSS
ENGINEERING
• Piece indukcyjne firmy AMELT CORPORATION

CEDIE

E-21

Avenida de Galicia, 20 32300 O Barco de Valdeorras Ourense Spain
tel. +34 988 68 20 00
e-mail: info@cedie.com, www.cedie.com
CEDIE is one of the leading cored wire producers in Europe, supplying material for steel and foundry applications. Our modern production facilities allow
us to produce the full range of cored wire adapted to the specific requirements
of each of our clients.
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With more than 30 years experience, CEDIE produces the highest quality
products for the Mg treatment of nodular iron as well as the full range of inoculants
in cored wire, working closely with our customers to optimise the final results.
With a total production capacity of 16,000 TM, CEDIE exports more than 40%
of its production worldwide.
Współwystawca/ Company exhibiting at the stand:
JAK Sp. z o.o. – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

f-84

Centrum Kooperacji Recyklingu
- not for profit system sp. z o.o.
Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
ul. Metalurgiczna 15 C, 20-234 Lublin
tel. + 48 81 748 52 50, kom. +48 533 649 605
e-mail: biuro@klasterodpadowy.com, www.klasterodpadowy.com
Inicjatywa utworzenia Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zrodziła
się w 2011 r
Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw
zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Cel jaki przyświeca Partnerom Klastra, to przede wszystkim podjęcie wspólnych działań służących podniesieniu konkurencyjności każdego z partnerów
klastra, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, pozyskanie środków unijnych oraz wymianę wiedzy. Klaster ma służyć i pomagać
we wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące
do klastra.
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą przedsiębiorstwa, jednostki
badawczo -rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu takie jak izby gospodarcze,
firm konsultingowe i fundacje zajmujące się edukacją ekologiczną.
Rdzeniem klastra są firmy zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów.
CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU - NOT FOR PROFIT SYSTEM sp.
z o.o. pełni rolę koordynatora Klastra.
Do zadań Koordynatora należy organizacja i wspieranie procesu współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego - Klastra Gospodarki Opadowej
i Recyklingu, pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu,
jednostkami naukowo - badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego oraz inicjowanie i organizowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką
i administracją samorządową.
Zapraszamy firmy i instytucje związane z branżą odpadową i recyklingu
oraz branż pokrewnych do współpracy w ramach klastra.
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Centrum Metal Odczynniki Chemiczne
- Midas Investment Sp. z o.o. Sp.K.

f-84

ul. Metalurgiczna 15E,17D, 20-234 Lublin
tel. +48 81 746 20 11
e-mail: info@odczynniki.com.pl, www.odczynniki.com.pl
Firma „Centrum Metal Odczynniki Chemiczne - Midas Investment Sp. z o.o.”
Spółka komandytowa posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie produkcji i handlu związkami chemicznymi i dodatkami paszowymi. Firma
powstała na bazie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego
„Odczynniki Chemiczne”. Posiada nowoczesne zaplecze techniczne i technologiczne do produkcji związków chemicznych o pożądanych przez klientów
parametrach. Od 2009 roku firma uruchomiła także nowoczesną instalacje do
wytwarzania molibdenianu sodu oraz rozpoczęła sprzedaż nowego związku
zaliczanego do premiksów - premiks selenowy. System kontroli międzyoperacyjnych, możliwość szybkiego reagowania i dostosowywania do zmieniających
się potrzeb rynku oraz własne laboratorium kontroli jakości (wyposażone
w aparaturę o światowym standardzie) gwarantują wysoką jakość produktów. Od
2009 r. firma współpracuje z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie współpracy badawczo-rozwojowej w dziedzinie
problematyki procesów chemicznych związków metali.
W 2009r spółka wprowadziła System Jakości FAMI-QS certyfikowany przez
DQS Polska.
Spółka jest także pod stałym nadzorem organów kontrolujących, takich jak:
SANEPID, Weterynaria, PIP, Urząd Marszałkowski, WIOS, GIOS.
Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i rynkowej Centrum Metal Odczynniki
Chemiczne zajmuje wiodącą pozycje na rynku polskim w produkcji i sprzedaży
związków molibdenu m.in. molibdenianu amonu, sodu i potasu. Firma dostarcza
swoje produkty m.in. największym producentom pasz na rynku europejskim.
W ostatnich latach sprzedaż molibdenu sodu wzrosła o blisko 300%.
Stale rozwijając swą działalność spółka dąży do umacniania swojej pozycji
firmy chemicznej produkującej sole metali molibdenu, miedzi, niklu i manganu
także na rynku światowym.

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom

f-84

ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
tel. +48 606 487 229
e-mail: biuro@europa.pl, www.europa.pl
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz
Dom zostało założone w 2000 roku i od początku swojego istnienia Stowarzy-
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szenie koncentruje swoją działalność w trzech dziedzinach: edukacji, ochronie
środowiska i integracji europejskiej.
Stowarzyszenie w trakcie lat swojej działalności może poszczycić się organizacją szeroko pojętych akcji edukacyjnej i działań dostosowawczych Polski
w okresie przedakcesyjnym do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz przystosowania instytucji do prawa unijnego m.in. przez organizację licznych konferencji,
seminariów, wyjazdów studyjnych skierowanych do pracowników administracji
samorządowej oraz przedsiębiorców, jak również konkursów skierowanych do
dzieci i młodzieży.
Od lat współpracujemy z samorządami oraz przedsiębiorstwami wspierając
ich w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację ich inwestycji z dostępnych środków krajowych oraz unijnych. Oferta CWIP zakłada współpracę „od
pomysłu do efektu” co oznacza: 1. opracowanie koncepcji projektu na podstawie
przeprowadzonej analizy potrzeb samorządu/przedsiębiorstw umożliwiającej
wzmocnienie pozycji rynkowej 2. pozyskanie środków ze źródeł publicznych
i pomocowych na jej realizację 3. pomoc w koordynacji, zarządzaniu i rozliczaniu
projektu 4. promocja efektów projektu oraz podmiotu wśród lokalnej społeczności oraz na przestrzeni kraju - przedstawienie dobrego wizerunku podmiotu.

f-53

China foundry Association
14th Floor, China Academy of Machinery Seience & Techonology Office Building No.2
the Shouti South Road, Haidian District, Beijing
e-mail: wenping@foundry.com.cn

f-52

China foundry Association Lost foam V Process & full
Mould Casting Branch
No.26 Yuxiang St. Shijiazhuang, Hebei Province
e-mail: licad2002@163.com
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fABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH
„CHOfUM”w CHOCIANOWIE

f-32

ul. Fabryczna 24, 59-140 Chocianów
www.chofum.pl
Firma z długa tradycją, funkcjonuje od 1853. Specjalizuje się w produkcji
odlewów z żeliwa szarego, stopowego i sferoidalnego o masie do 25 ton.
Najważniejsze produkty to cylindry i walce suszące dla przemysłu papierniczego i spożywczego, tubingi do zabudowy szybów górniczych i metra, mielniki do
przeróbki rud metali, odlewy maszynowe do obrabiarek, wlewnice, obciążniki,
elementy zaworów przepustowych,obudowy łożysk, kile jachtowe i inne.
Chofum dysponuje szerokim parkiem maszynowym do obróbki mechanicznej.
Możliwości produkcyjne to ok. 2 000 ton odlewów na miesiąc.
A company with a long tradition, has been operating since 1853. Specializing
in production of castings from grey, alloy and ductile cast iron with weight up
to 25 tons.
Main products are cylinders and rolls for paper and food industry, tubbings for
mining shafts linings and tunnels, grinding balls for metal ores processing, parts
of machines for metal processing industry, ingots, counterweights, elements of
the valve bushing, bearing housings, yacht keels and others.
Chofum has a wide machine park for mechanical processing.
Manufacturing capacity is approx. 2,000 tons of castings per month.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Odlewnia Żeliwa Zawiercie – patrz osobny wpis / look at separate catalogue
entry.

COLOSIO Srl

E-28

Via Caduti Piazza Loggia 33, 25082 Botticino Sera, Brescia - WŁOCHY
tel. +48 694 89 79 69
e-mail: info@castmetal.pl, www.castmetal.pl
Firma COLOSIO Srl zaczęła produkować maszyny ciśnieniowe i akcesoria
w 1971 roku i szybko stała się liderem w branży.
Colosio jako dobrze znana firma w świecie Odlewnictwa ciśnieniowego skupia
swoja uwagę na produkcji solidnych, nowoczesnych i dobrze zaprojektowanych
maszyn wspomaganych przez szczególnie szybki i efektywny serwis posprze-
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dażowy. Obecnie w 40 krajach pracuje ponad 2000 maszyn ciśnieniowych (zimno- i gorąco-komorowych), a firma Colosio jest jednym z niewielu producentów
zdolnych wyprodukować we własnym zakładzie całkowicie zintegrowane gniazdo
odlewnicze ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi.
Wszystkie części zamienne, nawet do maszyn wyprodukowanych przed 30
laty, są dostępne w naszym magazynie, z natychmiastową dostawą i konkurencyjną ceną.
W zakres produktów firmy Colosio wchodzą:
• Maszyny ciśnieniowe poziome, zimno-komorowe, o sile zwarcia od 140 ton
do 3200 ton (modele PFO)
• Maszyny ciśnieniowe, z gorąco-komorowe, o sile zwarcia od 30 do 320 ton
(modele PFZ)
• Liniowe podajniki automatyczne (łyżki) dla aluminium (model Transal)
• Obrotowe podajniki automatyczny dla aluminium i mosiądzu (model Rotofast
AL/OT)
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Cast Metal – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.
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COMMExIM GROUP a.s.
Barákova 237, 251 01 Říčany u Prahy, Czech rep.
tel. +420 323 610 710, fax +420 323 610 720
e-mail: service@commexim.com

E-28

COPROMEC DIE CASTING S.R.L.
Via Missana, 31, 25077 Roè Volciano, Brescia - Włochy
tel. +48 694 89 79 69
e-mail: info@castmetal.pl, www.castmetal.pl
Firma COPROMEC DIE CASTING specjalizuje się w produkcji układów
wtryskowych do maszyn ciśnieniowych zimno komorowych. Innowacyjny
i opatentowany system tłoka z pierścieniami miedzianymi, tulei wlewowej oraz
innych komponentów układu wlewowego ułatwia podnoszenie jakości odlewów
oraz zwiększa produktywność. W ofercie firmy następujące elementy systemu
wtryskowego:
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•
•
•
•
•
•

Opatentowane tłoki z jednym lub dwoma pierścieniami
Pierścienie
Wsporniki
Rozdzielacze i tłoczyska
Tuleje wtryskowe
Tuleje chłodzone

Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Cast Metal – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

Czasopismo Służby Utrzymania Ruchu

f-12

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
tel. +48 61 66 83 150
www.sluzby-ur.pl, www.e-forum.pl
Czasopismo Służby Utrzymania Ruchu jest skierowane do inżynierów
eksploatacji, szefów utrzymania ruchu i osób odpowiedzialnych za zapewnienie
ciągłości produkcji. Na łamach magazynu ukazujemy nowoczesne technologie,
piszemy o redukcji awaryjności, bezpieczeństwie w obsłudze maszyn i urządzeń
czy utrzymaniu ciągłości produkcji. Współpracują z nami uznani eksperci z branży, którzy w przystępny i profesjonalny sposób pomagają kadrom zarządzającym
w podnoszeniu efektywności przedsiębiorstw.
Magazine Służby Utrzymania Ruchu is aimed at operating engineers, heads of
maintenance and the persons responsible for ensuring the continuity of production. The magazine shows modern technologies. We write about the reduction
of failure, safety in use of machinery and equipment and maintain continuity of
production. We cooperate with renowned industry experts.

CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o.

E-1

Sedlec 42, 332 02 Starý Plzenec, Republika Czeska
CZ-CARBON PRODUCTS Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Wyzwolenia 14/3, 41-600 Świętochłowice
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http://www.cz-carbon.cz
tel. +420 602 104 090, +420 377 183 371, +48 730 001 991
e-mail: hulcova@cz-carbon.cz, colik@cz-carbon.cz
CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. jest oficjalnym przedstawicielem amerykańskiej firmy Molten Metal Equipment Innovations na rynkach Europy Środkowej
i Wschodniej. MMEI jest światowym liderem w zakresie produkcji i rozwoju pomp
stosowanych w procesie przetwarzania odpadów aluminiowych, jednostek rafinacyjnych i systemów zanurzania lekkiego złomu. Oferujemy pełną gamę pomp
do przetapiania metali nieżelaznych: pompy cyrkulacyjne, pompy cyrkulacyjne
z wtryskiwaniemi gazu i pompy transferowe. Firma MMEI zaprojektowała również unikalny system ScrapEater, który znacznie przyspiesza proces topienia
i podnosi wydajność pieca. Skontaktuj się z nami w naszych biurach w Pilźnie
lub w Świętochłowicach. Oferujemy szybki serwis i profesjonalną obsługę klienta.
CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. is the official representative of the American
company Molten Metal Equipment Innovations for the markets in Middle and
Eastern Europe. MMEI is a global leader in the production and development
of pumps used in the process of aluminium waste recycling, degassing equipment and scrap submerge melting systems. Our offer includes a complete
range of pumps intended for use with non-ferrous metals: circulation pumps,
circulation pumps with gas injection and transfer pumps. MMEI designed also
the unique submerging system ScrapEater which improves metal reclamation
rates significantly and submerges more scrap faster at lower RPM´s. You can
find us at our offices in Pilzno and Świętochłowice. We offer quick service and
professional customer service
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented AT the stand
Molten Metal Equipment Innovations Inc -15510 Old State Road, Middlefield,
OH USA 44062 Phone: +1 (440) 632-9119 FAX: +1 (440) 632-9187

f-100

CZEKAŁA S.C.
Marcin Czekała & Teresa Czekała
ul. Spacerowa 65,64-100 Leszno
tel. +48 606 837 294, 882 771 717, tel./fax +48 65 529 67 33
e-mail: biuro@czekala-leszno.pl
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Czeski Instytut Metrologiczny
Narodowy Instytut Metrologiczny Republiki Czeskiej

f-6A

Okružní 31, 638 00 Brno, Republika Czeska
tel. +42 054 555 51 11
e-mail: info@cmi.cz, Web: www.cmi.cz
Informacje podstawowe:
- narodowy instytut metrologiczny w metrologii fundamentalnej i prawnej w Republice Czeskiej
- utworzony w 1993 roku
- 13 inspektoratów
- Republika Czeska (CIM) jest aktywnym członkiem następujących międzynarodowych organizacji metrologicznych: Konwencja Metryczna, CIPM MRA,
OIML, EURAMET, WELMEC
Oferta usług:
- wzorcowanie przyrządów pomiarowych, w tym specjalne wzorcowanie niestandardowe
- legalizacja przyrządów pomiarowych
- testy EMC (test kompatybilności elektromagnetycznej)
- inżynieria częstotliwości
- dostarczanie porównań międzylaboratoryjnych
- certyfikacja personelu
- certyfikacja przyrządów pomiarowych wg systemu OIML (Międzynarodowa
Organizacja Metrologii Prawnej)
- outsourcing usług metrologicznych
General information:
- national metrology institute in fundamental and legal metrology of the Czech
republic
- founded 1993
- 13 subsidiraries
- Czech republic (CMI) is an active member of these international metrological
organisations:
METRIC CONVENTION, CIPM MRA, OIML, EURAMET e.v., WELMEC
Offer of the services:
- calibration of measuring instruments, inclusive special non - standard calibrations
- verification of measuring instruments
- EMC tests
- frequency engineering
- provision of interlaboratory comparisons
- certification of personnel
- certification of measuring instruments according to the OIML Certification
System
- outsourcing of metrological services
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E-43

DISA Industries A/S
Hojager 8, DK-2630 Taastrup, Dania
tel. +45 44 50 50 50, fax +45 44 94 52 25
e-mail: disa.industries@disagroup.com, www.disagroup.com
DISA to międzynarodowa, wiodąca firma działająca na rynku odlewniczym,
a marka DISA już od ponad 100 lat kojarzona jest z solidnością, długowiecznością i niezawodnością oraz - przede wszystkim - innowacyjnością.
Oferta DISY obejmuje:
● bezskrzynkowe linie formierskie z pionowym podziałem formy typu DISAMATIC, które od dziesiątek lat sprawdzają się w wymagających technologicznie
procesach odlewniczych,
● bezskrzynkowe poziome linie formierskie typu DISA MATCH, a także
● strzelarki do rdzeni,
● mieszarki turbinowe,
● stacje przerobu mas
● doradztwo techniczne,
● kompleksowe usługi projektowe,
jak również,
● bogaty własny magazyn części zamiennych.
Wyłącznym przedstawicielem DISA w Polsce jest firma:
FOUNDRY PARTNER Piotr Jankowski
Ul. Lipowa 6, 32-082 Zelków, Polska
Tel. +48 12 378 40 43, Tel. kom. +48 507 024 183
Email: piotr.jankowski@foundrypartner.pl
Email: biuro@foundrypartner.pl
DISA is 100 years old international leading company operated on foundry
market. DISA is well known as a supplier of highest quality, reliable and long
living equipment.
The range of DISA products is following:
● flaskless vertical moulding lines DISAMATIC type, which are proved in
technologically demanding foundry processes,
● flaskless horizontal moulding lines DISA MATCH type,
● core shooters,
● turbine mixers,
● sand plants,
● technical support,
● complex engineering support,
and,
● spare and wear parts stock with lots of them.
Exclusive representative of DISA in Poland:
FOUNDRY PARTNER Piotr Jankowski
Ul. Lipowa 6, 32-082 Zelków, Polska
Tel. +48 12 378 40 43, Tel. kom. +48 507 024 183
Email: piotr.jankowski@foundrypartner.pl
Email: biuro@foundrypartner.pl
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DÖRENTRUP fEUERfESTPRODUKTE GmbH & Co. KG

E-26

Lemgoer Strasse 9, 32694 Dörentrup, Germany
e-mail: info.dfp@doerentrup.de, www.doerentrup-feuerfest.de
Producent materiałów ogniotrwałych dla potrzeb odlewnictwa stopów żelaza,
miedzi, cynku i aluminium.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand:
Metals Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

DPIdea s.c.

f-30

ul. Spokojna 28, 81-549 Gdynia
tel./fax +48 58 620 63 34
e-mail: info@dpidea.pl, www.dpidea.pl
DPIdea jest firmą składającą się z ambitnego i doświadczonego zespołu.
Urządzenia i materiały przez nas oferowane spełniają najwyższe światowe
standardy.
Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają nam na znalezienie optymalnego
rozwiązania dla każdego klienta.
DPIdea oferuje szeroką gamę produktów dla wielu metod badawczych, oraz
świadczy usługi.
Oferujemy szerokie wsparcie dla:
- badań nieniszczących (RT, UT, MT, PT, VT, ET, HT, LT)
- ochrony radiologicznej
- badań niszczących
- metalografii
- spektrometrii materiałowej
- emisji akustycznej
- kalibracji, serwisie, sprawdzaniu okresowym urządzeń, modernizacji urządzeń
- spawalnictwa
- hydrauliki siłowej
- konstrukcji stalowych
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E-26

Dr Tanneberger GmbH
Marienstraße 13, D-01445 Radebeul, Germany
e-mail: info@tanneberger.de, www.tanneberger.de
Producent zaawansowanych systemów optymalizacji zużycia energii elektrycznej: PADICON.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand:
Metals Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

f-84

PPHU DUOMAT2
ul. Chyża 9, 73-210 Recz
tel.+48 95 768-91-06
e-mail: duomat@duomat.com.pl, www.duomat.com.pl
Głównym profilem naszej działalności jest produkcja i montaż okien, drzwi,
fasad, elementów małej architektury ogrodowej i ogrodów zimowych z pcw i aluminium. Specjalizujemy się również w montażu pasm świetlnych tzw. świetlików,
służących doświetlaniu hali produkcyjnych, magazynowych i sklepów. Firma prowadzi również ciągłe prace branżowe o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym.
Dziś „Duomat” jest prężną, ciągle rozwijającą się firmą o ugruntowanej pozycji
na rynku. Jakość świadczonych przez nią usług jest na wysokim poziomie, a jak
wiadomo tylko taki poziom gwarantuje sukces w czasach obecnej konkurencji.

E-21

DURCORIT S.L.
Numancia, 187 3º 1ª, 08034 Barcelona
tel/fax +34 935343416, +34 935343492
e-mail: info@durcorit.com
Durcorit was founded in Barcelona 1960 by a Vasque Chemist. We launched
a wide range of high quality mastics for repairing all type of castings ( ferrous
and non ferrous). We quickly accounted with most of the foundries working in
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Spain. From 2000 we start our internationalitazion. Now days we cover more
than 40 markets in all continents and keep growing. We target to be in more
than 60 before yearend.
Our products are suitable for all kind of metals and sectors. It is an alternative
to hot welding. Durcorit is very easy to apply and results are excellent.
We keep working to launch new products shortly
Współwystawca/ Company exhibiting at the stand:
JAK Sp. z o.o. – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

ECOBACK Sp. z o.o.

f-84

ul. T. Czackiego 3/5 lok. 405, 00-043 Warszawa
tel. +48 604-263-047
e-mail: mdobrzynski@ecoback.pl, www.ecoback.pl
Spółka ECOBACK w pionierski sposób otwiera w Europie drzwi do ekologicznego odzysku metali z odpadów elektronicznych. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu, możliwe jest wykorzystanie
potencjału naukowego przy rozwijaniu skomplikowanej technologii.
Efektem wielomiesięcznej pracy jest w pełni bez emisyjna linia produkcyjna
wyposażona w najnowocześniejsze maszyny umożliwiające optymalny recykling
obwodów drukowanych (PCB).

ECOCHIMICA SYSTEM s.r.l.

E-34

Via Zambon 23, 360 51 Creazzo, Włochy/Italy
tel./fax +39 0 444 371 402 / +39 0 444 371 406
e-mail: ecochem@ecochimica.com, www.ecochimica.com
ECOCHIMICA Srl jest producentem systemów do oczyszczania powietrza
przeznaczonych dla wielu gałęzi przemysłu, w tym dla odlewni ciśnieniowych
i grawitacyjnych.
Ecochimica, having nearly 40 years experience in industrial air treatment
plants, is an ISO9001 certified company who works worldwide.
Firma obecna na stoisku firmy KELVIN ALUKAST, Bielsko-Biała, Polska/Poland
- patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.
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E-7

Econocap Polska Sp. z o.o.
ul. Skibowa 91, 52-230 Wrocław
www.flow3d.pl
Econocap Polska Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem oprogramowania FLOW-3D Cast na rynku polskim, czeskim i słowackim oraz PTC na
rynku polskim. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2004 roku. Specjalizujemy
się w zakresie wspomagania procesów projektowych dla branży odlewniczej
od fazy koncepcyjnej poprzez analizy numeryczne z wykonaniem dokumentacji
technicznej włącznie.
Econocap Poland Sp. z o.o. is an authorized reseller of FLOW-3D Cast on the
Polish, Czech and Slovak market and PTC on the Polish market. We opened
our activity in 2004 and specialize in assisting design processes for the foundry
industry from the concept phase through numerical analysis to the technical
documentation inclusive.

E-25

MASCHINENfABRIK GUSTAV EIRICH GMBH & CO KG
Walldürner Str. 50, 74736 Hardheim, Germany
tel. +49 (0) 6283 510, fax +49 (0) 6283 51 325
e-mail: eirich@eirich.de, www.eirich.com
Maszyny i stacje przygotowania masy formierskiej, mieszarki masy formierskiej, systemy pomiaru i sterowana przygotowaniem masy formierskiej.
Evactherm® proces jednoczesnego mieszania i chłodzenia w jednej maszynie.
Maszyny testujące masy formierskie online, urządzenia naważające i podające,
technologia ochrony środowiska i bezpiecznego składowania, systemy korekty
wilgotności.
Machines and plants for the preparation of molding sand, molding sand mixers measuring and controlling systems for the preparation of molding sand.
Evactherm® process for simultaneous mixing and cooling in a single machine,
online molding sand testing machines, weighing and feeding equipment technology for environmental protection and safe dumping, moisture correction systems.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Bitech – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.
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Eko - Meg Grzegorz Iwaniuk

f-84

ul. Papiernia 14, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 737-19-96, kom. +48 500-196-980
e-mail: ekomeg@wp.pl, www.ekomeg.pl
Firma oferuje profesjonalną usługę zagospodarowania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego zarówno z gospodarstw domowych jak również z przemysłu. Firma ofertuje klientom możliwość skorzystania
z przyjaznego dla środowiska sposobu pozbycia się odpadu zużytego sprzętu.
Jako specjalistyczny zakład przetwarzania, firma kieruje swoje usługi do:
• dużych sieci sprzedaży oferujących urządzenia RTV i AGD
• firm serwisowych, sklepów, hurtowni
• punktów skupu złomu,
• producentów
• banków, firm ubezpieczeniowych
• instytucji rządowych i samorządowych,
• przedsiębiorstw gospodarki komunalnej
i innych podmiotów, gospodarujących odpadami w myśl obowiązujących
przepisów.
Ponadto kompleksowo i bezpiecznie zagospodaruje odpady przemysłowe:
• Oleje przepracowane (wszystkie grupy)
• Czyściwo, sorbenty, materiały filtracyjne, filtry itp.,
• Odpady z serwisu i demontażu samochodów,
• Odpady farb i lakierów oraz rozpuszczalniki,
• Zużyte opony,
• Akumulatory, złom stalowy i kolorowy,
• Tworzywa sztuczne,
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
• i inne odpady

EKO HARPOON RECYKLING Sp. z o.o.

f-84

Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów
tel.+48 22 498 90 01/02
e-mail: biuro@ekoharpoon.pl, www.ekoharpoon.pl
EKO HARPOON - Recykling Sp. z o.o. prowadzi kompleksową działalność
w zakresie ochrony środowiska tj. zbiórkę, transport, odzysk, recykling oraz
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne.
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Firma posiada możliwość odbioru i transportu wszystkich odpadów ujętych
w polskiej klasyfikacji odpadów na terenie całej Polski.
Działalność prowadzimy poprzez nowoczesne i wydajne instalacje do:
• przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• przetwarzania i utylizacji zużytych źródeł światła,
• przetwarzania baterii alkalicznych i innych,
• recyklingu zużytych kineskopów,
• recyklingu tworzyw sztucznych,
• recyklingu szkła,
jak również poprzez profesjonalne urządzenia do:
• odciągania freonu znajdującego się w lodówkach,
• granulacji zużytych przewodów elektrycznych,
• produkcji kostki brukowej i krawężników z wykorzystaniem szkła pochodzącego
z recyklingu.

f-84

EKO-PRIM SP.J.
ul. Metalurgiczna 17H, 25-234 Lublin
tel. + 48 81 749-09-26
e-mail: ekoprim@ekoprim.pl, www.ekoprim.pl
Firma Eko-Prim Sp. J. powstała w 2002 roku specjalizuje się w skupie olejów
przepracowanych oraz gospodarce odpadami niebezpiecznymi i innymi niż
niebezpieczne.
Odbieramy do zagospodarowania m.in: odpady ropopochodne, emulsje, szlamy i różnego pochodzenia odpady ciekłe; farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki,
benzyny; zużyte: ubrania robocze, sorbenty, czyściwa, filtry paliwa, oleju i powietrza, opakowania po olejach i płynach; tworzywa sztuczne, odpady gumowe,
szkło; odpady ze stacji demontażu i warsztatów samochodowych.

f-84

EKOSKAR Sp. z o. o.
ul. Mościckiego 27B, 26-110 Skarżysko Kamienna
tel. +48 575-646-686, 535-804-805
e-mail: handlowy@ekoskar.pl, biuro@ekoskar.pl, www.ekoskar.pl
Naszą główną specjalizacją to przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) oraz recykling kabli. W ramach naszej
działalności wykonujemy również instalacje, demontaże i projektowanie
infrastruktury teletechnicznej, elektrycznej i telekomunikacyjnej (światłowodowe,
miedziane i bezprzewodowe).

36

Stoisko / Stand
Oferujemy także przeprowadzki biur, sprzątania i przygotowania obiektów do
zdania oraz kompleksowe usługi rozbiórkowe, niszczenia danych, jak również
likwidację i kasację środków trwałych potwierdzona certyfikatem.

ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.

f-84

Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 442 52 00
e-mail: info@elektrorecykling.pl, www.elektrorecykling.pl, www.elektrycznesmieci.pl
Firma Elektrorecykling Sp. z o.o. jest wiodącym w Wielkopolsce Zakładem
Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Działalność
w dziedzinie gospodarowania odpadami prowadzimy od 2001 r.
Obecnie specjalizujemy się głównie w:
- zbieraniu i przetwarzaniu wszystkich rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz jego elementów,
- zbieraniu odpadów, głównie odpadów metali, odzysku i recyklingu odpadów
tworzyw sztucznych.
Zasięgiem swego działania obejmujemy województwo wielkopolskie, lubuskie,
dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie oraz kujawsko-pomorskie.
Naszą ofertę współpracy kierujemy zarówno do firm zajmujących się profesjonalnie zbieraniem odpadów, gminnych punktów zbierających odpady, sieci
handlowych, punktów serwisowych, jak również do firm oraz instytucji, które są
wyłącznie ich wytwórcami oraz do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Klientom zapewniamy odbiór elektroodpadów bez względu na ilości i odległość
oraz bezpieczne dla środowiska przetwarzanie, odzysk i recykling. Działamy
zgodnie z najnowszymi dostępnymi technologiami oraz z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej.
Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne, magazynowe oraz sprzęt
i urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania usług.
Zapraszamy do współpracy, gwarantując profesjonalną i solidną obsługę.

ELEKTROTERMIA Sp. z o.o. sp.k.

f-63

ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków
tel.+48 12 415 75 22, fax +48 12 415 42 40
e-mail: bok@elektrotermia.com.pl, www. elektrotermia.com.pl
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Elektrotermia jest renomowanym producentem elementów grzejnych z ponad
50-cio letnią tradycją oraz oficjalnym Dystrybutorem systemów grzejnych i materiałów oporowych marki Kanthal.
Specjalizujemy się w produkcji elementów nietypowych na indywidualne
zamówienie, do każdego projektu podchodząc z zaangażowaniem ukierunkowanym na spełnienie wymogów klienta. Ponieważ jesteśmy właścicielem całego
łańcucha produkcyjnego, jesteśmy konkurencyjni cenowo również w zakresie
krótkich serii produkcyjnych i zamówień jednostkowych.
Nasze produkty znajdują zastosowanie w szeregu gałęzi przemysłu m.in.
w odlewnictwie i szeroko pojętej obróbce cieplnej. Dopełnieniem naszej oferty
są usługi cięcia laserem, lakierowanie proszkowe oraz wykonawstwo sieci
i rozdzielnic elektrycznych.
Elektrotermia is a reputable Cracow-based company with more than 50 years
of tradition in the production of heating elements. Moreover, we are the official
distributor of Kanthal brand heating systems and resistance materials.
We specialize in the production of heating elements tailored to the individual
needs of our customers. We approach each project individually, customizing
products to best fit our client’s requirements. Furthermore, our experienced design engineers and process engineers are able to prepare an optimum individual
design or perform the order according to the specification.
We own the entire production chain which enables us to offer competitive
prices even for individual or small batch production. The production plant includes
complete metalworking and powder coating lines and a full range of modern
equipment, such as laser cutting machines, folding presses, welders, etc.

E-26

ELKEM fOUNDRY PRODUCTS AS
Drammensveeien 169, P.O. Box 334 Skøyen, NO-0213 Oslo, Norway
e-mail: info@elkem.no, www.elkem.com
Producent i dostawca materiałów metalurgicznych takich jak:
• nawęglacze syntetyczne Elgraph Premium Grade®,SuperiorGrade®
• zaprawy magnezowe typu Elmag® Lamet®,
• modyfikatory żeliwa typu Barinoc® Superseed 75® Zircinoc® i innych żelazostopów,
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand:
Metals Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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ELKON Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń
Elektronicznych i Układów Automatyki
Zdzisław Konopka

E-99

ul. Prosta 3, 44-200 Rybnik
tel. +48 32 422 44 01, fax +48 32 422 44 01
e-mail: poczta@elkon.com.pl, www.elkon.com.pl
Założona w 1983 roku firma ELKON, specjalizuje się we wdrażaniu własnych
rozwiązań indukcyjnych urządzeń elektrotermicznych dostosowanych do konkretnych i specyficznych potrzeb klienta.
• Produkujemy urządzenia do nagrzewania, hartowania, lutowania i odpuszczania o mocach od 10 do 500 kW, a także piece indukcyjne tyglowe do topienia
żeliwa i metali nieżelaznych - laboratoryjne i przemysłowe - o mocach od 15
do 500 kW.
• Wykonujemy linie technologiczne do automatycznego hartowania sworzni
i tulei, a także linie automatyczne do nagrzewania metali przed procesem
kucia.
• Oferujemy systemy odlewania ciągłego wałków z miedzi i stopów miedzi.
• Produkowane urządzenia dostarczamy, montujemy i uruchamiamy, przekazując je Inwestorowi w systemie „pod klucz”.
• Firmom branży kolejowej polecamy nagrzewnicę do ściągania tulei łożysk
z czopów zestawów kołowych.
Ponadto:
- świadczymy usługi odlewania ciągłego wałków ze stopów miedzi z powierzonego materiału,
- dostarczamy wałki i tuleje z miedzi i brązu własnej produkcji,
- świadczymy usługi hartowania indukcyjnego.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.elkon.com.pl

Elpologistyka Sp. z o. o.

f-84

Zawada 26, 28-230 Połaniec
tel. +48 15 865-68-55
e-mail: sekretariat@elpologistyka.pl, www.elpologistyka.pl
Elpologistyka Sp. z o. o. jest firmą, której jednym z czołowych obszarów działań
jest zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez jednostki energetyki zawo-

39

Stoisko / Stand
dowej - elektrownie - głównie Elektrownię Połaniec. W zakres działań wchodzą
takie działania jak unieszkodliwianie, utylizacja, segregacja i recykling oraz
odzysk. Nasza Firma prowadzi gospodarkę odpadami w ramach składowiska
odpadów przy elektrowni oraz na instalacjach elektrowni.

f-31

ERVIN AMASTEEL
HEADQUARTERS EUROPE
Rudower Chaussee 46-48, 12489 Berlin
tel. +49 (0) 30/67 80 49 4-0, fax +49 (0) 30/67 80 49 -29, kom. +48 (0) 600 992 231
www.ervin.eu
ERVIN jest uznanym w świecie producentem najwyższej jakości śrutów staliwnych kulistych, łamanych oraz mieszanek specjalnych.
ERVIN produkuje pełen zakres śrutów staliwnych wysokowęglowych ulepszanych cieplnie o różnych wielkościach i twardościach oraz śruty ze stali
nierdzewnej.
ERVIN is recognized worldwide manufacturer of the highest quality of steel
shot and grit and special mixes.
ERVIN manufactures a full range of high carbon and stainless heat treated
steel shot of different sizes and hardness.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Marbad Sp. z o.o. – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

E-43

EURO-EQUIP S.L.
Polígono Industrial La Cruz, Parcela 4-5, 48196 Lezama, Hiszpania
tel. (34) 944 761 244, fax (34) 944 761 247
Euro-Equip - europejski producent kruszarek do układów wlewowych na
licencji znanej japońskiej firmy YUATSUKI, będącej prekursorem i czołowym
światowym dostawcą urządzeń tego typu.
Euro-Equip posiada w swojej ofercie również systemy naważania wsadu i dodatków stopowych do pieca, sferoidyzacji żeliwa oraz urządzenia do dozowania
modyfikatora na strugę.
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Wyłącznym przedstawicielem EURO-EQUIP w Polsce jest firma:
FOUNDRY PARTNER Piotr Jankowski
Ul. Lipowa 6, 32-082 Zelków, Polska
Tel. +48 12 378 40 43
Tel. kom. +48 507 024 183
Email: piotr.jankowski@foundrypartner.pl
Email: biuro@foundrypartner.pl
Euro-Equip - European producer of runner breakers based on license of famous Japanese company YUATSUKI which is the precursor and global leading
provider of this type of equipment.
Euro-Equip offers also furnace charge preparation systems, iron nodularization
and automatic inoculation system.
Exclusive representative of EURO-EQUIP in Poland:
FOUNDRY PARTNER Piotr Jankowski
Ul. Lipowa 6, 32-082 Zelków, Polska
Tel. +48 12 378 40 43
Tel. kom. +48 507 024 183
Email: piotr.jankowski@foundrypartner.pl
Email: biuro@foundrypartner.pl

EURO-GROUP S.C.
Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk

f-84

Głogoczów 819, 32-444 Głogoczów
tel. +48 12 273 07 25
e-mail: demot@demot.pl, www.demot.pl
Firma „ EURO-GROUP „ S.C. Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk.
powstała w 2005 roku. Od 2006 roku firma zajmuje się naprawą samochodów
osobowych i dostawczych, prowadzi serwis ogumienia, wymianę olejów oraz
płynów eksploatacyjnych. Innym obszarem działalności firmy jest sprzedaż
nowych i używanych części samochodowych, które zajmują obecnie ponad
1000 m² powierzchni magazynowej.
Od 2011 roku EURO-GROUP „ S.C. prowadzi komis samochodowy pod
nazwą DEMOT.
Uzyskanie pozwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku umożliwiło firmie uruchomienie
Stacji Demontażu Pojazdów. W tym obszarze działalności firma zajmuje się
zbieraniem, transportem i odzyskiem odpadów niebezpiecznych zarówno od
osób fizycznych, firm jak i instytucji.
Obecnie firma rozpoczęła działania zmierzające do realizacji kolejnego dużego
projektu jakim będzie utworzenie Zakładu Zbierania i przetwarzania Odpadów.
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f-84

Europejskie Centrum Ochrony Środowiska
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. kom. +48 606 487 229
e-mail: biuro@ecos.org.pl, http://www.ecos.org.pl
Europejskie Centrum Ochrony Środowiska zostało założone w 2002 roku i od
początku swojego istnienia koncentruje swoją działalność na wsparciu samorządów oraz przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji
ekologicznych, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie
wspólnych inicjatyw ekologicznych. W naszych działaniach koncentrujemy się na:
Identyfikacji źródeł finansowania projektu:
• analiza dostępnych programów UE współfinansujących planowane inwestycje
w odniesieniu do profilu działalności przedsiębiorstwa/samorządu,
• ocena możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE oraz środków
krajowych
Przygotowaniu dokumentacji wymaganej w celu uzyskania dofinansowania
• Aplikacja/wniosek
• Studium wykonalności - opcjonalnie
• Nadzór nad terminowym przygotowaniem wszystkich niezbędnych załączników
• Złożenie kompletu dokumentów do Instytucji Wdrażająco-Finansujących
• Udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane przez Instytucje WdrażającoFinansujące
Dodatkowo oferujemy wsparcie w okresie wdrażania i realizacji projektu
• zarządzanie i nadzór nad procesami realizacji projektu
• koordynacja realizowanych działań i współpracy z partnerami
• postępowanie przed administracją publiczną w Polsce i instytucjami europejskimi
• rozliczenie końcowe dotacji
• wsparcie w nawiązywaniu ewentualnej współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego

E-32

EUROTEK foundry Products Ltd.
Wistons Lane, HX 5 9DT Elland, West Yorkshire, United Kingdom
Sales Manager Polska
Łukasz Tarnawski
tel. +48 728 357 657
Eurotek Foundry Products Ltd został założony w 1992 roku. Opracowaliśmy
i wdrożyliśmy szeroką gamę materiałów eksploatacyjnych dla naszej ciągle
rozwijającej się bazy klientów na całym świecie.
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Podążając za zmieniającymi się wymaganiami, które są stawiane branży
odlewniczej ciągle rozwijamy nasze produkty odnosząc sukcesy z kolejnymi
rodzinami systemu No Bake począwszy od Permaset i Permabind po najnowszy,
przyjazny środowisku system Envirocol.
Podstawą naszej działalności jest realizacja potrzeb naszych klientów, nie tylko
przez nasze produkty ale także po przez wsparcie serwisowe, które procentuje
w relacjach z klientami na całym świecie. Co doskonale prezentuje polski rynek.
Na polskim rynku jesteśmy obecni już od 14 lat, gdzie reprezentuje nas
własny personel posiadający pełne wsparcie angielskiej obsługi. Nasza oferta
obejmuje wszystkie systemy chemoutwardzalnych spoiw mas formierskich,
pokryć ogniotrwałych, piasku otaczanego oraz produktów wspomagających,
jak: kleje, zaprawy, oddzielacze i wiele innych. Także urządzenia odlewnicze
do produkcji i regeneracji chemoutwardzalnych mas formierskich znajdują się
w ramach naszej oferty dzięki współpracy z naszym partnerem.
Eurotek nawiązał także współpracę z innymi firmami branży odlewniczej na
terenie Polski, w tym:
SAND TEAM, EUROCAST Industries i Termit w celem wzmocnienia naszej
pozycji.

Founded in 1992, Eurotek Foundry Products Ltd, has developed and produced a wide range of Foundry consumables to an ever expanding customer
base worldwide.
From its well established No Bake products such as PERMASET and PERMABIND to the environmentally friendly ENVIROCOL system, Eurotek has
continually strived to offer our customers solutions to the problems facing a
changing Foundry Industry.
The cornerstone of our Business has been a focus on customer needs and
service and whilst Eurotek operate in many countries, no where is this principle
demonstrated better than in POLAND.
Having been active on the Polish market for 14 years, with its own dedicated
Sales and Servicing team, Eurotek’s range of products encompasses all No Bake
binder systems along with Urethane cold box binders and a growing list of ancillary consumables such as Refractory Coatings, Resin Coated Sand, Release
agents, glues and Foundry Equipment such as mixers and reclamation plant.
Eurotek has also established a number of working partners in Poland, including
SAND TEAM, Eurocast Industries and Termit in order to facility customer
support.
From Concept to Castings/ Od Koncepcji do Odlewu
For Further info/ Dalsze informacje: www.eurotek.eu.com., Tel No (0044) 1422
375550, Ł. Tarnwaski. (0048) 728 357 657

PTH EUROTOM Sp. z o.o.

f-3

ul. Wąwozowa 1 kl. II, 02-796 Warszawa
tel. +48 22-648 15 73, tel. kom. +48 784-002-889 fax +48 22-648 16 72
e-mail: eurotom@eurotom.pl, www.eurotom.pl
Sprzedaż, doradztwo, serwis i recertyfikacja wyrobów firm:
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- BYK-GARDNER - do kontroli jakości farb, lakierów, powłok i powierzchni
- VMA-GETZMANN - disolwerów, mieszalników, młynów perełkowych
- DATAPAQ - rejestratorów temperatury na detalach w procesach obróbki
cieplnej
- COFOMEGRA - komór korozyjnych i przyspieszonego starzenia w świetle UV
- CI-SYSTEMS - spektroradiometrów szerokopasmowych

f-84

EVOLTAIC Sp. z o. o.
Al. Solidarności 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 222-80-01
e-mail: biuro@evoltaic.pl, www.evoltaic.pl
EVOLTAIC Sp. z o.o. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnousługowym powstałym w 2012 r. Ambicją firmy jest ciągły rozwój w oparciu
o innowacyjne technologie, zdobywanie nowych doświadczeń, a także poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w branży recyklingu i odzysku odpadów.
Działalność firmy skoncentrowana jest na branżach: tworzyw sztucznych oraz
gospodarki odpadami. Główny profil naszej działalności stanowi recykling folii
przemysłowych i plastiku (tworzywa sztuczne), w tym trudno przerabialnych pozyskując odpady typu LDPE, HDPE, PP, które są przerabiane na produkt
finalny - regranulat.
W odpowiedzi na wyzwania współczesnej gospodarki EVOLTAIC Sp. z o.o.
wyznaczyła sobie następujące cele strategiczne:
- ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko składowanych odpadów,
- inwestowanie w badania i rozwój,
- poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie recyklingu,
- zwiększanie udziału surowców odnawialnych w procesach produkcyjnych.

E-26

EVOLUT SpA
Via Padana Superiore, 111/A, 25045 Castegnato (BS), Italy
e-mail: info@evolut.it, www.evolut.it
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Producent zrobotyzowanych stanowisk szlifierskich do wykańczania odlewów
oraz innych zrobotyzowanych aplikacji przemysłowych (spawanie, paletyzowanie itp.)
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand:
Metals Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

ExOne GmbH

f-86

Daimlerstrasse 22, 86368 Gersthofen, Germany
tel. +49 821 65063-0, fax +49 821 65063-111
www.exone.com
Współwystawca / Co-exhibitor:
Colmex Sp. z o.o.
ul. Kosciuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. + 48 32 231 88 26, fax +48 32 230 49 52
e-mail: colmex@colmex.pl

fCPK Bytów Sp. z o.o.

E-51

ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów
tel. +48 59 822 97 00, fax +48 59 822 97 01
e-mail:sales@fcpk.pl, www.fcpk.pl
FCPK Bytów Sp. z o.o. jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej
w produkcji płyt i komponentów do form wtryskowych i ciśnieniowych oraz do
narzędzi tłocznych.
Dzięki blisko 20-letniemu doświadczeniu naszych pracowników, najnowszym
technologiom i wysokiej klasy maszynom możemy zaoferować naszym klientom
wyroby o najwyższej jakości. Specjalizujemy się w produkcji standardowych
elementów do form i tłoczników, a także w wykonywaniu specjalnych zamówień,
zwłaszcza obróbki płyt.
Nasz park maszynowy pozwala nam na obróbkę płyt (szlifowanie, frezowanie,
obróbka na centrach pionowych i poziomych CNC) do rozmiarów 1500x3000mm.
Więcej informacji na stronie www.fcpk.pl.
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FCPK Bytów is a leading manufacturer of plates and components for molds,
die casting dies and die sets in Central and Eastern Europe. With almost 20
years of experience, skilled people, latest machines and technologies we are
able to offer our customers top quality products. We are specialized in manufacturing of standard parts and plates for molding and stamping tools as well as
custom made products and machining services, especially concerning plates.
Our wide range of machines (grinders,milling machines, CNC centres) allows
us to work on plates with dimensions of up to 1500x3000mm. To find out more
visit us on www.fcpk.pl.

E-53

ferro-Term Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
tel. +48 42 253 30 30, fax +48 42 250 24 42
e-mail: ferroterm@ferroterm.pl, www.ferroterm.pl
Ferro-Term Sp. z o.o. jest producentem ceramicznych filtrów piankowych do
żeliwa, staliwa, aluminium oraz stopów miedzi.
Od 2008 r. firma oferuje odlewy żeliwne i staliwne wytwarzane we własnej
odlewni zlokalizowanej w Topoli Królewskiej koło Łęczycy.
Uzupełnieniem oferty są materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa, sprzedaż
oczyszczarek śrutowych i części zamiennych, dostawa stalowych taśm zawiasowych oraz produkcja przenośników.
Ferro-Masz Sp. z o.o. oferuje projekty i modernizacje maszyn, gniazd oraz
linii technologicznych dla przemysłu odlewniczego a także dostawy strzelarek
własnej produkcji.

E-36

fERRUS® Group sp. z o.o. sp.k.
ul. Mszańska 33, 04-847 Warszawa
tel. +48 22 615-82-11, 615-60-44, 615-70-52; fax +48 22 512 04 15
e-mail: ferrus@ferrus.pl, http://www.ferrus.pl
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FERRUS istnieje od 1997 r., kontynuując działalność w branży metalurgicznej
od 1992 r.
Jesteśmy dostawcą sprawdzonym i znanym z wysokiej jakości dostarczanych
surowców do Odlewni i Hut w Polsce. Oferujemy natychmiastowe dostawy bezpośrednie towarów z magazynów rozlokowanych dla wygody klienta w różnych
częściach kraju.
Posiadamy certyfikat TÜV NORD wg normy PN-EN ISO 9001:2009.
Oferujemy najwyższej jakości surowce:
- Surówki odlewnicze (Specjalna, Hematytowa, Przeróbcza), - Żelazostopy
(FeSi, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeMo, FeP, FeTi, FeSiCa i inne),
- Sferoidyzatory (Druty rdzeniowe i Zaprawy), - Modyfikatory,
- Nawęglacze, Grafity i Węglik krzemu,
- Odżużlacze, - Metale kolorowe,
- Inne materiały odlewnicze.
FERRUS, a company established in 1997, continues its activity in metallurgy
field since 1992.
FERRUS is approved supplier of high quality raw materials for foundries and
steel mills in Poland. We offer prompt and direct deliveries of raw materials from
warehouses located in several regions of Poland for comfort of our customers.
We are certified by TÜV NORD according to PN-EN ISO 9001:2009.
We offer high quality raw materials:
- Pig-iron (Nodular, Hematite, Basic Pig-Iron), - Ferroalloys (FeSi, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeMo, FeP, FeTi, FeSiCa etc.),
- Nodulizers (Cored Wires or granular),
- Inoculants,
- Carburizers, Graphites and Silicon Carbide,
- Slag binders,
- Colour metals, - Other materials for metallurgy.

fIMM GmbH

E-26

Hoefener Str. 1, 76870 Kandel, Germany
www.ultrasonicdetergent.com/de
Środki czyszczące wykorzystywane do czyszczenia form ciśnieniowych,
rdzennic i detali.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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E-26

fISA ULTRASCHALL GmbH
Höfener Str. 1, 76870 Kandel, Deutschland
www.fisa.com
Systemy ultradźwiękowego czyszczenia form ciśnieniowych, rdzennic i detali.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

E-26

fMA MECHATRONIC SOLUTIONS AG
Im alten Riet 24, 9494 Schaan, Liechtenstein
e-mail: info@fma.li, www.fma.li
Urządzenia laboratoryjne do pomiaru stopnia czystości oraz zagazowania
ciekłych stopów Al.
Bezpośredni pomiar zawartości wodoru w ciekłych stopach Al.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

E-28

fONDAREx SA
Route Industrielle 13, Z.I. du Rio-Gredon, CH-1806 St-Légier, Szwajcaria
tel. +48 694 89 79 69
e-mail: info@castmetal.pl, www.castmetal.pl
Firma została założona w 1946 roku jako odlewnia w Montreux (Szwajcaria),
nad brzegiem Jeziora Genewskiego. Firma Fondarex była wynalazcą i pionierem
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procesu odlewania ciśnieniowego przy pomocy próżni. W 1952 roku, w odpowiedzi na konkretne techniczne i ekonomiczne potrzeby odlewni, Fondarex wynalazł
pierwszy system odlewania próżniowego. Do 1978 roku Fondarex prowadził
jednocześnie działalność odlewniczą i badania stosowane.
W 1989 roku Fondarex, został przekształcona w spółkę kapitałową. Od tego
czasu, jego know-how i doświadczenie nie przestają się rozwijać, popychany
przez pionierskiego ducha wynalazczości firmy w swojej specjalistycznej
dziedzinie.
Dziś Fondarex jest światowym liderem w technologii odlewania ciśnieniowego
przy pomocy próżni. Fondarex jest reprezentowany przez 27 agencji i liczy ponad
900 klientów, wśród, których połowa jest częścią przemysłu motoryzacyjnego.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Cast Metal – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

fORECO Sp. z o. o.

f-84

ul. Szkolna 9, 05 - 090 Raszyn
tel. +48 600 31 77 11
e-mail: forecoskierniewice@gmail.com
Nasza firma zajmuję się produkcją paliw alternatywnych z odpadów innych
niż niebezpieczne w procesie R 12 Posiadamy niezbędną infrastrukturę i park
maszynowy do realizacji tego zadania. Lokalizacja w centralnej Polsce ( 60 km
od Łodzi, 70 km od Warszawy, 90 km od Płocka)na pewno będzie stanowiła
atut logistyczny. Przyjmujemy odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Usługowo niszczymy partie towarów w obecności przedstawicieli zainteresowanych podmiotów.
Zapewniamy pełną dokumentację w zakresie gospodarki odpadami. Pozostajemy do dyspozycji naszych kontrahentów.
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fOUNDRY PARTNER Piotr Jankowski
ul. Lipowa 6, 32-082 Zelków
tel. +48 12 378 40 43, tel. kom. +48 507 024 183
e-mail: piotr.jankowski@foundrypartner.pl, biuro@foundrypartner.pl
FOUNDRY PARTNER Piotr Jankowski
Wyłączny przedstawiciel w Polsce wiodących, międzynarodowych firm, produkujących urządzenia i systemy dla odlewnictwa:
DISA Industries A/S - światowy lider w projektowaniu i produkcji maszyn
i urządzeń dla przemysłu odlewniczego. W swojej ofercie posiada bezskrzynkowe linie formierskie z pionową powierzchnią podziału typu DISAMATIC,
bezskrzynkowe linie formierskie z poziomą powierzchnią podziału typu DISA
MATCH, mieszarki turbinowe masy formierskiej, bębny wybijająco-chłodzące
i wiele innych.
Wheelabrator - przodujący w świecie producent urządzeń strumieniowo-ściernej obróbki powierzchni. Oczyszczarki firmy Wheelabrator charakteryzują się
najwyższą, potwierdzoną jakością i są instalowane w najlepszych odlewniach
na świecie. Zakres oferowanych przez firmę oczyszczarek obejmuje urządzenia
przeznaczone dla małych odlewni, urządzenia dla odlewni średniej wielkości,
a także wysoce-zaawansowane i wydajne oczyszczarki, projektowane do
zastosowań specjalnych.
Euro-Equip - europejski producent kruszarek do układów wlewowych na
licencji znanej japońskiej firmy YUATSUKI, będącej prekursorem i czołowym
światowym dostawcą urządzeń tego typu. Euro-Equip posiada w swojej ofercie
również systemy naważania wsadu i dodatków stopowych do pieca, sferoidyzacji
żeliwa oraz urządzenia do dozowania modyfikatora na strugę.
Inspectomation - niemiecka firma produkująca systemy kontroli jakości
odlewów, rdzeni oraz form odlewniczych. Rozwiązania te współpracują z urządzeniami zainstalowanymi w odlewni np. z liniami formierskimi typu DISAMATIC.
FOUNDRY PARTNER Piotr Jankowski
Exclusive representative in Poland of famous and world well known foundry
equipment suppliers:
DISA Industries A/S - world’s leading supplier of foundry equipment. It offers
vertical flaskless moulding lines DISAMATIC type, horizontal flaskless moulding
lines DISA MATCH type, sand turbine mixers, cooling drums and lots of other
equipment.
Wheelabrator - international leading supplier of shot blasting equipment. The
Wheelabrator machines are highest and proven quality and are installed in the
best foundries worldwide. The range of available shot blasting machines begins
from relatively simple machines for small foundries, machines for middle-sized
foundries, up to high-tech and high-capacity equipment, designed for special
application.
Euro-Equip - European producer of runner breakers based on license of famous Japanese company YUATSUKI which is the precursor and global leading
provider of this type of equipment.
Euro-Equip offers also furnace charge preparation systems, iron nodularization
and automatic inoculation system.
Inspectomation - A German-based company which delivers quality control
systems for castings, cores and sand moulds. The solutions cooperate with the
facilities installed in foundries, for example with DISAMATIC moulding lines.
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fOUNDRY SERVICE AGENCY s.c.

E-56

ul. Aleja 600-lecia 44A/43, 96-500 Sochaczew
tel. Polska: +48 505 028 171, tel. Włochy: +39 340 2462564
e-mail: info@foundryserviceagency.com, www.foundryserviceagency.com
Naszą główną działalnością na terenie Polski, jest działalność agentów,
reprezentujących włoskich projektantów i producentów maszyn i urządzeń
odlewniczych, takich firm jak:
• Belloi&Romagnoli S.r.l. - kadzie, automatyczne linie formierskie oraz stacje
regeneracji i sporządzania mas formierskich bentonitowych
• Primafond S.r.l. - maszyny rdzeniarskie, stacje przygotowania masy rdzeniowej, urządzenia i kompletne wydziały rdzeniarskie
• Centauro S.p.A. - stanowiska sferoidyzacji żeliwa metodą drutową
• Cime Crescenzi S.r.l. - piece elektryczne oraz automatyczne zalewarki
• Vibroprocess Sr.l. - przenośniki wibracyjne, wozy załadowcze, tunele chłodzące, chłodziarki fluidyzacyjne oraz kraty wstrząsowe
• O.M.A.R. S.r.l. - przemysłowe systemy odpylające i instalacje neutralizujące
oraz dostawców materiałów dla odlewnictwa, jak druty rdzeniowe do procesu
sferoidyzacji PE i żelazostopy, słoweńskiego producenta firmy TDR Legure d.o.o.
Pośredniczymy także we współpracy pomiędzy włoskimi firmami, a polskimi
odlewniami, kuźniami i zakładami obróbki mechanicznej.
Zapewniamy obsługę techniczną i handlową, zapewniając najwyższą jakość
usług.
Our main activity on Polish territory, is activity of agents of Italian companies,
designers and producers of foundry equipment, like:
• BelloiRomagnoli S.r.l. - ladles, automatic moulding plants, green sand reclamation and preparation plants
• Primafond S.r.l. - core-shooters machines, sand preparation plants, equipment
and complete core-shop plants
• Centauro S.p.A. - cored wire spheroidization stations
• Cime Crescenzi S.r.l. - electric furnaces and automatic press pouring furnaces
• Vibroprocess S.r.l. - vibrating conveyours, mobile charging cars, casting coolers, fluidized bed sand coolers, shake-outs
• O.M.A.R. S.r.l. - industrial air cleaning and dust extraction plants
and suppliers of materials for foundries, like cored wires and ferro-alloys from
Slovenian producer TDR Legure d.o.o.
We mediate also in co-operation between Italian companies and Polish foundries, forging-shops and machine-shops.
We provide technical and commercial support, ensuring the highest quality
of service.
Współwystawcy / Co-exhibitors:
1. CENTAURO S.p.A.
Via Carpi Ravarino 87, 41010 Limidi Modena, Włochy
2. OFFICINE MECCANICHE BELLOI & ROMAGNOLI S.r.l.
Via Gandhi 50 (Z.I. Torrazzi), 41100 Modena, Włochy
3. PRIMAFOND S.r.l.
Viale del Lavoro 36/38, 36016 Thiene, Włochy
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4. TDR Legure d.o.o.
Tovarniska Cesta 51, 2342 Ruse, Słowenia
5. O.M.A.R. S.r.l.
Via Marmolada 2 (Z.I. NORD), 31027 Spresiano, Włochy
6. CIME CRESCENZI S.r.l.
P.za Vittorio Veneto 4, 10123 Torino, Włochy
7. VIBROPROCESS S.r.l.
Via Calamadrei 81, 20862 Arcore, Włochy

E-21

fRITZ HANSBERG S.p.A.
Via A. Cesari, 27, 41123 Modena, ITALY
tel. +39 059 333 488, fax +39 059 333 431
e-mail: hansberg@hansberg.com
HIGH PERFORMANCE CORESHOOTERS
Since 1949, FRITZ HANSBERG S.p.A. designs and manufactures, a complete
range of Core shooters for the cold-box and hot-box processes. These highperformance, world-class machines are truly built for the foundry, designed and
manufactured to be employed on a continuous basis for 6 days/week, 24 h/day.
All machine versions can be adapted to the required tooling dimensions, or to
allow for the use of existing tooling with minor modifications.
CORE HANDLING&ASSEMBLING AUTOMATIC LINES
Tasks such as core pick-off, defining, assembly, coating, transfer, setting,
etc. are more and more often performed automatically with the aid of gantry
manipulators and industrial robots.
Core handling equipment design involves thorough co-engineering with the
Customer, and is the results of in-depth technical exchange between the supplier
and the Foundry’s tooling, process and methods engineers.
AUTOMATIC CORE SETTING UNITS
Automatic core setting reduces mold and casting scrap caused by operator’s
loss of concentration and fatigue. High-capacity, low prevalence suction devices
are often used for core pick-off instead of mechanical grippers on account of
the associated simpler and inexpensive tooling construction.
THE HANSBERG MOLDING SYSTEM
All installations worldwide speak for FRITZ HANSBERG’s outstanding reputation as designers and manufacturers of green sand molding facilities. Our
unique molding system, combined with superior equipment design, make FRITZ
HANSBERG the name of choice for many world-class foundries in Europe and
overseas producing the widest array of cast iron and aluminum castings, from
automobile and commercial vehicle, to general engineering, municipality, and
domestic heating.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand
JAK Sp. z o.o. – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.
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fundacja Odzyskaj Środowisko

f-84

ul. Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce
tel. +48 692-445-946
e-mail: kontakt@odzyskajsrodowisko.pl, www.odzyskajsrodowisko.pl
Celem Fundacji Odzyskaj Środowisko jest kształtowanie postaw konsumentów zgodnie z hasłem kampanii „Świadomość i Możliwość”. Działania Fundacji
koncentrują się na budowaniu świadomości u urzędników, kadr kierowniczych,
uczniów, nauczycieli, mieszkańców miast i wsi - w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami. Z drugiej strony Fundacja wskazuje możliwości
zgodnego z prawem przekazywania elektrycznych śmieci i zużytych baterii lub
samodzielnie prowadzi akcje zbierania.
Aktywność Fundacji to organizacja szkoleń i konferencji (np. przy współpracy
z Targami Kielce), realizacja publicznych kampanii edukacyjnych, a także przygotowanie eventów i akcji zbierania. Fundacja współpracuje m.in. z przedsiębiorcami, gminami, organizacjami odzysku a także organizacjami pozarządowymi
oraz instytucjami kultury.

fUTURE ExPO Sp. z o. o.

f-84

ul. Armii Krajowej 63/64, 94-046 Łódź
tel. +48 664-092-932, 600-399-231, 604-198-199
e-mail: event@futureexpo.pl, www.futureexpo.pl
Future Expo Sp. z o.o. to pierwsza profesjonalna platforma targowa online.
Future Expo to nowoczesne rozwiązania dla biznesu wspierające rozwój firm
oraz relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami.
Futer Expo jest firmą łączącą wieloletnie doświadczenie zarządzających z młodością, nowoczesnością i inwencją pracowników firmy, informatyków i grafików.
Na platformie Future Expo znajdą Państwo targi internetowe na których
prezentować się będą firmy, które są liderami w swoich branżach oraz firmy
pragnące zainteresować swoją ofertą i wnieść coś nowego do świata biznesu.
Oprócz targów internetowych spółka Future Expo świadczy usługi reklamowe
premium, kampanie promocyjne dla firm pragnących zaistnieć w internecie,
w mediach społecznościowych oraz zainteresować sobą nowych klientów
w sposób wcześniej nieosiągalny. Organizujemy eventy High Class dla klientów
z kraju i z zagranicy,.
Ponadto firma organizuje również konferencje i szkolenia z możliwością
transmisji na żywo.
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E-41

G.M.S. S.r.l.
Via Borsellino e Falcone, 31,20026 Novate Milanese - (MI) Italy
tel. +39 02 3820760, fax +39 02 96457319
e-mail: info@gms-egt.com, www.gms-egt.com
GMS can design and manufacture Electric induction furnaces for ferrous (cast
iron, steel) and non-ferrous metals, induction casting furnaces for Automotive
Foundry plants; with network frequency systems, both individual Medium frequency System or Duals System (Bi-work), with Thyristor and IGBT components
Vertical Semi-continuous casting plants, horizontal continuous casting plants
for copper and copper alloys, the primary components of the casting plant,
conversion and modernization of the same, complete foundry plant.”

E-34

GAUSS AUTOMAZIONE S.r.l - Societa Unipersonale
e-mail: gauss@gaussautomazione.com
Firma wchodząca w skład grupy ITALPRESSE INDUSTRIE S.r.l.
Producent urządzeń peryferyjnych do maszyn ciśnieniowych oraz zautomatyzowanych linii grawitacyjnego odlewania detali ze stopów aluminium.
Automation & peripheral equipments for gravity and die casting.
Firma obecna na stoisku KELVIN ALUKAST, Bielsko-Biała, Polska/Poland patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

E-26

GENERAL KINEMATICS GmbH
5050 Rickert Rd., Crystal Lake, IL 60014, USA
e-mail: info@generalkinematics.com, www.generalkinematics.com
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Dostawca innowacyjnych rozwiązań wibracyjnych dla przemysłu metalurgicznego, wydobywczego, paliwowo - energetycznego i recyklingowego:
• kraty wibracyjne-wybijanie, odzyskiwanie masy formierskiej,
• transport, chłodzenie masy formierskiej oraz odlewów,
• bębny wibracyjne- wybijanie, chłodzenie oraz regeneracja masy,
• podajniki wibracyjne,
• przenośniki sortujące,
• podajniki wsadu do pieca,
• systemy regeneracji masy formierskiej,
• systemy chłodzące masę formierską,
• przesiewacze wibracyjne,
• stoły wibracyjne.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand:
Metals Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

gieldazlomu.com.pl

f-82

ul. Graniczna 29/611, 40-017 Katowice
tel./fax +48 32 204 20 24
e-mail: biuro@igmnir.pl, www.gieldazlomu.com.pl
gieldazlomu.com.pl to interaktywny portal branżowy dla firm zajmujących się
skupem, handlem złomem oraz recyklingiem metali. Użytkownicy mogą zamieszczać oferty kupna i sprzedaży złomów. W Portalu można znaleźć codziennie
aktualizowane notowania metali na LME, najświeższe informacje z kraju i świata
związane z obrotem i recyklingiem złomów, tabele porównawcze złomów metali,
a także podstawowe akty prawne dotyczące recyklingu i gospodarki odpadami.
Portal gieldazlomu.com.pl jest prowadzony przez Izbę Gospodarczą Metali
Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/ - autonomiczną organizację samorządu
gospodarczego, z siedzibą w Katowicach, dbającą o ochronę interesów firm
i instytucji związanych z przemysłem metali nieżelaznych oraz recyklingiem.
gieldazlomu.com.pl is a website for companies which want to buy or sell
scrap metals. On the website you can find currently stock quotes of metals on
the LME; comparative tables of scrap bronze, brass, copper, zinc, precious
metals, ferroalloys; basic legislation concerning on recycling. Users can publish
announcements of buying and selling scrap metal.
gieldazlomu.com.pl is run by the Economic Chamber of Non-Ferrous
Metals and Recycling /IGMNiR/ - an autonomous institution of the economic
self - government to protect the interests of companies and institutions engaged
in non-ferrous metal industry and recycling.
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f-84

Gmina Polkowice
Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice
tel. +48 76 847-41-07
e-mail: sekretariat@ug.polkowice.pl, www.polkowice.eu
Gmina Polkowice leży w północno-zachodniej część woj. dolnośląskiego.
Miasto Polkowice jest stolicą powiatu.
Gmina jest laureatem licznych ogólnokrajowych konkursów, w których doceniono m.in. wkład samorządu w rozwój regionu. Od lat wielu lat Polkowice
stwarzają pozytywny klimat dla inwestorów. To tutaj swoje zakłady produkcyjne
ulokowały światowe koncerny: niemiecki Volkswagen i Sitech, japoński Sanden
i kanadyjski Royal Europa. Na terenie gminy mieści się też większość zakładów
KGHM Polska Miedź SA. Doświadczenia, związane ze współpracą między
innymi z tymi firmami, władze samorządowe wykorzystują w kolejnych śmiałych
przedsięwzięciach.
Jedną z dziedzin, w której gmina widzi szansę na dalszy dynamiczny rozwój
jest nowoczesna gospodarka odpadami - zwłaszcza w dziedzinie recyklingu
surowców wtórnych.
Gmina Polkowice zaprasza instytucje naukowe z tej branży, by tu prowadziły
swoje prace badawcze, a przedsiębiorstwa - by lokowały innowacyjne instalacje.

f-34

OJSC “Gomel foundry and standards works “GZLiN”
Mogilyovskaya Street,16, 246010, Gomel
tel. +375 232-59-42-09
www.gomelzlin.com
•
•
•
•

Oferta firmy obejmuje, m.in.:
Produkcja odlewów z żeliwa, stali, stopów metali nieżelaznych
Produkcja form odlewniczych, sprzętu niestandardowego
Produkcja połączeń mechanicznych
Produkcja urządzeń dla obróbki na zimno

Open Joint Stock Company “Gomel foundry and standards works “GZLiN” is
a member of holding “Gomselmash”. The enterprise has the rights of legal entity
and carries out its activities in accordance with the Charter.
The company’s main activities are:
• Production of agricultural machinery;
• Production of foundry goods from cast iron, steel and nonferrous alloys;
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• Production of machine building fasteners (bolts, screws, studs, rivets, axes,
etc.);
• Production of foundry gear and nonstandard equipment;
• Production of cold-upsetting materials and punches.

ZPUH Grajan Jan Gralak

f-84

Sierniki 1, 64-610 Rogóźno, Skr. Poczt. 85, 62-100 Wągrowiec
tel.+48 67 26-10-131
e-mail: grajan@grajan.com.pl, www.grajan.com.pl
Z.P.U.H. GRAJAN zaistniał na rynku w 1989 roku jako prywatne przedsiębiorstwo specjalizujące się w obsłudze sfery związanej z branżą energetyki cieplnej.
Zakład posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania,
montażu i naprawy urządzeń ciśnieniowych oraz do chemicznego czyszczenia
kotłów parowych i wodnych oraz zbiorników stałych.
Zakład zatrudnia 32 stałych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Posiadamy bazę materialną i sprzętową pozwalającą samodzielnie
realizować podejmowane zadania. W realizacji zadań niekonwencjonalnych
firma współpracuje z odpowiednimi instytutami Politechniki Poznańskiej oraz
rzeczoznawcami NOT.
Podejmujemy wszelkie działania zarówno w zakresie doradztwa technicznego,
prac studialnych i projektów budowlanych, jak i realizacji gotowych obiektów „pod
klucz” wraz z rozruchem technologicznym. Wykonujemy remonty i modernizacje istniejących obiektów, aż po pełnienie obowiązków serwisowych w pełnym
zakresie świadczonych usług.

GTP Schäfer GmbH

E-21

Benzstrasse 15, D-41515 Grevenbroich
tel. +49 2181 233 94-0, fax +49 2181 233 94-55
e-mail: info@gtp-schaefer.de, www.gtp-schaefer.com
GTP Schaefer focuses on the development, production and distribution of
exothermic and insulating sleeve and riser systems. Besides the conventional
sleeve systems, the company continuously develops value added sleeve and
riser systems to realize optimizations throughout the entire production process.
At its headquarters in Grevenbroich (near Duesseldorf) / Germany the company
produces in a 3-shift system with approx. 130 employees.
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In Poland, GTP Schaefer has a close distribution partnership with the JAK
Company from Warszawa.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Jak Sp. z o.o. – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

E-33

GUANGDONG YIZUMI Precision Machinery Co.
No.22, Ke Yuan 3 Road, Hi-tech Industrial Zone, Ronggui Shunde,
Foshan City, Guangdong Province, China
http://www.yizumi-group.com
Oferta:
- odlewnicze maszyny ciśnieniowe do stopów aluminium, cynku i magnezu
- maszyny gorąco i zimno komorowe do 4 500 t siły zwarcia ( CE)
- wtryskarki do tworzyw sztucznych
- wtryskarki do gumy
- przedstawiciel w Polsce BM Trade Piotr Biernat
Firma obecna na stoisku BM Trade – patrz osobny wpis w katalogu /look at
separate catalogue entry

f-33

GUENTHER Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24 b, 55-090 Długołęka
tel. +48 71 352 70 70, fax +48 71 352 70 71
e-mail: biuro@guenther.com.pl, www.guenther.com.pl
Guenther Polska Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnych technologicznie
produktów do pomiaru temperatury oraz procesów w przemyśle, energetyce,
hutnictwie i odlewnictwie. W naszej ofercie znajdują się czujniki temperatury:
termopary, termometry oporowe oraz przetworniki, przewody kompensacyjne,
osłony termopar EKATECH oraz inne elementy wykonane z kompozytów
ceramicznych. Firma posiada własne laboratorium wzorcowania temperatury
z certyfikacją DKD.
Guenther Polska Sp. z o.o. is producer of technological innovative products for
temperature measurement and processing in industry, power plants, metallurgy
and foundries. In our offer you can find: thermocouples, resistance thermometers, accessories, compensation cables. EKATECH thermocouple protection
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sheaths and another elements made from technical ceramics. We have our own
temperature calibration laboratory with DKD certificate.

GUSS-Ex Sp. z o.o.

E-26

ul. Lencewicza 2a, 01-493 Warszawa
tel. +48 22 312 95 00, fax +48 22 312 95 15
e-mail: Office@guss-ex.com.pl
Przedstawiciel na rynku polskim znanych światowych firm dostarczających
maszyny I urządzenia dla odlewnictwa.

GUSSTECH Wójcik A., Kołodziej K. spółka jawna

E-48

ul. Krośnieńska 3, 30-432 Kraków
Artur Wójcik
e-mail: artur.wojcik@gusstech.com, kom. +48 601-258-207
Katarzyna Kołodziej
e-mail: katarzyna.kolodziej@gusstech.com, kom. +48 601-503-235
Wystawca: Gusstech Wójcik A., Kołodziej K. sp. j.
Spółka doradcza działająca na rynku polskim, wspiera Klientów, pomagając
rozwiązać problemy techniczne. Reprezentuje czołowych producentów maszyn odlewniczych oraz Rampf Tooling Solutions - producenta innowacyjnych
materiałów modelarskich.
Współwystawcy:
- Rampf Tooling Solutions GmbH & Co KG - dostawca profesjonalnych żywic
poliuretanowych i epoksydowych, past epoksydowych, spienionych systemów
poliuretanowych i epoksydowych oraz bloków stylizacyjnych, modelarskich
i narzędziowych.
- Delta Rafał Mikke - Modelarnia wykonująca narzędzia z zastosowaniem
innowacyjnych technologii i materiałów dla odlewnictwa, kompozytów, termoformowania, tłoczenia.
Firmy reprezentowane:
- Munch Chemie International GmbH- dostawca profesjonalnej chemii: oddzielacze, uszczelniacze, pokrycia zabezpieczające formy, środki smarne
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- IMR Engineering & Technologies S.r.l. - firma specjalizuje się w projektowaniu, budowie, montażu oraz serwisie maszyn i urządzeń do odlewania stopów
miedzi.
- Vulcan Engineering Co. - światowy dostawca maszyn, urządzeń i kompletnych systemów dla odlewnictwa.
Exhibitor: Gusstech Wójcik A., Kołodziej K. sp. j.
Advisory company operating on the Polish market, supports customers by
helping to solve technical problems. Represents the leading manufacturers
of casting machines and Rampf Tooling Solutions - producer of innovative
modeling materials.
Co-exhibitors:
- Rampf Tooling Solutions GmbH & Co KG - a professional supplier of
polyurethane and epoxy resins, epoxy paste, polyurethane and epoxy foam
systems and styling, modeling, tooling blocks.
- Delta Rafał Mikke - Pattern shop performing tools with innovative technologies
and materials for casting, composites, thermoforming, metal forming.
Companies represented:
- Munch Chemie International GmbH - supplier of professional chemistry:
separators, sealants, protective coatings of molds, lubricating agents
- IMR Engineering & Technologies S.r.l. - The company specialized in design,
construction, installation and service of machines and equipment for casting
of copper alloys.
- Vulcan Engineering Co. - A global supplier of machinery, equipment and
complete systems for foundry industry.

E-42

HERAEUS Electro-Nite Polska
ul. Kombajnistów 2, 41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 363 00 00...4, fax +48 32 363 00 05
e-mail: info.electro-nite.pl@heraeus.com, www.electro-nite.pl
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Bezpośrednie pomiary i kontrola metali w stanie płynnym:
Temperatura - pomiary kontrolne i w sposób ciągły
Aktywność tlenu w stali, żeliwie, surówce, miedzi oraz w żużlach stalowniczych
Zawartość wolnego wodoru w stali i żeliwie
Analiza termiczna żeliwa, stali i stopów aluminium
Pobieranie próbek do analiz
Czujniki wielofunkcyjne
Przyrządy, systemy pomiarowe, akcesoria
Serwis, doradztwo techniczne

-

Direct immersion measurements in liquid metals:
Temperature - dip and continuous measurements
Oxygen activity in liquid steel, cast iron, hot metal, copper and slag
Hydrogen content in steel and cast iron
Thermal analysis
Samplers
Combined sensors
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- Measuring instruments, systems, accessories
- Service, consulting

Herding Polska Sp. z o.o.

f-54

ul. Kobylnicka 2a, 62-080 Sady
tel. +48 61 62 42 579, fax +48 61 62 43 782
www.herding.pl
Herding Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem Firmy Herding
Filtertechnik GmbH na Polskę.
Oferujemy systemy filtracyjne do oczyszczania powietrza z pyłów i emulsji
w procesach przemysłowych. Nasze instalacje pracują w temperaturach do
450 °C i gwarantują poziom zanieczyszczeń po stronie czystej na poziomie
poniżej 1 mg/m3
Jesteśmy zorientowani na technologię i podejmowanie najtrudniejszych
wyzwań stawianych nam przez klientów w zakresie rozwiązań filtracyjnych.
Zajmujemy się odpylaniem powietrza procesowego we wszystkich branżach
przemysłowych, ale głównie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym
i spożywczym.
Świadczymy pełen zakres usług projektowych, wykonawczych oraz usługi
pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczanych przez nas
instalacji.
Herding Polska Sp. z o.o. is exclusive representative of Herding Filtertechnik
GmbH in Poland.
We offer percolation systems for exonerate air from dusts and emulsions in
industrial process. Our installation work under high temperature condition (into
450°C) and guarantee impurities on clean side lower then 1mg/m3.
We are directed on technology and taking up hardest challenge from our
clients considers percolation solution. We are engaged in process dust extraction in all line of industrial business but especially chemical, pharmaceutical
and food industries.
We render not only full scope of design and execution services but also provide
warranty and post-warranty services of our installations.
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HI-TECH engineering S.r.l.
Via Schiaparelli 16, 10148 Torino, Włochy/Italy
tel./fax +39011 2202340/ +390112202246
e-mail: ht-forni@hitecheng.com, www.hitecheng.com
Producent urządzeń do obróbki cieplnej:
piece
systemy chłodzące
urządzenia do załadunku
systemy obsługi.
Niestandardowe rozwiązania i systemy pod klucz. Ciągłe piece rolkowe, piece
typu box, woda, woda/polimer, powietrzne systemy chłodzące, systemy kontroli.
-

Producer of heat treatment equipments:
furnaces,
quench systems,
charging equipment,
handling system.
Customized and turnkey solutions. Continuous roller furnaces, box type furnaces; water, water/polymer, air quench systems; control systems.
-

Firma obecna na stoisku firmy KELVIN ALUKAST, Bielsko-Biała, Polska/
Poland - patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

E-21

HUNTER fOUNDRY MACHINERY CORP.
Via Montecassino, 6, 20025 Legnano (Milan) - Italy
tel/fax +39 0331 168 4041
www.hunterfoundry.com
HUNTER’S HLM SERIES MOLDING MACHINES
The HLM Series offers smoother, quieter, more energy-efficient operation
and lower maintenance requirements, to increase mold quality, productivity
and profitability.
Hunter Foundry Machinery Corporation introduced its most highly advanced
matchplate molding machines, the HLM Series, to the world foundry market at
GIFA 2015 (the industry’s largest trade conference).
According to company President and CEO Bill Hunter, who invented the
HLM Series, the product line integrates the industry’s latest matchplate molding innovations and advancements, to help foundries produce higher quality,
near net-shape castings more profitably than ever before. “The HLM Series’
low-maintenance features and functions maximize performance and minimize
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downtime, which add up to greater efficiency of operation,” he stated, adding
that the HLM’s successes at customer sites throughout North America prove its
readiness for the world foundry market. “The HLM Series integrates patented,
proprietary technologies with customer-demanded, proven features and functions
to create our most advanced matchplate molding machine,” Hunter stated. To
date, 13 HLMs have been ordered and seven are in operation. Additionally, six
of the 13 are repeat orders, according to Mr. Hunter.
HIGHLIGHT FEATURES & TECHNICAL ADVANCES Hunter’s HLM is a proprietary concept in automated matchplate molding technology that combines
and integrates magnetically coupled rodless cylinders and linear bearings for
improved movement of multiple components. Here are the primary features
and benefits of the HLM Series: • Sealed linear bearings and magnetic rodless
cylinders replace cam followers, wheels, slippers and rails, to provide smoother,
quieter, more energy-efficient operation and greater machine stability, with less
maintenance required. • The HLM’s board feeder incorporates magnetically
coupled rodless cylinders. • Linear bearings guide the hopper car to reduce
maintenance needs and costs.
The HLM Series also includes two standard options: 1. Separation of the
hydraulic power system (for cleaner, easier maintenance) and 2. Linear motionoperated, programmable access doors (for maximum operator protection).
Features standard to Hunter molding machines found in the HLM Series
include the Human Machine Interface (HMI) system, which digitally controls
compaction speed while monitoring resistance, producing a uniformly hard
and superior-quality mold, and an auto-lock hydraulic pattern clamping system
that eliminates the need for pattern bolt-down and provides true drop-in pattern
changing capabilities.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Jak Sp. z o.o. – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

IDRA S.R.L.

E-49

Via Dei Metalli, 2, 25039 Travagliato (BS), Italy
tel +39 030 2011 1, fax +39 030 2002345
e-mail: info@idragroup.com, http://www.idragroup.com
Idra has been manufacturing for over 65 years, pressure die casting machines
for non-ferrous alloys and today is the world wide company with greatest experience in the field.
The technology and quality of Idra machines since the 1960’s has allowed
the company to achieve a leadership position on the evolved and demanding
Germany market.
Leader companies such as Nemak-Teksid, Ford, Renault, Honsel, JL French,
GFM, KSM, Daimler Chrysler, Sthil, Ryobi and many more, are still using Idra
installations.
Over the years the activity has expanded over the European boarders and
today the Idra machines are used in the most important foundries world wide.
The production range is:
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- cold chamber die casting machines from 420 to 4500 ton clamping force
- hot chamber machines for zinc and magnesium from 50 to 700 ton clamping
force
- automation as Idra metal ladle, Idra die lubricator, robots with the possibility
of providing complete cells with dies and process technology.
- Training courses on the use and maintenance of the machines are available
at Idra headquarters or directly at the customer’s plant.
- A vast network of direct branches and distributors guarantee after sales service
in all main countries.

E-33

IECI di Inverardi Mauro
Via P.L. Nervi, 13-Zona Artigianale
25050 Passirano(Brescia) - Włochy
http://www.iecionline.com
Oferta:
- urządzenia grzewczo-chłodzące do form
- jedno i dwu obiegowe do 350 C
- olejowe i wodne
- doradztwo i serwis
- przedstawiciel w Polsce BM Trade Piotr Biernat
Firma obecna na stoisku BM Trade – patrz osobny wpis w katalogu /look at
separate catalogue entry

E-26

ILT Plasma Technologies S.L.
Barrio Aperribai 10, 48960 Galdakao (Bizkaia), Spain
e-mail: info@iltplasma.com, http://www.iltplasma.com/en/
Dostawca systemów do plazmowego podgrzewania metalu w piecach zalewczych i kadziach.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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INDEfUNSA S.A.L

E-26

Urkizuaran Kalea 35, 48230 Elorrio (Bizkaia), Spain
e-mail: post@indefunsa.com, www.indefunsa.com
Producent hydraulicznych kruszarek złomu oraz hydraulicznych łamaczy
układów wlewowych
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

Inductotherm Europe Ltd.

f-44

The Furlong, Berry Hill Industrial Estate, Droitwich UK
tel +44 1905 795100, fax +44 1905 795138
e-mail:sales@inductotherm.co.uk, www.inductotherm.co.uk

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii
Polskiej Akademii Nauk

f-84

ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
tel. +48 12 632-33-00, Sekretariat +48 12 632-38-35
e-mail: centrum@min-pan.krakow.pl, centrum@meeri.pl, www.min-pan.krakow.pl
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN od 1998 roku
jest placówką naukowo-badawczą, prowadzącą kompleksowe badania związane
z szeroką rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi, poczynając od prognozy możliwości pozyskania surowców, poprzez udokumentowanie
i zagospodarowanie złóż kopalin, procesy ich wydobycia, przeróbki i przetwa-
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rzania, ochronę środowiska przyrodniczego, aż do strategii i oceny gospodarki
surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego.
Badania prowadzone w Instytucie charakteryzują się interdyscyplinarnością
i kompleksowością ujęcia oraz są prowadzone w pełnym cyklu od badań podstawowych do aplikacji. Szczególną specjalnością Instytutu są: badania nad
efektywnym wykorzystaniem surowców mineralnych, polityka energetyczna,
polityka surowcowa, prognozowanie potrzeb energetycznych i surowcowych
łącznie z aspektami ekonomicznymi, ochrona środowiska w obszarach uprzemysłowionych, podziemne składowanie niebezpiecznych odpadów.

f-84

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel. +48 56 650-03-33, 56 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.pl, www.impib.pl
1. Prace naukowe, rozwojowe I wdrożeniowe w zakresie przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych, gumy, elastomerów, specjalistycznych farb
i lakierów.
2. Doradztwo technologiczne, badania analityczne, prace normalizacyjne i certyfikacyjne.
3. Specjalistyczne maszyny i urządzenia do przetwarzania tworzyw polimerowych; w tym:
- wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe,
- linie technologiczne do wytwarzania rur i profili z PVC, PP, PE,
- urządzenia do wytłaczania z rozdmuchiwaniem’
- linie do wytłaczania folii jedno- i wielowarstwowych,
- urządzenia do przetwarzania odpadów tworzywowych.

f-84

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. +48 22 560-26-00
e-mail: info@imp.edu.pl, www.imp.edu.pl
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Instytut Mechaniki Precyzyjnej
jeden z najstarszych i najbardziej znanych Instytutów w Polsce, jest placówką
badawczo-rozwojową, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów
metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie
właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.
Instytut prowadzi prace naukowe i techniczne, których celem jest przede
wszystkim opracowanie nowych technologii, a także prace usługowe i wdrożeniowe. m. in. Instytut oferuje:
• technologie przygotowania mechanicznego i chemicznego powierzchni pod
powłoki ochronne wraz z urządzeniami i preparatami;
• technologie nakładania powłok galwanicznych, lakierniczych, metalizacyjnych
i zanurzeniowych oraz preparaty do ich realizacji;
• technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn
oraz realizację tych procesów w skali półtechnicznej;
• prace z zakresu wytrzymałości materiałów, w tym m.in. badania zmęczeniowe,
tarcia oraz pomiaru naprężeń;
czystsze technologie produkcyjne i oczyszczania ścieków w obróbce powierzchniowej metali.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

f-84

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel.+48 22 843 02 01
e-mail: imb@imbigs.pl, www.imbigs.pl
Instytut prowadzi działalność naukową, badawczo-wdrożeniową i szkoleniową
w zakresie: mechanizacji i automatyzacji produkcji, budownictwa, górnictwa
skalnego, surowców i materiałów budowlanych oraz gospodarki odpadami
- z uwzględnieniem zagadnień technologicznych, organizacyjnych, środowiskowych i ekonomicznych.
Instytut dysponuje kompleksową ofertą dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstw. Współpracuje z wieloma jednostkami gospodarczymi
i naukowymi w zakresie opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań
w gospodarce odpadami.
Pracownicy Instytutu działają w wielu sieciach naukowych oraz platformach
technologicznych związanych z ochroną środowiska. Realizują projekty UE
w ramach Live+.
Instytut oferuje opracowanie m.in.:
• dokumentów planistycznych wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach,
• technologii zagospodarowania odpadów, tym odpadów wydobywczych,
• studiów wykonalności i koncepcji przedprojektowych,
• raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
• opinii dotyczących innowacyjności urządzeń i rozwiązań technologicznych,
• materiałów szkoleniowych i wydawnictw w zakresie gospodarki odpadami.
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• technologii wytwarzania materiałów budowlanych z surowców odpadowych
i projektów linii produkcyjnych do takich technologii,
• ekspertyz dotyczących przydatności surowców pierwotnych i odpadowych do
stosowania w budownictwie,
• ekspertyz surowców towarzyszących i przetwórczych, wynikających z przepisów wykonawczych ustawy o odpadach wydobywczych,

f-85

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
INSTITUTE Of NON-fERROUS METALS
ul. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice
tel. +48 32 238 02 00, fax +48 32 231 69 33
e-mail: imn@imn.gliwice.pl, www.imn.gliwice.pl
Instytut Metali Nieżelaznych (IMN) w Gliwicach jest głównym ośrodkiem
badawczo-rozwojowym polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Oferuje:
usługi badawcze i techniczno-technologiczne, ekspertyzy oraz opracowanie
i modernizację technologii w zakresie: przeróbki rud, hutnictwa, przetwórstwa
metali nieżelaznych i stopów, zagospodarowania odpadów, odzysku metali,
chemicznych źródeł prądu; materiały innowacyjne; wzorce spektralne metali
i stopów; nowoczesne maszyny flotacyjne; rafinatory do aluminium.
Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice (IMN) is the main research and
development centre of Polish non-ferrous metals industry. The offer:technical
services and research works; development and modernisation of technologies
in the field of ores treatment, metallurgy, processing of non - ferrous metals and
alloys, waste utilisation, metal recovery, chemical sources of electricity;innovative
materials; spectrometric reference materials for metals and alloys; modern flotation machines;refining equipment for aluminium.

f-16

INSTYTUT ODLEWNICTWA
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel. +48 12 261 81 11, fax +48 12 266 08 70
e-mail: iod@iod.krakow.pl, http://www.iod.krakow.pl
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Prowadzi prace naukowe i rozwojowe w zakresie: metalurgii i technologii
odlewania żeliwa szarego, sferoidalnego, ADI, stopowego, staliwa, stopów Al,
Mg, Cu, Zn, Ti, Ni; technologii mas formierskich; odlewania kokilowego, ciśnieniowego i precyzyjnego; stosowania modeli zgazowywanych; regeneracji osnowy
ziarnowej; badania wysokotemperaturowe stanu ciekłego, nanostrukturalne,
właściwości fizykochemicznych, mechanicznych, wad odlewów; prace z zakresu
szybkiego prototypowania, skanowania przestrzennego, symulacji zalewania,
krzepnięcia, rozkładu naprężeń; monitoring branży odlewniczej; certyfikację
wyrobów; działalność wydawniczą.
The Institute carries out R&D studies in the following areas: metallurgy and
technology of casting grey iron, ductile iron, ADI, alloyed iron, steel, and alloys
of Al, Mg, Cu, Zn, Ti, Ni; moulding sand technology; gravity die casting, investment casting; application of evaporative patterns, sand reclamation; liquid state
high-temperature and nanostructural investigations, testing of physico-chemical
and mechanical properties, examination of casting defects; rapid prototyping, 3D
scanning, simulation of casting pouring and solidification process, stress distribution; monitoring of foundry industry; product certification; publishing activities.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSfER GmbH
Sp. z o.o.

f-94

ul. Gliwicka 36, 44-160 Rudno
tel. +48 32 230 77 57, fax +48 32 231 51 62
e-mail: ittgmbh@ittgmbh.com.pl, www.ittgmbh.com.pl

•
•
•
•
•
•
•
•

Wyłączny przedstawiciel techniczny i handlowy firm Grupy ELSTER GmbH:
Kromschroeder, LBE, Hauck, Eclipse.
Oferujemy:
palniki gazowe i olejowe oraz osprzęt okołopalnikowy,
kompletne systemy grzewcze pieców przemysłowych,
systemy sterowania pieców przemysłowych,
rekuperatory oraz odciągi spalin,
piece przemysłowe do m.in.: obróbki cieplnej, topienia metali, suszarnie,
dopalacze,
dokumentację techniczną,
montaż i serwis oferowanych urządzeń,
szkolenia teoretyczne i praktyczne.
Wykonujemy kompleksowe modernizacje pieców przemysłowych.
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INWAR S.C.
ul. Wieniawskiego 14, 41-500 Chorzów
tel.+48 32 246-90-24
„INWAR” S.C. rozpoczął swoją działalność w 1997 r, od początku byliśmy
związani z recyklingiem metali. Prowadzimy skup złomu stalowego, kolorowego
i makulatury. Od 2010 r prowadzimy stację demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Zajmujemy się sprzedażą części zamiennych do samochodów.
Obsługujemy firmy, instytucje oraz klientów indywidualnych. Przywiązujemy
dużą wagę do jakości oferowanych przez nas usług i towarów. Posiadamy
europejski certyfikat jakości EGARA/FORS. Jesteśmy mocno zaangażowani
w podnoszenie efektywności ekologicznej w przetwarzaniu odpadów. Uczestniczymy w projektach które podnoszą innowacyjność branży. Świadczymy usługi
doradcze z zakresu ochrony środowiska.
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IRtech Sp. z o.o.
ul. Wyżynna 8H 30-617 Kraków
tel. +48 12 267 37 74, fax +48 12 268 11 81
e-mail: info@irtech.pl
Współwystawca/ Co-exhibitor:
RPE Institute of analytical control methods
46Nauki ave, bild 3, 03680 Kviv, Ukraine

T-1

Iskra Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 43, 25-709 Kielce
tel. +48 41 367 03 00; fax +48 41 366 32 74
e-mail: info@iskra-zmils.com.pl, www.iskra-zmils.com.pl
Iskra Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych jest producentem maszyn
i urządzeń dla przemysłu samochodowego, łożyskowego oraz oponiarskiego.
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Posiadamy bogato wyposażony park maszynowy, który pozwala nam wykonywać części zarówno dla własnych projektów, jak również pod zamówienia
zewnętrzne. Projekty realizujemy od etapu wykonania koncepcji, przez przygotowanie dokumentacji, wykonanie części, montaż mechaniczny i elektryczny,
programowanie, do uruchomienia i testów urządzenia. Na terenie Polski jesteśmy
przedstawicielem firmy RK Rose+Krieger.
Iskra ZMiLS is the producer of machines and special purpose devices for
the automotive, bearings and tire industry. Our machine park allows us to
produce a wide range of machine parts not only for our own projects, but also
for external distribution.
We execute projects through all its stages, starting from the concept, through
to preparation of documentation, machining parts, electrical and mechanical
assembly, programming, installation, start-up and final inspection and testing.
Iskra ZMiLS is the official representative of R+K.
Współwystawca:

RK Rose+Krieger GmbH
Potsdamer Straße 9, 32423 Minden; 49 571 93350; fax: 49 571 9335 119
www.rk-rose-krieger.com; info@rk-online.de

ISOTEK Sp. z o.o.
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ul. Św. Szczepana 57, 61-465 Poznań
tel.+48 61 835 08 50, fax +48 61 835 08 51
e-mail: isotek@isotek.com.pl, www.isotek.com.pl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INNOVATEST - przenośne i stacjonarne twardościomierze
TOP-TECH - urządzenia metalograficzne i materiały eksploatacyjne
MICRODIAMANT - metalograficzne materiały eksploatacyjne
GMN - wrzeciona szlifierskie i frezarskie
KAMMERER - śruby toczne i pociągowe
SIEB & MEYER - przetwornice częstotliwości
SAACKE - szlifierki narzędziowe
PWS, SAACKE - narzędzia do obróbki uzębień
G & H SCHLEIFTECHNIK - szlifierki do płaszczyzn, wałków i uniwersalne
SUPFINA - maszyny do obróbki wykańczającej SUPERFINISH I SPEEDFINISH
WELTER, SERWEMA - używane, zmodernizowane i nowe maszyny do obróbki
uzębień
SAET - maszyny do hartowania indukcyjnego
GALDABINI - maszyny do prostowania
HEMBRUG - maszyny do toczenia na twardo
FÄSSLER - maszyny i narzędzia do honowania kół zębatych
EKIN - maszyny i narzędzia do przeciągania
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• MTS PRICKEN - obciągacze, narzędzia diamentowe
• PCG - półfabrykaty z węglika spiekanego
• MPM - urządzenia do wyważania

E-12

ITA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań
tel. +48 61 222 58 00, fax +48 61 222 58 01
e-mail: info@ita-polska.com.pl, www.ita-polska.com.pl
Firma ITA jest polskim przedsiębiorstwem, które od ponad 17 lat dostarcza
kompleksowe rozwiązania z dziedziny metrologii przemysłowej oraz narzędziowej. W swojej ofercie posiadamy systemy ścisłej światowej czołówki producentów
urządzeń pomiarowych i narzędzi skrawających.
Rozwiązania dostarczane przez ITA umożliwiają wykonywanie pomiarów
o najwyższej dokładności. Systemy pomiarowe i narzędzia skrawające, które
oferujemy wykorzystywane są do: zapewnienia jakości wyrobów gotowych,
kontroli biernej i czynnej w trakcie procesu produkcyjnego, prowadzenia badań
materiałowych, jak również do wytwarzania przedmiotów z szerokiej gamy
materiałów włącznie z trudnoobrabialnymi.
Zaufało nam już kilkaset przedsiębiorstw zarówno polskich jak i zagranicznych reprezentujących bardzo szerokie spektrum branż. Naszymi klientami są
uznane firmy m.in. z przemysłu samochodowego, lotniczego, zbrojeniowego,
maszynowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych i wielu innych.
Oprócz dostępu do technologii renomowanych producentów systemów pomiarowych i narzędzi skrawających zapewniamy też najwyższy poziom usług:
serwisowych, instalacyjnych oraz szkoleniowych. Posiadamy własne laboratorium, w którym wykonujemy badania materiałowe (własności fizyczne i skład)
oraz z zakresu metrologii długości i kąta.
Wiedza i doświadczenie to główne wartości firmy ITA. Nasz zespół tworzy
wykwalifikowana kadra inżynierów i ekspertów z dziedziny metrologii przemysłowej oraz narzędziowej świetnie rozumiejących zróżnicowane potrzeby naszych
odbiorców. Współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi
wspólnie realizując innowacyjne projekty badawczo - rozwojowe pozwalające
tworzyć nowe technologie dla przemysłu.
Zapraszamy do współpracy.
ITA is a Polish company which has been providing comprehensive metrology and tooling solutions for over 17 years. Our offer includes state-of-the-art
solutions provided by leading global manufacturers of measuring equipment
and cutting tools.
The solutions provided by ITA ensure the highest accuracy of measurements.
Our measuring systems and cutting tools can be used for ensuring the quality
of finished products, off-line and on-line quality assurance during the production
process, conducting material tests and manufacturing objects from a broad range
of materials, including difficult-to-machine ones.
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Several hundred Polish and foreign companies, representing a very broad
spectrum of industries, have trusted us. Our clients include respected companies
from the automotive, aviation, arms, machine, plastics processing and many
other industries.
In addition to access to technologies of reputed manufacturers of measuring
systems and cutting tools, we also offer the highest quality repair, maintenance,
installation and training services. We have our own laboratory where we conduct
material tests (physical characteristics and composition), as well as length and
angle metrology tests.
The main assets of ITA are know-how and experience. Our team consists of
qualified engineers and metrology and tooling experts who are great at understanding the diverse needs of our clients. We cooperate with universities and
scientific institutions on joint innovative R&D projects which enable the creation
of new technologies for industry.
We will be happy to work for you!

ITALPRESSE INDUSTRIE S.r.l. - Societa Unipersonale

E-34

Via Trento 178, 25020 Capriano del Colle (Brescia), Włochy/Italy
tel. +39 030 974 93 00, fax +39 030 974 82 13
e-mail: italpresse@italpresse.it, www.italpresse.it
Producent ciśnieniowych maszyn odlewniczych, urządzeń peryferyjnych
i oprzyrządowania uzupełniającego dla odlewni ciśnieniowych.
Producer of high pressure die casting machines and equipments.
Firma obecna na stoisku KELVIN ALUKAST, Bielsko-Biała, Polska/Poland - patrz
osobny wpis / look at separate catalogue entry.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
(IGMNiR)

f-82

ul. Graniczna 29/611, 40-017 Katowice
tel./fax +48 32 204 20 24
e-mail: biuro@igmnir.pl, www.igmnir.pl
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/ zrzesza krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, firmy, ośrodki akademickie oraz badawcze
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związane z przemysłem i recyklingiem metali nieżelaznych. Jako organizacja
samorządu gospodarczego reprezentuje interesy podmiotów członkowskich
wobec administracji unijnej, państwowej i samorządowej. Współtworzy prawo
gospodarcze przez opiniowanie jego zmian, opracowuje analizy branżowe
oraz prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska, polityki przemysłowej
i zmian legislacyjnych. Przynależy do elitarnych, międzynarodowych organizacji: BIR - Światowej Federacji Recyklingu Metali, Eurometaux - Europejskiej
Federacji Metali Nieżelaznych, oraz EUROMETREC - Europejskiej Federacji
Handlu i Recyklingu Metali Nieżelaznych. IGMNiR ma status Członka - Stowarzyszonego w międzynarodowym programie przeciwdziałania kradzieżom
metali Pol-PRIMETT II. Jest współzałożycielem fundacji „Niezłomni - Ochrona
Infrastruktury”, a także autorem Kodeksu Dobrych Praktyk w obrocie złomami.
IGMNiR brings together domestic and foreign enterprises, companies, academic and research centres related to industry and recycling of non-ferrous metals.
As an organization of economic self-government, it represents the interests of
member bodies in the EU, state and local government. Since 21 years, IGMNiR
takes care of the development of non-ferrous metals and promotes recycling
in Poland and Europe. IGMNiR acquired the status of an Associate Member in
the international program to tackle metal theft called Pol-PRIMETT II and is the
author of the Code of Good Practice for the scrap metal market. In addition, it
is co-founder of economic law by issuing opinions on its changes, developing
sector analyses and training in the field of environmental protection, industrial
policy and legislative changes.
IGMNiR belongs to the prestigious international industry associations such
as: BIR, Eurometaux or EUROMETREC.

E-21

JAK Sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 38c, 04-870 Warszawa
tel. +48 22 612 68 15; 612 67 27; 612 64 58; 612 69 43
fax +48 22 872 17 18; 872 01 71
e-mail: jak@jakspzoo.pl, www.jakspzoo.pl
Mamy wieloletnie doświadczenie (od 1989 roku) w Odlewnictwie, którym
pragniemy się z Państwem podzielić oferując wszystkim naszym klientom:
1) bezpłatny konsulting naukowo - techniczny i pomoc przy uruchomieniach;
2) dostawy wysokojakościowych surowców odlewniczych takich jak:
- surówki specjalne do żeliwa sferoidalnego i surówki hematytowe;
- sferoidyzatory w zaprawach i w drucie;
- modyfikatory;
- nawęglacze i odżużlacze;
- materiały ogniotrwałe;
- żelazostopy;
- grafity naturalne i smary grafitowe;
- kompleksowe systemy zasilania - otuliny i zasilacze egzotermiczne;
- materiały do napraw odlewów;
3) maszyny i urządzenia odlewnicze:
zautomatyzowane sytemy zalewania i piece indukcyjne;
zaawansowane systemy transportu ciekłego metalu i dozowania wsadu;
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zautomatyzowane symtemy sferoidyzacji i modyfikacji;
automatyczne linie formierskie na masach bentonitowych;
sytemy produkcji rdzeni;
- posiadamy certyfikat ISO 9001: 2008
ZAPRASZAMY
We have many years experience (since 1989) in foundry and metallurgical
market, which we are willing to share with you. We offer to all our customers:
1) free technical consulting and assistance in new projects introduction;
2) supplies of high quality raw materials:
- nodular and foundry - hemitite pig iron;
- nodulizers in the form of master alloys and cored wire;
- inoculants;
- recarburizers and slag - binders;
- refractories;
- ferroalloys;
- natural graphites and graphite lubricants;
- functional riser systems for reliable castings;
- castings repairment materials;
3) foundry machines and equipment:
automated pouring systems and induction furnaces;
advanced systems for liquid metal transportation and charge dosing;
automated spheroidization treatment and inoculation systems;
green sand automatic moulding lines;
core-making equipment;
- we are ISO 9001: 2008 certified company.
WELCOME
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
- GTP Schäfer GmbH – patrz osobny wpis w katalogu.
- Richard Anton KG – patrz osobny wpis w katalogu
- CEDIE – patrz osobny wpis w katalogu
- PROGELTA S.R.L. – patrz osobny wpis w katalogu
- FRITZ HANSBERG S.p.A. – patrz osobny wpis w katalogu
- HUNTER FOUNDRY MACHINERY CORP. – parz osobny wpis w katalogu
- DURCORIT S.L. – patrz osobny wpis w katalogu

JAP TRADING, s.r.o.

E-55

Bystřice č.p. 1260, PSČ 739 95, Republika Czeska
e-mail: japtrading@jap.cz, www.jap.cz
Spółka JAP TRADING s.r.o. istnieje na rynku międzynarodowym od 23 lat.
Główna działalność jest skoncentrowana na produkcji elektrod grafitowych,
wyrobów węglowych i grafitowych, żelazostopów i innych materiałów
hutniczych i odlewniczych. Nieodłączną częścią strategii spółki jest rozwój
nowych technologii dla hutnictwa, które są rezultatem wieloletniego procesu
badawczego i rozwoju w tej dziedzinie. Do programów produkcyjnych zalicza
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się produkcja elektrod grafitowych oraz złącz z półfabrykatów na linii CNC,
impregnacja przeciwutleniaczem elektrod grafitowych oraz produktów z grafitu,
produkcja brykietów żelazostopów, mas naprawczych, żużla syntetycznego oraz
innych materiałów z pyłów, peletyzacja grafitu, regeneracja płyt suwakowych
kadzi odlewniczych itp. Do rafinacji aluminium firma produkuje rotory i wały
grafitowe oraz inne wyroby z grafitu dla różnych gałęzi przemysłu.
JAP TRADING s.r.o. has been present on the international market for 23
years. JAP TRADING s.r.o. specializes in production of graphite electrodes,
graphite parts, ferroalloy briquettes, carburisers and other products for
steel mills and foundries. An integral part of company strategy is research and
development based on long term experience with ferrous and non-ferrous metallurgy. Key manufacturing activities are machining of graphite electrodes and
nipples in a specialized CNC workshop, impregnation of graphite electrodes
and graphite parts with antioxidant agents, production of briquettes and pellets made of ferroalloy, graphite and other fines, production of synthetic slag,
magnesite based repair mass for arc furnaces, repair of sliding gates for casting ladles and machining of graphite parts for aluminium foundries and other
industrial applications.

f-53

JINAN MEIDE CASTING CO.,LTD.
Int, Trading Center-B #1502, #5 Sky-giving Ave.Hunnan Dist。 Shenyang

f-53

Jinhua Zhejiang Sub Wheel Machinery Co.,Ltd.
Jiangtang Industrial Park。 Wucheng Dist. Jinhua City, Zhejiang, China
e-mail: srkang@126.com
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JML-Industrie

f-20

6 rue Jean-Jacques Rousseau, F-08330 - Vrigne-Aux-Bois
tel. +33 3.24.52.13.97, fax +33 3.24.52.20.16
e-mail: jml @ jml-industrie.com, http://www.jml-industrie.com
- Sand preparation units for core and green sand.
- Vibrating equipment.
- Environnemental solutions : dedusting filters and sand-reclamation systems.

JODOVIT

f-42

Via Lombardia, 9 21015 Lonate Pozzolo (VA) – ITALIA
Jodovit has been founded in 1958 as “Dell’Acqua” and focused on production of
refractory coatings, covering powders and “prototypes” of feeders made of sand.
The company is a significant European provider of chemical auxiliares for metal
treatment: the market leader in Italy and a leading company in Europe. This high
position was achieved thanks to high quality of materials and high focus on the
environment and employees safety. The second decade of the current century
brought Jodovit’s dynamic expansion on the international markets of foundry
materials which proves high quality of Jodovit’s products.
Jodovit provides materials for three synergic areas:
- Steel Plants (e.g. complete range of products for steel ingot casting)
- Iron and Steel foundries (e.g. casts)
- Aluminum foundries (e.g. primary and secondary aluminum, high gravity and
low gravity casts).
Firma prezentowana na stoisku /Company presented at the stand:
Kratos Polska Sp. z o.o. – patrz osobny wpis w katalogu
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E-25

JÖST GMBH + CO. KG
Gewerbestraße 28-32, 48249 Dülmen, Germany
tel. +49 2590 9 - 0, fax +49 2590 98 - 101
e-mail: info@joest.com, www.joest.com
Wytwarzamy wyspecjalizowane maszyny, napędy i systemy transportu, przesiewania i dozowania materiałów sypkich jak również do ich obróbki termicznej.
Nasz asortyment obejmuje również:
• Technologia sortowania
• Technologia podnoszenia i przechylania
• Kompletne rozwiązania inżynierii procesowej
Produkujemy również:
Osuszaczy wibracyjne, przesiewacze, separatory, chłodziarki, podajniki,
przenośniki, maszyny do wybijania i kraty wstrząsowe, itp.
We manufacture sophisticated machines, drives and systems for conveying,
screening and dosing of bulk material as well as for its thermal treatment.
Our product range also includes:
• Sorting technology
• Lifting and tipping technology
• Complete process engineering solutions
Amongst other equipments we produce:
Vibrating dryers and screens, separators, coolers, feeders, conveyors,
shakeout machines and screens, etc.
Firma prezentowana na stoisku /Company presented at the stand:
Bitech Sp. z o.o.

f-55

„JS-METALS” Janusz Skrzynecki
ul. Wagonowa 14-18, 53-609 Wrocław
tel. +48 717917701, fax +48 71 7935191, kom.+48 660110 366
I. Produkcja/Production:
• Stopy łożyskowe/bearing alloys: (Ł83, Ł89, Ł89L, V738, Ł80S), (Ł6, Ł16,
Ł10As)
• Spoiwa bezołowiowe/Lead-free solders: (SnCu, SnAg, SnAgCu, SnZn)
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy/ according to Directive RoHS 2002/95/
EC
• Spoiwa cynowo-ołowiowe/ Tin-lead solders:
(SnPb)LC1S1,LC20A2,LC30,LC40A1,LC50,LC60,LC63,LC90
• Stopy niskotopliwe/ Low - melting alloys: Stop Wooda
• Stopy drukarskie PbSb ołowiowo-antymonowe/ Type alloys PbSb leadantimony
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• Stopy do galwanizacji: anody, półkule-50 kg/Plating alloys: anodes hemispheres-50 kg
• Stopy do biżuterii, odlewów precyzyjnych, dla witrażystów/ Jewelry for alloys,for
precision casting, for stained Glass windows
• Stopy specjalne/ Special alloys: SnNi, SnP, SnBi, SnIn, InGa, SnAs, PbAg
• Topnik do lutowania: stali, stali ocynkowanej, TiZn, miedzi, mosiądzu, brązu/
Fluxes for soldering: steel, galvanized steel, TiZn, copper, brass, bronze
II. Sprzedaż/ Sale:
• Blachy z ołowiu, blachy z ołowiu samoprzylepne/ Lead sheets, of lead sheets
with adhesive lead
• Surowce (cyna, ołów, antymon, bizmut)/ Raw materials (tin, lead, antimony,
bismuth)
III. Przedstawicielstwo firmy/ Representation company: KOVOHUTE PRIBRAM
IV. Usługi/ Services: wsparcie technologiczne w procesach lutowania, wylewania panewek ślizgowych stopem łożyskowym/ technological support in soldering
processes, pouring out sliding bearings

K&K Recykling System Paweł Kuta

f-84

ul. Szczepanowska 47, 32-800 Brzesko
tel.+48 14 68-49-510
e-mail:recykling@kkr.biz.pl, www.kkr.biz.pl
Od ponad 13 lat podstawowym profilem działalności K&K Recykling System
jest przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Ofertę stanowi bogaty zestaw produktowo-usługowy, obejmujący produkcję
wysokiej jakości reganulatów LDPE oraz usługi: mycia i re granulacji powierzonego materiału.
Firma jest wiodącym na rynku producentem innowacyjnych maszyn do recyklingu: energooszczędne, wydajne, skuteczne i bezpieczne dla środowiska
modele myjek dynamicznych, wanny separacyjne z automatycznym wyciągiem
szlamu, podajniki taśmowe, podajniki ślimakowe, separatory piasku, separatory
powietrza. Kompetentne doradztwo i serwis, know how i rozbudowane portfolio
produktowe oraz świadomość proekologiczna podkreślają profesjonalizm firmy
K&K Recykling System.

Kaival Engineering & Iron Works

f-91

opp. Sat Kaival Temple , Sarsa-388365
Ta & Dist:Anand,Gujarat,India
e-mail: info@kaivalengineering.in
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KANCELARIA EKOLOGICZNA
Marcin Kaźmierski
ul. Matejki 61E/10, 66-400 Gorzów Wlkp.
Biuro w Poznaniu:
ul. Zagrodnicza 21a, 60-654 Poznań
tel. +48 61 666 81 99, kom. +48 604 231 975
e-mail: biuro@kancelariaekologiczna.pl, www.kancelariaekologiczna.pl
Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, wspiera przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej w kwestiach związanych z szeroko pojętą ochroną
środowiska, w aspektach: prawnym, finansowym, planistycznym, technologicznym, a także prowadzi szkolenia w w/w tematyce. Nasze usługi świadczymy
na terenie całego kraju.
Kancelaria powstała w 2006 roku i do chwili obecnej zrealizowała kilkadziesiąt
projektów dla podmiotów z branż chemicznej, energetycznej, farmaceutycznej,
maszynowej, metalurgicznej i mineralnej, a także dla organów administracji
publicznej.
Zespół Kancelarii Ekologicznej tworzą specjaliści z zakresu prawa, ekonomii,
inżynierii i ochrony środowiska oraz chemii. Radca prawny Marcin Kaźmierski
świadczy usługi doradcze w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, handlu uprawnieniami do emisji, bezpieczeństwa
chemicznego, prawa budowlanego, prawa administracyjnego, prawa karnego
- przestępstw przeciwko środowisku.

f-84

KARAT ELEKTRO RECYKLING S.A.
ul. Polna 115, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623-80-91
e-mail: sekretariat@recykling-karat.pl, www.recykling-karat.pl
Karat Elektro Recykling istnieje na polskim rynku od 2003 r. Głównym
przedmiotem działalności Firmy jest recykling zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, a także obsługa prawna i doradztwo w zakresie recyklingu
zużytego sprzętu i ochrony środowiska. Firma zajmuje się również niszczeniem
dokumentów i informacji poufnych oraz demagnetyzacją dysków. Usługi firmy
kierowane są do przedsiębiorstw, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
oraz jednostek rządowych i samorządowych, którym oferowana jest kompleksowa obsługa w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego. Klientami firmy są również podmioty, na których spoczywa
obowiązek przyjmowania zużytych urządzeń i przekazywania ich zakładom
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przetwarzania (sprzedawcy detaliczni i hurtowi, przedsiębiorstwa komunalne)
a także osoby prywatne.
Firma prowadzi działalność na terenie całego kraju. Mocną stroną firmy jest
logistyka w tym szczególnie własna flota pojazdów samochodowych zapewniająca sprawny odbiór odpadów od klientów firmy i przewóz ładunków na
terenie całego kraju.

KDO Jasiewicz Spółka Jawna

E-22

ul. Kamienna 9, 41-943 Piekary Śląskie
tel. +48 32 768 07 20, fax +48 32 768 07 20
e-mail: kdo@kdo.com.pl, www.kdo.com.pl
Firma KDO Jasiewicz Spółka Jawna jest przedstawicielstwem technicznohandlowym renomowanych firm europejskich, w branży odlewniczej. Zajmujemy
się głównie doborem i dostawą komponentów dla zakładów odlewniczych oraz
służymy szeroko pojętym doradztwem technicznym, w zakresie oferowanych
produktów i technologii.
Działania naszej firmy są ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i zadowolenie naszych klientów. Cel ten realizujemy poprzez pomoc w rozwiązywaniu
problemów technicznych oraz optymalizację procesów odlewniczych, w celu
poprawy jakości, wydajności i osiągnięcia lepszych wyników ekonomicznych
odlewni.
Company KDO Jasiewicz Spółka Jawna is a technical-trading representative
of renowned European companies in the die-casting branch. We mostly match
and supply components for foundries and provide broadly defined technical
advisory concerning offered products and technologies.
Actions of our company are focused on satisfying the needs of our clients.
We fulfill this goal by helping to solve technical problems and optimizing diecasting processes in order to improve quality, efficiency and economical results
of foundries.
Firmy reprezentowane na stoisku / Co-exhibitors:

Castool Tooling Systems
2 Parratt Rd
Uxbridge, On L9P 1R1

InterGuss Gießereiprodukte GmbH
Fallmeisterweg 5
91438 Bad Windsheim
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Kurtz GmbH
Frankenstraße 2
97892 Kreuzwertheim

Maaß-Bau GmbH
Warnstedter Straße 14
06502 Thale

mk Industrievertretungen GmbH
Al-Schmelze-Messtechnik
Rödernhahn 1b
56459 Stahlhofen a.W.

Molten Metal Products Ltd.
Unit 7 Crucible Business Park
Norton, Worcester WR5 2BA
PROMET CZ, s.r.o.
Vídeňská 127
619 00 Brno
Schmelzmetall Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 8
97854 Steinfeld-Hausen

StrikoWestofen GmbH
Carl-Zeiss-Straße 12
51674 Wiehl-Bomig

thermobiehl Apparatebau GmbH
Brüggenstraße 7
45968 Gladbeck

Tribo-Chemie GmbH
Gutenbergstraße 4
97762 Hammelburg
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KELVIN ALUKAST
Oddział KELVIN Sp. z o.o.

E-34

ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 818 23 96, fax +48 33 818 23 99
e-mail: alukast@kelvin.pl, www.alukast.kelvin.pl
Dystrybutor środków oddzielających i smarnych dla odlewnictwa metali nieżelaznych i produkcji wyrobów z poliuretanu ( przedstawiciel firmy MARBO Italia)
• Środki smarne i pasty specjalne
• Urządzenia specjalistyczne do smarowania tłoków
• Środki oddzielające do poliuretanów
Pistolety natryskowe, dysze i układy podające smar na formy firmy Balossi S.r.l.
Dystrybutor części zamiennych i akcesoriów do układów wlewowych ciśnieniowych maszyn odlewniczych, zimno i gorąco komorowych.
Producentem w/w części jest firma BRONDOLIN S.r.l.
Przedstawiciel firmy ITALPRESSE INDUSTRIE S.r.l., włoskiego producenta
ciśnieniowych maszyn odlewniczych, zautomatyzowanych linii grawitacyjnego
odlewania detali ze stopów aluminium.
Przedstawiciel firmy TREBI, producenta zautomatyzowanych gniazd do obróbki
powierzchni odlewów z aluminium i żeliwa. Automaty do cięcia, gratowania,
szlifowania i polerowania.
Przedstawiciel firmy HI-TECH engineering S.r.l. producenta urządzeń do
obróbki cieplnej metali. Piece, systemy chłodzące, systemy załadunku, systemy kontroli.
Przedstawiciel włoskiej spółki ECOCHIMICA SYSTEM specjalizującej się
w projektowaniu i budowie przemysłowych systemów oczyszczania powietrza
w przemyśle.
Firma KELVIN zajmuje się również realizacją usług związanych z wdrażaniem
technologii i systemów chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji. Oferujemy m.in.:
• Urządzenia do schładzania wody i oleju
• Systemy chłodzenia szaf sterowniczych
Inne firmy obecne na stoisku:
ITALPRESSE INDUSTRIE S.r.l / GAUSS AUTOMAZIONE S.r.l.
Via Trento 178, 25020 Capriano del Colle (Brescia), Włochy/Italy
Tel./fax +39 030 9749300/ +39 030 9748213
e-mail: italpresse@italpresse.it; gauss@gaussautomazione.com
www.italpresse.it
TREBI DI BIANCHI NADIA
Via Industriale 15, 250 60 Cellatica, Włochy/Italy
Tel./fax +39 0 303 732 317 / +39 0 303 738 414
e-mail: mbox@trebi-bs.com., www.trebi-bs.com
HI-TECH engineering S.r.l.
Via Schiaparelli 16, 10148 Torino, Włochy/Italy
Tel./fax +39011 2202340/ +390112202246
e-mail: ht-forni@hitecheng.com
www.hitecheng.com
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BRONDOLIN S.r.l. - SOCIO UNICO
Via Bonicalza 142, 21012 Cassano Magnago (Varese), Włochy/Italy
Tel./fax +39 0 331 203 427 / +39 0 331 205 978
e-mail: info@brondolin.it, www.brondolin.it
ECOCHIMICA SYSTEM s.r.l.
Via Zambon 23, 360 51 Creazzo, Włochy/Italy
Tel./fax +39 0 444 371 402 / +39 0 444 371 406
e-mail: ecochem@ecochimica.com., www.ecochimica.com
MARBO ITALIA SpA
Via Torquato Tasso 25/27, 20010 Pogliano Milanese (MI),Włochy/Italy
tel. (+39 0 2) 939 611, fax (+39 0 2) 93 257 172
e-mail: info@gruppomarbo.it
www.gruppomarbo.it
patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.
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KGHM Cuprum Sp. z o. o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
tel. +48 71 781 22 01
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl, www.cuprum.wroc.pl
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe prowadzi swoją
działalność ponad 45 lat. Jest członkiem grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź
S.A. oraz jednostką naukową kategorii B.
Podstawowa działalność Spółki realizowana jest przez 9 zakładów badawczych
oraz 3 akredytowane laboratoria, w obszarze badań i rozwoju m.in. w zakresie:
geologii, prac eksploracyjnych i oceny projektów geologicznych, górnictwa
i geoinżynierii, w tym innowacyjnych technologii górniczych, projektowania
szybów oraz innych obiektów górniczych infrastruktury naziemnej i podziemnej,
automatyzacji procesów górniczych, analiz dotyczących zagrożeń występujących
w górnictwie podziemnym, modelowania procesów podziemnego i naziemnego
zgazowania węgla, ochrony środowiska, w tym zagospodarowania i wykorzystania odpadów przemysłowych, rewitalizacji terenów zdegradowanych, ochrony
dziedzictwa górniczego oraz nowoczesnych metod przeróbki rud miedzi.
Prowadzona przez nas działalność ukierunkowana jest na kreowanie rozwoju
oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także praktyczne zastosowanie dostępnej wiedzy w branży wydobywczej oraz zwiększanie
możliwości skutecznego transferowania wiedzy z jednostek naukowych do
biznesu. Nasi specjaliści wykonują prace dla: podmiotów Grupy Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A., kopalń węgla kamiennego w rejonie górnośląskim,
Kopalni Soli w Wieliczce, kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza oraz
przedsiębiorstw niegórniczych i samorządów lokalnych. KGHM CUPRUM CBR realizuje również projekty międzynarodowe, biorąc udział w programach
Unii Europejskiej.
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KOM-ODLEW
Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.

E-59

ul. Bluszczowa 25F, 30-439 Kraków
tel./fax +48 12 262 30 14, +48 12 262 30 15, +48 12 654 00 60
e-mail: kom-odlew@kom-odlew.pl, www.kom-odlew.pl
Oprogramowanie symulacyjne, CAD/CAM/CAE, usługi inżynierskie
Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu:
- symulacji odlewania metali (MAGMA5 / MAGMASOFT),
- projektowania i konstruowania wyrobów i oprzyrządowania oraz tworzenia
dokumentacji i analiz inżynierskich (NX, Solid Edge),
- programowania obróbki mechanicznej na maszynach CNC (NX CAM, CAM
Express),
- symulacji i weryfikacji obróbki NC oraz optymalizacji ścieżki narzędzia (VERICUT),
jak też sprzęt komputerowy i usługi inżynierskie.
Inne firmy reprezentowane na stoisku: MAGMA GmbH, Siemens Industry
Software, CGTech, 3DCONNEXION.

Simulation and CAD/CAM/CAE software, engineering services
We offer comprehensive solutions for:
- casting simulation (MAGMA5 / MAGMASOFT),
- part and tooling designing, 2D documentation as well as engineering analyses
(NX, Solid Edge),
- programing CNC machines (NX CAM, CAM Express),
- NC machining simulation, verification and tool path optimization (VERICUT),
as well as hardware and engineering services.
Other companies represented on the stand: MAGMA GmbH, Siemens Industry Software, CGTech, 3DCONNEXION.
Simulationssoftware, CAD/CAM/CAE, Ingenieurdienstleistungen
Wir bieten Komplexlösungen in folgenden Bereichen an:
- Simulation von Metallgießerei (MAGMA5 / MAGMASOFT),
- Entwürfe und Gestaltung von Erzeugnissen und Ausrüstungen sowie Erstellung der Dokumentation und der Ingenieuranalysen (NX, Solid Edge),
- Programmieren der technischen Bearbeitung mithilfe der CNC-Maschinen
(NX CAM, CAM Express),
- Simulation und Verifikation der NC-Bearbeitung sowie Optimierung des
Werkzeugpfads (VERICUT) und Computerausrüstung und Ingenieurdienstleistungen.
Andere Firmen, die auf dem Stand vertreten werden: MAGMA GmbH, Siemens Industry Software, CGTech, 3DCONNEXION.
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Kovohutê Príbram nástupnická, a. s.
Příbram VI č.p. 530, 261 81 Příbram, Republika Czeska / Czech Republic
tel. +420 318 470 111, fax +420 318 470 254
PRODUCTS DIVISION: the Products division is focused on the manufacture
and sale of broad assortment of products based on LEAD and TIN: - BEARING
METALS & SPECIAL ALLOYS; - LEAD & TIN SEMI-PRODUCTS; - AIR GUN
PELLETS; - SOFT SOLDERS
Other activities:
RECYCLING DIVISION: - purchasing & recycling lead waste; - selling pure
lead & lead alloys
PRESIOUS METALS DIVISION: - purchasing, recycling wastes containing
gold, palladium, platinum and rhodium
E-SCRAP DIVISION: - expanding of the ecological service; - processing of
the waste of electronic equipment.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
JS Metals – patrz osobny wpis w katalogu
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Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 630-96-00
e-mail: kig@kig.pl, www.kig.pl, www.kignet.pl
Krajowa Izba Gospodarcza jest największą, niezależną organizacją biznesu
w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza
promuje społeczną wrażliwość biznesu. Nasze szkolenia i konferencje pomagają
przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy
są nagradzane w programie ‚’Przedsiębiorstwo Fair Play’’.
Krajowa Izba Gospodarcza działa na rzecz poprawy wizerunku Polski na
świecie. Wiemy, że jeśli Polska będzie postrzegana pozytywnie, to polskie firmy
będą miały lepsze szanse na międzynarodowym rynku. Dlatego organizujemy
międzynarodowe wystawy naszego kraju podczas Expo (Hanover, Aichi) oraz
narodowe ekspozycje naszych przedsiębiorców na całym świecie. Na rzecz
wizerunku Polski pracuje Instytut Marki Polskiej powołany przez KIG.

86

Stoisko / Stand

KRAK-BUSINESS Stowarzyszenie Małych i Średnich
Przedsiębiorstw

f-84

ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-010 Kraków
tel. kom. +84 535 100 130
e-mail: biuro@krakbusiness.pl, http://www.krakbusiness.pl
Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw ‚’Krak-Business’’ jest niezależną organizacją ludzi biznesu, przedsiębiorców, właścicieli i szefów czołowych
firm w województwie małopolskim, która rozpoczęła działalność w 2003 roku.
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje rezydent Miasta Krakowa.
Krak-Business wspiera działalność gospodarczą firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu, stawia na rozwój pozytywnych relacji biznesowych opartych na
zaufaniu, doświadczeniu i przyjaźni oraz dba o budowanie konstruktywnego
dialogu pomiędzy przedstawicielami krakowskiego biznesu.
Poprzez swoje działania Krak-Business buduje pozytywny wizerunek przedsiębiorczości i przedsiębiorców sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, co
przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu gospodarczego
regionu i owocuje wzrostem inwestycji w Małopolsce.

KRATOS POLSKA Sp. z o.o.

f-42

ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek
tel./fax +48 77 45 66 478, fax +48 77 442 91 09
e-mail: biuro@kratos.pl, www.kratos.pl
KRATOS POLSKA Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w produkcji
i handlu różnorodnych materiałów dla przemysłu odlewniczego. Powstała
w 2006 r. i sukces rynkowy zawdzięcza ciągłej dbałości o najwyższą jakość
oferowanych produktów i świadczonych usług. Unikalne receptury naszych
wyrobów, możliwość dostosowania do potrzeb klienta zapewnia nam znaczącą
pozycję na rynku. Efekt rozwoju osiągamy również poprzez ciągłą modernizację
i unowocześnianie bazy technologicznej.
Współpraca ze stałymi partnerami umożliwia nam udoskonalanie wyrobów,
aby w pełni spełniały ich oczekiwania.
KRATOS POLSKA Sp. z o.o. specializes in manufacturing and trading of
a variety of materials for the foundry industry. The company was founded in
2006, success on the market thanks to constant care of the highest quality
products and services. Unique recipes of our products, the ability to adapt to
customer necessity gives us a significant position on the market. The effect
is achieved also through the development of continuous modernization and
upgrading technological base.
Cooperation with regular partners enables us to improve the products, to fully
meet them expectations.
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LAC s.r.o.
Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad, Czech republic
tel. +420 547 230 016, fax +420 547 230 212, kom. +48 506 80 10 82
e-mail: sales@lac.cz, http://www.lac.cz
Firma LAC, s.r.o. jest odnoszącym sukcesy producentem i dystrybutorem pieców przemysłowych, suszarni i kształtek ogniotrwałych. Od momentu założenia
w 1992 roku wyprodukowaliśmy przeszło 11 tysięcy pieców. Nasze urządzenia
stosowane są w wielu procesach technologicznych obróbki cieplnej materiałów
a w szczególności metalurgii: odlewnictwie metali nieżelaznych, obróbce cieplnej
metali żelaznych i nieżelaznych, obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej metali,
obróbce cieplnej w procesach kształtowania, spawania, spiekania i lutowania,
zastosowaniach niskotemperaturowych, technice laboratoryjnej.

E-25

LAEMPE MÖSSNER SINTO GmbH
Grienmatt 32, D-79650 Schopfheim, Germany
tel. +49 (0) 7622 680 - 0, fax +49 (0) 7622 680 - 391
e-mail: info@laempe.com, www.laempe.com
Laempe Mössner Sinto GmbH jest międzynarodową firmą, która dostarcza
maszyny i urządzenia do produkcji rdzeni i form na odlewnie żelaza, metali
nieżelaznych i stali. Ponadto, zakres dostawy obejmuje niezbędne urządzenia
peryferyjne, w tym mieszarki, generatory gazu, aż do w pełni zautomatyzowanych
zrobotyzowanych linii montażowych rdzeni.
Dysponując dwoma zakładami w Niemczech o powierzchni produkcyjnej
20.000 m2 oraz więcej niż 300 pracownikami, firma Laempe Mössner Sinto
GmbH ma do zaoferowania wyjątkowe możliwości w tym sektorze przemysłu.
W głównej siedzibie firmy, w Schopfheim (południowa część Schwarzwaldu), realizowana jest sprzedaż, rozwój produktu, projektowanie i planowanie,
natomiast w Barleben - Meitzendorf (Magdeburg) realizowana jest produkcja
i montaż maszyn Laempe.
Zakres produktów:
Projektowanie, strzelarki do rdzeni, systemy gazowania, mieszarki masy,
systemy regeneracji masy formierskiej, obróbka odlewów, a także automatyzacja
całego systemu wytwarzania rdzeni oraz integracja, instalacja oraz połączenie
wszystkich modułów.
Laempe Mössner Sinto GmbH is an international operating company supplying ferrous, non-ferrous and steel foundries with machines and systems for
the manufacture of sand cores and moulds. Furthermore, the scope of supply
includes the necessary peripheral equipment including mixers, gas generators
up to fully automatic robotic core assembly lines.
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With two plants in Germany a production area of 20.000 m2 and more than
300 employees, Laempe Mössner Sinto GmbH offers unique capabilities in
this industry sector.
At the head office in Schopfheim (southern Black Forest) sales product development engineering and planning are performed, while production and assembly
of the Laempe machines is carried out in Barleben - Meitzendorf (Magdeburg).
Range of products:
Engineering core shooters gassing systems, sand mixers sand reclamation
systems, casting treatment as well as automation of the whole core making shop
and the integration, installation and connection of all modules.

LECO POLSKA Sp. z o.o.
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ul. Czarna 4, 43-100 Tychy
tel. +48 32 200 07 60, fax +48 32 200 05 36
e-mail: leco@leco.com.pl, http://www.leco-europe.com
Firma LECO Corporation powstała w 1936 roku w Stanach Zjednoczonych
i jest jednym z czołowych producentów analizatorów, spektrometrów i urządzeń
metalograficznych, oferując bogatą gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych dla
wielu gałęzi przemysłu oraz laboratoriów naukowo-badawczych.
LECO Polska Sp. z o. o. jest oddziałem LECO Corporation i od roku 1994
posiada swoją siedzibę na Śląsku. Obecnie na naszym rynku pracuje już ponad
900 urządzeń LECO, a lista zadowolonych użytkowników wciąż rośnie. Wraz
z dostawą urządzeń zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Realizujemy również dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych,
zapewniając kompleksową obsługę naszych urządzeń.

LIAONING EVER fOUNDRY Co.,Ltd

f-53

#7 Shifu AVENUE, Gaizhou City, Liaoning, China
e-mail: lawrence@everfoundry.com
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LITEINOYE PROIZVODSTVO
Martenovskaya st.,39/2,office 4, Moscow 111394 Russia
tel. (495)303-85-81, fax (495)303-85-81
e-mail: lp@niit.ru, www.foundrymag.ru
LITEINOYE PROIZVODSTVO
(Foundry. Technologies and Equipment)
The international scientific-technological journal «Liteinoye proizvodstvo» with
a scientific attachment each decade, is the country’s leading scientifictechnological journal covering foundry issues. We have recently celebrated our 80-th
anniversary. «Liteinoye proizvodstvo» monthly gives unique information on the
domestic industry’s new processes, technologies,
equipment and materials used for quality casting production. We also cover
exhibitions, seminars and other considerable events, give analytical reviews of
mostly prospective enterprises within the context of modern trends in Russia’s
economy, introduce the industry’s key personalities in Russia and the CIS.
METALLURGIA MASHINOSTROYENIYA
(Metallurgy of Machinery Building)
The international scientific-technological journal «Metallurgy of Machinery
Building» is issued six times a year. It publishes articles on innovative metallic
materials for machinery construction, methods of their processing, prospective
technologies of blank production stage. We deal with the work of metallurgy
departments ofthe largest machinery construction enterprises
of Russia and the CIS and present the equipment of domestic and foreign
manufacturers.
BIBLIOTECHKA LITEISCHIKA
(Foundrymans’s Library)
«Bibliotechka Liteischika» contains the reviews of patents and inventions, the
state standards on the foundry materials, technologies and equipment: abstracts
of Russian and foreign journals’ publication on foundry; commented paragraphs
of the specialized dictionaries and reference books, interesting popular information on foundry and castings, foundry world personalities; legal consulting page.
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LORAMENDI S.A.
Alibarra Kalea 26, 01010 Vitoria - Gasteiz - Spain
e-mail: info@loramendi.com, www.loramendi.com/en/
Linie formierskie z pionowym podziałem formy VMM, eVMM.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand:
Metals Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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LTT Transfer Technologii Sp. z o.o.

E-31

ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa
tel. +48 22 868 61 38
e-mail: info@ltt.pl, www.ltt.pl
Oferujemy urządzenia i technologie następujących firm:
• BLASTMAN ROBOTICS LTD., OULU, FINLANDIA; roboty przemysłowe do
śrutowania wielkogabarytowych odlewów.
• RUMP STRAHLANLAGEN GMBH & CO. KG, SALZKOTTEN, NIEMCY; wirnikowe oczyszczarki przelotowe, zawieszkowe, zasypowe, hale śrutownicze.
• MHG STRAHLANLAGEN GMBH, DÜSSELDORF, NIEMCY; pneumatyczne
kabiny do śrutowania (piaskarki).
• MEDIA ŚRUTOWNICZE; metaliczne, mineralne, z tworzyw sztucznych oraz
media naturalne.
• WALTHER TROWAL GMBH & CO. KG HAAN, NIEMCY; urządzenia wibracyjne i odśrodkowe do obróbki w luźnym ścierniwie, kształtki ścierne, płyny
obróbkowe, pasty polerskie, granulaty suszące.
We offer the following machines and technologies:
• BLASTMAN ROBOTICS LTD., OULU, FINLANDIA; industry blast robots for
the cleaning of the oversize castings.
• RUMP STRAHLANLAGEN GMBH & CO. KG, SALZKOTTEN, NIEMCY; wheel
blasting devices, blast rooms.
• MHG STRAHLANLAGEN GMBH, DÜSSELDORF, NIEMCY; pneumatic blast
cabinets.
• ABRASIVES for blasting.
• WALTHER TROWAL GMBH & CO. KG HAAN, NIEMCY; vibratory and disc
centrifugal finishing devices for deburring, grinding and polishing, consumables.
Firma prezentowana na stoisku /Company presented at the stand:
RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & CO. KG
Berglar 27, 33154 Salzkotten, Niemcy

The State Enterprise
MALYSHEV PLANT
Plekhanivska st, 126, Kharkiv, Ukraine, 61037
www.malyshevpland.com
The State Enterprise “Malyshev Plant” is a diversified enterprise to manufacture civil and defense products which includes the own ferrous and non-ferrous
foundry.
The matter to visit the exhibition is a familiarizing with the presented foundry
techniques, control and equipment and to consider the ability of its implement
in our business.
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Государственное предприятие «Завод им. В.А. Малышева» является
многопрофильным машиностроительным предприятием по выпуску
гражданской и спец. продукции с имеющимся производством литья из
черных и цветных сплавов.
Цель посещения выставки – ознакомление с представленными
экспонатами, технологиями и оборудованием в сфере литейного
производства и контроля литейных сплавов и возможностью применения
на нашем предприятии.
Адреса предприятия: Украина, г. Харьков, ул. Плехановская,126, 61037
www.malyshevpland.com
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MAMTA ENTERPRISE
121/9/2/1 Chhotalal Banglow Opp. Delhi Gate, Ahmedabad - 380004, India
tel. 9825093439, www.mamtaenterprise.org
We are one of the manufacturers of aluminium ingot. We have our owm temple furnace.Waste aluminium is recycled and hence we manufacture low cost
aluminium ingot helping the environment reducing solid waste.
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MARBAD Sp. z o.o.
ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa
tel. +48 22 644 29 45, fax +48 22 641 08 11
e-mail: marbad@marbad.pl, www.marbad.pl
Zajmujemy się technologiami obróbki powierzchni od 1991r.
Jesteśmy jedynym w Polsce producentem materiałów do obróbek wibracyjnych. Nasza oferta obejmuje:
Obróbki wibrościerne: urządzenia oraz materiały technologiczne: kształtki,
płyny, pasty, granulaty polersko-suszące.
Obróbki strumieniowo-ścierne (śrutowanie): urządzenia oraz śruty (ERVIN)
i ścierniwa, w tym śruty nierdzewne, śruty szklane, ceramiczne i plastikowe.
Obróbki ścierno-polerskie: pasty diamentowe, pasty i tarcze polerskie; frezy;
narzędzia o spoiwach ceramiczne, żywicznych i gumowych; narzędzia nasypowe; szczotki; napędy do narzędzi ścierno-polerskich.
Marbad is dealing with surface processing technologies since 1991.
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We are the only manufacturer of vibratory finishing consumables in Poland.
What we do: Vibratory mass finishing: machinery and consumables: chips,
compounds, pastes, granulates.
Blasting: machinery and consumables: shots and abrasives, incl. stainless
steel shots & grits, glass beads, ceramic beads, plastic media.
Abrasive and polishing tools: diamond pastes, polishing compounds and buffs.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Ervin Amasteel – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

MARBO ITALIA SpA
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Via Torquato Tasso 25/27, 20010 Pogliano Milanese (MI),Włochy/Italy
tel. +39 02 939 611, fax +39 02 93 257 172
e-mail: info@gruppomarbo.it, www.gruppomarbo.it
Producent środków oddzielających, smarnych i pomocniczych dla odlewnictwa
ciśnieniowego metali kolorowych i produkcji wyrobów z poliuretanu. Emulsje
i pasty oddzielające, smary tłokowe ciekłe i stałe.
Producer of die casting release agents, release agents for all kinds of
polyurethane, protectives for cups and moulds, special pastes and high tech
lubrication integrated systems.
Firma obecna na stoisku firmy KELVIN ALUKAST, Bielsko-Biała, Polska/Poland
- patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

Master Die Casting Sp. z o. o.
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ul. Bohaterów Warszawy 33, 75-211 Koszalin
tel. +48 517 347 888, +48 532 501 084, +48 517 512 830, +46 70 314 4210
e-mail: info@masterdiecasting.com, www.masterdiecasting.com
Master Die Casting jest szwedzką grupą produkcyjną z oddziałami w Szwecji,
Polsce i Chinach. Dostarczamy kompletne produkty bazujące na naszych odlewach ciśnieniowych ze stopów aluminium. Posiadamy odlewnię ciśnieniową
z maszynami od 280 do 800t. Oferujemy także obróbkę powierzchniowa, obróbkę
CNC, HSM, E—CLPS, malowanie proszkowe oraz montaż.
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Master Die Casting is a Swedish manufacturing group with foot print in Sweden, Poland and China. We supply complete products based on our aluminium
die casting components. We have pressure die casting foundry with machines
from 280 to 800T. We also offer surface treatment, CNC and HSM machining,
E-CLPS, Powder Coating and Assembly.
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MAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin
tel. +48 91 430 86 83, fax +48 91 430 83 83
e-mail: biuro@pwmat.pl, www.pwmat.pl
Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT” powstała w 1993 r.
Prowadzimy działalność na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych.
Wysoka jakość oferowanych wyrobów pozwoliła nam ugruntować swoją
pozycję oraz zdobyć liczne grono kontrahentów.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
• Wyroby hutnicze nowe w pełnym zakresie produkcji:
- rury
- blachy
- kształtowniki
- pręty
• Surówki przeróbcze, hematytowe i specjalne.
• Koks i węgiel oraz rudy żelaza.
• Ponadto oferujemy wyroby hutnicze z upłynnień i demontażu:
- rury
- blachy uniwersalne
- dwuteowniki
- grodzice
• W zakresie swojej działalności zajmujemy się hurtowym handlem złomem
stalowych i metali kolorowych.
• Oferujemy demontaż wszelkich obiektów stalowych.
Multiple company MAT was established in 1993.
We run business on Polish market, as well as on foreign ones.
High quality of our products allowed us to consolidate our status and gain
a considerable group of contractors.
Our offer:
• Metallurgical products in full range of production:
- pipes
- metal plates
- sections steel
- bars
• Pig iron: basic, semi-nodular, nodular.
• Coke, coal and iron ore.
• We also offer metallurgical products from dismantling and liquidation:
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- pipes
- general purpose metal plates
- I- section
- piles
• In the scope of our activity we also deal with wholesale trade of strap metal
and colored metals.
• We offer dismantling of all kinds of steel objects.

MATT

f-56

ul. Dobra 2, 96-313 Jaktorów Kolonia
tel. +48 22 487 96 03, fax +48 22 486 97 11
e-mail: matt-blast@matt-blast.pl, www.matt-blast.pl
Firma MATT zajmuje się technologią obróbki strumieniowo ściernej. W naszej
ofercie znajduje się pełna gama mediów śrutowniczych:
śruty staliwne kuliste i ostrokrawędziowe, śruty staliwne nierdzewne, śruty
cięte z drutu, mikrokulki szklane, mikrokulki ceramiczne, elektorkorundy, śruty
plastikowe.
Współpraca z wiodącymi światowymi producentami mediów oraz posiadanie
własnego laboratorium pozwala nam zapewnić najwyższą jakość naszych
mediów, a duży i nowoczesny magazyn zapewnia szybkość i ciągłość dostaw.
Jesteśmy również producentem maszyn śrutowniczych: kabin pneumatycznych (inżektorowych i ciśnieniowych) oraz śrutownic wirnikowych.
Nasza wiedza i doświadczenie z zakresu śrutownia oraz posiadane zaplecze
techniczne pozwala na dobór lub optymalizacje technologii obróbki. Zapraszamy
do współpracy.

MB Recycling Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k.

f-84

ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 25-368 Kielce
tel. + 48 41 366 04 58
e-mail: biuro@utylizacja.org, www.mbrecycling.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling powstało w 2008
roku. Specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług typu organizowanie
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systemu zbierania elektrycznych śmieci, przetwarzanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE) oraz demontaż pojazdów samochodowych.
W swojej działalności firma wykorzystuje nowoczesne technologie do przetwarzania odpadów, a w 2012 r. wdrożyła System Zarządzania Środowiskiem,
zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005.
Rozwój przedsiębiorstwa i nowe kierunki prowadzenia biznesu spowodowały
powstanie wyspecjalizowanych podmiotów tj.:
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling - www.mbrecycling.pl
• System Zbierania Elektryczne Śmieci - www.elektrycznesmieci.pl
• Stacja Demontażu Pojazdów AutoPort - www.autoport.org.pl
• Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami MB Recycling
• Fundacja Odzyskaj Środowisko - www.odzyskajsrodowisko.pl
• Szkolne Centrum Recyklingu - www.szkolnecentrumrecyklingu.pl
Współdziałanie wszystkich podmiotów i wzajemnie uzupełniające się oferty
firm z Grupy MB Recycling pozwalają na komplementarną realizację usług
o szerokim zakresie.

f-87

MCC Bartłomiej Pakuła
ul. Dąbrowszczaków 12/14, 94-239 Łódź
tel. +48 690 047 813
e- mail: mcc@mccmedale.pl, www.mccmedale.pl
MCC to producent zajmujący się wytwarzaniem wysokiej jakości odlewów
artystycznych. Specjalizujemy się w produkcji medali, monet, statuetek, pinsów,
breloków oraz innych odlewów do przemysłu meblowego i odzieżowego. Posiadamy nowoczesny park maszynowy zapewniający nam możliwość wykonania
setek tysięcy odlewów miesięcznie. Realizujemy ambitne projekty z zachowaniem najwyższych standardów jakości odlewów. Zapraszamy do współpracy.
MCC is a manufacturer dealing with the production of high quality artistic casting. We specialize in the production of medals, coins, statuettes, pins, key rings
and other moulds for the furniture and clothes industry. We possess a modern
machine park which provides us with the opportunity to produce hundreds of
thousands of casts per month. We carry out ambitious projects with the maintenance of the highest standards of casting quality. We are looking forward to
cooperating with you.
MCC ist Hersteller hochqualitativer Kunst-Gussteile. Wir sind spezialisiert in der
Produktion von Medaillen, Münzen, Statuetten, Pins, Anhängern und anderen
Gussteilen für die Möbel- und Textilindustrie. Wir verfügen über einen modernen
Maschinenpark, dank dem wir hundert Tausende Gussteile pro Monat fertigen
können. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte bei der Einhaltung spitzenklassiger Qualitätsstandards der Gussteile. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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MEGAN Sp. z o.o.

E-16

ul. Kasztelańska 89, 91-503 Łódź
tel. +48 42 655 99 72,73
e-mail: biuro@megan-odkurzacze.pl
Firma MEGAN Sp. z o.o. jest dystrybutorem na terenie Polski odkurzaczy
przemysłowych marki DELFIN srl. oraz DISAB Vacuum Technology AB. Od wielu
lat zapewniamy doradztwo, dobór, dostawę oraz bezpłatne pokazy działania
odkurzaczy w fabrykach/zakładach w całym kraju. Oferujemy odkurzacze m.in.:
- do pracy ciągłej (24h/dobę)
- odkurzacze centralne i instalacje
- do pyłów niebezpiecznych, w tym również toksycznych
- do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Ex (ATEX)
- do separacji chłodziwa i oleju
- z pneumatycznym zasilaniem
Więcej informacji na www.megan-odkurzacze.pl oraz www.delfinvacuums.pl

MEGA-PLAST S. C.
Bożena Krzywiec, Andrzej Bodziachowski, Jakub
Krzywiec, Zuzanna Bodziachowska-Kluza

f-47

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
tel. +48 48 385-2005
e-mail: megaplast@mega-plast.pl, http://www.mega-plast.pl/
Narzędziownia Mega-plast oferuje precyzyjną produkcję oprzyrządowań do
przetwórstwa tworzyw sztucznych - form wtryskowych (również wielkogabarytowych), wykrojników, tłoczników i form prasowniczych i odlewniczych.
Powierzone zlecenia realizujemy kompleksowo, w ścisłej współpracy z naszymi
klientami, od projektu 2D i 3D poprzez wykonanie prototypu wyrobu, opracowanie
dokumentacji konstrukcyjnej i wdrożenie go do produkcji. Nasza niezawodność
i jakość realizacji została doceniona przez dziesiątki przedsiębiorstw.
Mega-Plast offers precision tooling production for plastics industry - plastic
injection moulds including two component, die-casts, aluminium injection
moulds, blow moulds.
Entrusted orders are realised comprehensively, in close cooperation with our
customers, from the design of 2D and 3D through a prototype product, elaboration
of technical documentation and implementation into production. Our reliability
and quality of the implementation has been valued by dozens of companies.
Współwystawca/ Co – exhibitor:
SCHMOLZ + BICKENBACH Polska Sp. z o.o. – patrz osobny wpis w katalogu
- Deutsche Edelstahlwerke GmbH
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E-9

MENEGON
Mokry Dwór 6C, 83-021 Wiślina
tel. +48 58 301 28 38
e-mail:info@menegon.com.pl, www.menegon.com.pl
Reprezentujemy w Polsce firmę Absolent - lidera w usuwaniu problemów
z mgłą i dymem olejowym. Jednym z rozwiązań są wielkogabarytowe okapy
z odciągiem i całkowitą likwidacją zadymienia w procesach maszynowego
odlewania aluminium. Absolent gwarantuje najwyższą jakość oczyszczania
powietrza przy bezkonkurencyjnie długich okresach bezobsługowej pracy.
Menegon jest producentem urządzeń wentylacji stanowiskowej marki Oskar Air
Products nieocenionych w procesach spawania, cięcia czy szlifowania. Nasze
portfolio produktowe uzupełniają wysokiej klasy usługi projektowe i instalacyjne.
Absolent AB
Szwedzka firma Absolent AB jest liderem w usuwaniu mgły i dymu olejowego. Filtry Absolent to długa i bezobsługowa praca, która jest nieosiągalna dla
konkurencji.
We are the official distributor of Absolent in Poland - the leader in oil smoke
and mist treatment. Among the solutions are large hoods allowing complete
smoke capture and elimination in the process of mechanical aluminum casting.
Absolent offers the highest quality air purification and unrivaled maintenance
free operation periods. Menegon is the manufacturer of Oskar Air Products
at-source capture and filtration equipment invaluable in process of welding,
cutting or grinding. Our product portfolio is complemented by high-end design
and installation services.
Absolent AB
Swedish company Absolent AB is the leader in oil mist and smoke removal.
The Absolent filters guarantee long and maintenance-free operation.
Firma prezentowana na stoisku /Company presented at the stand:

ABSOLENT AB Sweden
Kartåsgatan 1, SE-531 40 Lidköping, Sweden

f-55

firma Metale Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 14-18, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 791 77 01
Firma Metale Sp. z o.o. zajmuje się opracowywaniem i wydawaniem informatorów branżowych „Metale”. Prowadzi portal internetowy metale.pl, który ułatwia
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wzajemną wymianę informacji oraz posiada obszerną bazę firm. Misją firmy jest
oferowanie najwyższych standardów usług B2B w branży metali.
The company Matals Sp. z o.o Wagonowa Street 14-18, 53-609 Wagonowa
Tel.: (71) 791 77 01 deals with the development and publishing industry informants „ Metals” Running internet portal that makes the mutual exchange of
Information easier. The company’s aim is to offer the highest standards of B2B
services in the metals industry.

METALL ExPRES Sp. z o.o.

f-84

ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów
tel.+48 17 860-34-00
e-mail:biuro@metallexpres.pl, www.metallexpres.pl
Metall-Expres Sp. z o.o. od 2003 roku prowadzi dystrybucję metali nieżelaznych na terenie kraju oraz Unii Europejskiej.
Główny asortyment naszej firmy stanowią wyroby hutnicze z aluminium,
miedzi oraz mosiądzu w postaci płaskowników, prętów, profili, drutów, rur oraz
blach i taśm.
Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie mocnej pozycji na
rynku metali nieżelaznych. Metall-Expres Sp. z o.o. to niezawodny dostawca
wyrobów hutniczych dla przemysłu energetycznego, kolejowego, mechanicznego, lotniczego, motoryzacyjnego i budowlanego.
Naszą misją jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie
i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług.

METALOGIS

f-27

ul. Motylkowa 57F, 04-776 Warszawa
tel. +48 22 353 99 26, fax +48 22 353 99 27
e-mail: info@metalogis.com, www.metalogis.com
W ofercie sprzedażowej naszej firmy posiadamy aparaturę laboratoryjną i analityczną z zakresu badań materiałowych. Głównym obszarem naszej działalności
jest metalografia i materiałografia (preparatyka zgładów metalograficznych
i materiałograficznych), pomiary twardości, wytrzymałość materiałów, spektrometria laserowa LIBS, spektrometria rentgenowska (XRF) oraz spektrometria iskrowa, pozwalająca na badanie składu pierwiastkowego materiałów.
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Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem na Polskę następujących producentów:
• METKON INSTRUMENTS - Producent urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do preparatyki zgładów metalograficznych i materiałograficznych.
• OXFORD INSTRUMENTS - Producent podręcznych spektrometrów rentgenowskich XRF do analizy pierwiastkowej różnego rodzaju materiałów oraz ich
identyfikacji, podręcznych spektrometrów laserowych LIBS do ultraszybkiej
identyfikacji stopów metali oraz rentgenowskich grubościomierzy powłok.
• GALDABINI - Producent maszyn wytrzymałościowych i młotów wahadłowych
(udarnościowych).
• QNESS - Producent zaawansowanych twardościomierzy Vickersa, Rockwella
i Brinella.
• MATSUZAWA - Producent ręczny, półautomatycznych i automatycznych
twardościomierzy Vickersa i Rockwella.
• BELEC - Producent przenośnych i stacjonarnych spektrometrów iskrowych
do analizy pierwiastkowej stopów i ich identyfikacji.
Nasze doświadczenie oraz zaangażowanie i dbałość o każdego Klienta
pozwala nawiązać długotrwałą i owocną współpracę w zakresie wyposażenia
laboratoriów kontroli jakości. Wysoka jakość oferowanych przez naszą firmę
rozwiązań przy zachowaniu rozsądnej i konkurencyjnej ceny sprawia, że stale
zwiększamy krąg odbiorców rozwiązań, oferowanych przez naszą firmę.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Our company offers laboratory and analytical equipment dedicated for the field
of material science research. The main area of our activity is metallography
and materialography (metallographic & materialographic samples preparation),
hardness testing, tensile testing, LIBS spectrometry, X-Ray spectrometry
(XRF) and optical emission spectrometry for analysis of the elemental composition of materials.
We are an authorized distributor in Poland of the following manufacturers:
• METKON INSTRUMENTS - Manufacturer of full range of metallographic and
materialographic equipment and consumables.
• OXFORD INSTRUMENTS - Manufacturer of handheld XRF X-ray spectrometers for elemental analysis of different materials and their identification, ultrafast handheld LIBSspectrometers for identification of metal alloys and X-Ray
spectrometers for analysis of coatings and measurement of their thickness.
• GALDABINI - Manufacturer of tensile testing machines and impact pendulum
testers.
• QNESS - Manufacturer of high-end Vickers, Rockwell and Brinell hardness
testers.
• MATSUZAWA - Manufacturer of manual, semi-automatic and automatic Vickers and Rockwell hardness testers.
• BELEC - Manufacturer of portable and stationary spark spectrometers for
elemental analysis of alloys and their identification.
Our experience, commitment and attention to each customer allows you to
make long-term and fruitful cooperation with our company in the field of quality
control and laboratory equipment. High quality solutions offered by our company
together with reasonable and competitive price makes us constantly expanding
list of customers who use solutions delivered by our company.
WELCOME TO COOPERATE WITH OUR COMPANY!
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METALS MINERALS Sp. z o.o.

E-26

ul. Lencewicza 2 a, 00-493 Warszawa
tel.+48 22 312 95 00, fax +48 22 312 95 15
e-mail: wawa@metals-minerals.com.pl
Metals Minerals Oddział Kraków
ul. J. Marcika 2, 30-443 Kraków
tel. +48 12 290 83 31
e-mail: krakowoffice@metals-minerals.com.pl, www.metals-minerals.com.pl
Przedstawiciel na rynku polskim znanych światowych firm dostarczających
materiały i urządzenia dla odlewnictwa.
1. LORAMENDI S.A.
Linie formierskie z pionowym podziałem formy VMM, eVMM.
2. DÖRENTRUP FEUERFESTPRODUKTE GmbH & Co. KG
Producent materiałów ogniotrwałych dla potrzeb odlewnictwa stopów
żelaza, miedzi, cynku i aluminium.
3. Dr Tanneberger GmbH
Producent zaawansowanych systemów optymalizacji zużycia energii elektrycznej: PADICON.
4. Elkem Foundry Products AS
Producent i dostawca materiałów metalurgicznych takich jak:
• nawęglacze syntetyczne Elgraph Premium Grade®,SuperiorGrade®
• zaprawy magnezowe typu Elmag® Lamet®,
• modyfikatory żeliwa typu Barinoc® Superseed 75® Zircinoc® i innych żelazostopów,
5. EVOLUT SpA
Producent zrobotyzowanych stanowisk szlifierskich do wykańczania odlewów
oraz innych zrobotyzowanych aplikacji przemysłowych (spawanie, paletyzowanie itp.)
6. FMA MECHATRONIC SOLUTIONS AG
Urządzenia laboratoryjne do pomiaru stopnia czystości oraz zagazowania
ciekłych stopów Al
Bezpośredni pomiar zawartości wodoru w ciekłych stopach Al.
7. INDEFUNSA S.A.L
Producent hydraulicznych kruszarek złomu oraz hydraulicznych łamaczy
układów wlewowych
8. NOVACAST System AB
Oprogramowanie symulacyjne oraz kompleksowe rozwiązania dla odlewnictwa:
NovaFlow&Solid CV (Control Volume) - program symulacyjny wypełnienia
formy i krzepnięcia,
ATAS METSTAR - zaawansowana Analiza Termiczna z funkcjami eksperckimi,
Foundry Technology - program do obliczania układów wlewowych i zasilających,
Metal Master - program do obliczania namiaru wsadu.
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9. POWER HAMMER
Producent młotów pneumatycznych do odłamywania nadlewów w odlewach
staliwnych i żeliwnych
10. Rio Tinto Iron & Titanium GmbH
Globalny producent i dostawca surówki specjalnej Sorelmetal® dla produkcji
wysokojakościowych i odpowiedzialnych odlewów z żeliwa sferoidalnego.

•
•
•
•
•
•

11. SIB Srl
Producent:
pieców gazowych topialnych i przetrzymujących,
systemów suszenia wiórów i drobnego złomu Al.,
kompletnych instalacji do przygotowania (suszenia) i topienia wiórów Al
Dostawca:
palników gazowych,
stanowisk do wygrzewania kadzi,
modernizacji pieców.

12. Otto Junker GmbH
Producent elektrycznych pieców indukcyjnych tyglowych, kanałowych i zalewczych
13. Savelli Technologies S.r.l
Producent skrzynkowych linii formierskich do mas bentonitowych z unikalnym
systemem formowania Mold-Impress®; stacji przerobu mas formierskich.
14. STEM Doo
Producent oczyszczarek śrutowych i komór śrutowniczych do wszelkich
zastosowań
15. Alrotec S.l.
Producent systemów tłoków i komorotulei dla maszyn ciśnieniowych, dostawca smarów i systemów, oferuje ponadto rozwiązania z zakresu termoregulacji
i druku 3D.
16. FISA ULTRASCHALL GmbH
Systemy ultradźwiękowego czyszczenia form ciśnieniowych, rdzennic i detali.
17. FIMM GmbH
Środki czyszczące wykorzystywane do czyszczenia form ciśnieniowych,
rdzennic i detali.
18. ILT Plasma Technologies
Dostawca systemów do plazmowego podgrzewania metalu w piecach zalewczych i kadziach.
19. GENERAL KINEMATICS GmbH
Dostawca innowacyjnych rozwiązań wibracyjnych dla przemysłu metalurgicznego, wydobywczego, paliwowo - energetycznego i recyklingowego:
• kraty wibracyjne-wybijanie, odzyskiwanie masy formierskiej,
• transport, chłodzenie masy formierskiej oraz odlewów,
• bębny wibracyjne- wybijanie, chłodzenie oraz regeneracja masy,
• podajniki wibracyjne,
• przenośniki sortujące,
• podajniki wsadu do pieca,
• systemy regeneracji masy formierskiej,
• systemy chłodzące masę formierską,
• przesiewacze wibracyjne,
• stoły wibracyjne.
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20. АНВ Giessereitechnik GmbH
Producent strzelarek do technologii hot-box i cold- box, generatorów gazu
i mieszarek masy rdzeniowej.

METEf S.r.l.

E-39

Viale del Lavoro 8, 37135 Verona, ITALY
tel. +39 030 99 81 045
e-mail: agnieszka.moscibrodzka@metef.com, http://www.metef.com
METEF - Expo of Customized Technology for the Aluminium, Foundry
Castings and Innovative Metals Industry.
Kolejna edycja targów METEF odbędzie się od 21 do 24 czerwca 2017 roku
w Weronie (Włochy).
Szczególna uwaga zostanie poświęcona sektorom Automotive oraz Recykling metali poprzez organizację wielu inicjatyw oraz konferencji technicznych
na najwyższym poziomie.
Firmy wystawiające się na tarchach METEF będa mialy okazję przedstawić
własny wkład w zakresie innowacji oraz konkurencyjności.
METEF - Expo of Customized Technology for the Aluminium, Foundry
Castings & Innovative Metals Industry.
The next edition of METEF will be held in Verona (Italy) from 21st to 24th
June 2017 and it will dedicate special attention to the AUTOMOTIVE and metals
RECYCLING sector by staging top-level initiatives and technical conferences
where excellent companies will present their contribution in terms of innovation
and competitiveness.

METIMPEx Sp. z o.o.

E-29

ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków
tel. +48 12 266 73 74, fax +48 12 266 73 56
e-mail: sekretariat@metimpex.com.pl, www.metimpex.com.pl
*Wyłożenia ogniotrwałe dla wszystkich rodzajów pieców i urządzeń *Torkretnice
oraz urządzenia do inżekcji pyłów *Wibratory pneumatyczne do pieców tyglowych
*Środki oddzielające, pomocnicze i pokrycia *Śruty nierdzewne - Chronital, Grittal
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*Śruty cięte: stalowy zaokrąglany, aluminiowy i cynkowy *Śrut staliwny niskowęglowy *Materiały uszczelniające i izolacyjne *Odzież ochronna dla odlewników
*Koagulator żużla *Drut do sferoidyzacji *Automatyzacja i sterowanie procesem
przygotowania masy formierskiej *Piece indukcyjne, kadzie odlewnicze, serwis
pieców indukcyjnych wszystkich producentów.
*Refractories for all kinds of furnaces and equipments *Gunning machines
and injection machines of bulk materials *Pneumatic jolting machines for coreless furnaces *Separate means, auxiliaries and protective coatings *Stainless
steel shot and grit Chronital, Grittal *Steel, aluminium and zinc cut wire *Low
carbons steel shot *Materials for insulation and sealing *Protective clothes for
foundry workers *Slagging Agent *Cored wire for spheroidization *Moulding
sand management system *Induction furnaces, foundry-ladles, reparation and
maintenance of induction furnaces
*Feuerfeste Materialien für die Ofen und Einrichtungen aller Art *Spritzmaschinen und Maschinen zum Injizieren von feinkörnigen Schüttgütern
*Hochleistungvibratoren für Induktionstigelöfen *Trennmitteln, Hilfsmitteln und
Schlichten *Edelstahlstrahlmittel Chronital, Grittal *Stahldrahtkorn arrondiert,
Alu- und Zincdrahtkorn *Stahlguss-Strahlmittel niedriggekohlt *Materialien für
Dichtung und Isolation. *Hitzefeste Schutzkleidung *Schlackenbinder *Draht
fűr die Magnesiumbehandlung *Automation und Steuerungstechnik in der
Sandaufbereitung *Induktionsӧfen, Gieβpfannen, Reparatur und Instandhaltung
von Induktionsӧfen
Współwystawcy obecni na stoisku / Co-exhibitors at the stand:
1. ALWIT POLAND, Kraków, Polska/Poland
2. CALDERYS Refractory Solutions, Neuwied, Niemcy/Germany
3. DIETSCHE, Mannheim, Niemcy/Germany
4. Global Metwire Injection, Reinosa, Hiszpania/Spain
5. ISO-tech, Fleurus, Belgia/Belgium
6. MARX, Iserlohn, Niemcy/Germany
7. SENSOR CONTROL, Neuwied, Niemcy/Germany
8. TECHNOFOND, Harthausen, Niemcy/Germany
9. TOSÇELIK ABRASIVES, Istanbul, Turcja/Turkey
10.VELCO, Velbert, Niemcy/Germany
11, VULKAN INOX, Hattingen, Niemcy/Germany
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METKON Instruments Inc.
www.metkon.com
Autoryzowany dystrybutor w Polsce / Authorized distributor in Poland:
METALOGIS s.c.
ul. Motylkowa 57F, 04-776 Warszawa
tel. +48 22 353 99 26, fax +48 22 353 99 27
e-mail: info@metalogis.com, www.metalogis.com
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Firma METKON dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu metalografii
i materiałografii. Proponujemy pełną gamę urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do preparatyki zgładów metalograficznych - od ręcznych poczynając a na
zaawansowanych, sterowanych mikroprocesorowo systemach do preparatyki
metalograficznej kończąc. Dodatkowo oferta ta jest uzupełniona urządzeniami
do preparatyki próbek geologicznych oraz pod kątem dalszej analizy spektralnej.
Nasze systemy metalograficzne wykorzystywane są w laboratoriach naukowobadawczych i kontroli jakości, na liniach produkcyjnych oraz w celach edukacyjnych, jak również w firmach z branży motoryzacyjnej czy małych, niezależnych
laboratoriach usługowych. Urządzenia firmy METKON są powszechnie wykorzystywane przez inżynierów materiałowych, projektantów i kontrolerów jakości
do badań własności materiałów, sprawdzania podzespołów czy dokonywania
oceny mikrostruktury materiałów.
NASZA OFERTA OBEJMUJE:
• przecinarki precyzyjne
• przecinarki uniwersalne (ręczne, półautomatyczne i automatyczne)
• prasy do inkludowania na gorąco (ręczne, półautomatyczne i automatyczne
z możliwością programowania)
• szlifierko-polerki do pracy ręcznej (jedno- i dwutalerzowe)
• programowalne szlifierko-polerki z głowicą i opcjonalnym dozownikiem automatycznym
• urządzenia do preparatyki próbek geologicznych
• urządzenia do preparatyki próbek do dalszych badań spektralnych
• materiały eksploatacyjne do metalografii
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE
WWW.METALOGIS.COM oraz WWW.METKON.COM
METKON brings total preparation solutions in metallography and materialography. We cover the complete range of instruments and consumables for
Metallographic Sample Preparation, from manual machines to sophisticated
microprocessor controlled preparation systems. Additionally our offer is complemented by geological and spectral testing samples preparation systems.
Our systems are used in research laboratories, in quality control, on production lines and in education, automotive companies and subsuppliers, small
independent laboratories and other industries. Materials scientists, designers,
engineers and QC managers use METKON products to evaluate the mechanical
properties of materials, components and structures.
WE OFFER:
• precision cut-off machines
• standard/universal cut-off machines (manual, semi-automatic and automatic)
• hot mounting presses (manual, semi-automatic and programmable & automatic)
• grinding and polishing machines for manual preparation (one or two discs)
• programmable grinding and polishing machines with specimen mover and
optional automatic fluids dispenser
• machines for geological samples preparation
• machines for spectral samples analysis preparation
• metallographic consumables
MORE INFORMATIONS ON
WWW.METALOGIS.COM and WWW.METKON.COM
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JSC „Minsk Heating Equipment Works”
Timiryazeva, 29, 220073 Minsk, Republic of Belarus
tel. +375 17 203-12-25, fax +375 17 203-14-80
e-mail: radiator@radiator.by, www.radiator.by
•
•
•
•
•

Oferta firmy obejmuje, m.in.:
Grzejniki Żeliwne
Kotły Żeliwne
Kształtki
Odlewnictwo artystyczne
Piece

JSC „Minsk Heating Equipment Works” is one of the leading manufacturers
of heating equipment in the CIS, a highly mechanized enterprise with mass
production, developed iron and assembly.
Production capacity of the enterprise, the high level of technology and the
availability of highly qualified engineers and skilled workers can produce a wide
range of products, high quality and competitiveness.
We produce cast iron sectional heating radiators, fittings, art casting and others.
We are always open for a comprehensive and mutually beneficial partnership,
lasting and long-term cooperation.
ОАО «Минский завод отопительного оборудования» - один из ведущих
производителей отопительного оборудования в СНГ, высокомеханизированное предприятие с массовым выпуском продукции, развитым
чугунолитейным и механосборочным производством.
Производственные мощности предприятия, высокий уровень технологии и наличие высококвалифицированных инженерно-технических и
рабочих кадров позволяют выпускать продукцию широкого ассортимента, высокого качества и конкурентоспособности.
Мы производим чугунные секционные отопительные радиаторы, фитинги, художественное литье и другое.
Мы всегда открыты для всестороннего и взаимовыгодного партнёрства, прочного и долгосрочного сотрудничества.
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MinskExpo
65 Timiryazev str., 220035, Minsk, Belarus
tel. +375 17 226-90-83, tel./fax +375-17-226 98 58
e-mail: minskexpo@solo.by, darya@minskexpo.com
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Exhibition company MinskExpo is the leading organizer of international specialized exhibitions in Belarus. Achievements in trade show sector, commitment
to provide excellent product and service, highly professional attitude to work,
experience accumulated throughout the years allow MinskExpo to be the major
exhibition organizer in Belarus.
Since 1988 MinskExpo has organized a great number of international, foreign
and national exhibitions, including presentations, symposia, seminars and other
major events.
For all these years our company has earned a reputation of a highly professional and reliable event organizer among public and private sector. Annually
we hold about 24 international specialized exhibitions that cover nearly all key
sectors of national economy including agriculture, mechanical engineering,
woodworking, local construction complex and food industry. Every year over
2000 companies from more than 40 countries take part in exhibition projects.
Over 140 000 specialists visit our events annually.
Our team is currently working on a number of projects that will definitely
contribute to establishment of new business contacts and relations. MinskExpo
actively cooperates with local ministries and authorities, leading foreign trade
unions, enterprises, associations, etc.
Our Values:
- individual approach to the customer
- distinguished and excellent service
- constant search for new ideas and solutions
Our Vision:
- to deliver contacts - we bring people together for mutual business, professional
and personal benefit;
- to offer content - customers get more at our events; more information, more
innovation, more education;
- to draw communities - we gather industries and markets together under one
roof
- to transform - we give a chance to expand business and improve performance
MinskExpo has over 25 years of exceptional experience in developing, marketing, selling and organizing exhibitions and events, where people from around
the world can come together to do business, network and learn.
Начав биографию с 1988 года, выставочное общество «МинскЭкспо»
организует международные специализированные, иностранные,
национальные выставки, презентации отдельных фирм, симпозиумы,
семинары и другие выставочные мероприятия. Мы заявили о себе как о
серьезном деловом партнере. Ежегодно мы проводим 24 международные
специализированные выставки, которые представляют практически
все отрасли народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь.
Крупнейшие из них по агропромышленному и строительному комплексам,
станкостроительной, металло- и деревообрабатывающей индустрии
страны, продовольствию - включены в международные реестры
выставок. Ежегодно участниками наших выставочных проектов
становятся более 2 тысяч фирм из 33 стран мира. Интерес к выставкам
ежегодно проявляют около 140 тысяч посетителей-специалистов.
Учитывая развитие экономики, следуя основам современного бизнеса
компания не стоит на месте. В перспективных планах - организация
ряда новых выставочных проектов. Которые будут способствовать
установлению контактов и связей, необходимых для расширения рынков
сбыта отечественной продукции и привлечения инвестиций. В целях
правильного позиционирования своих выставочных проектов мы активно
сотрудничаем с отраслевыми республиканскими министерствами и
ведомствами, с ведущими зарубежными профессиональными союзами,
объединениями и ассоциациями.
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Выставочное общество «МинскЭкспо» отличает индивидуальный
подход к потенциальным экспонентам. Наша стратегия деятельности
- высокое качество работы, постоянный поиск новых решений и
тем, совершенствование структуры управления и взаимодействия
всех подразделений компании. Основной целью усилий команды
профессионалов «МинскЭкспо» является коммерческая эффективность
проводимых нами выставок.
Опираясь на накопленный опыт, мы строим реальные планы
на перспективу и приглашаем к открытому диалогу, честному
сотрудничеству и долговременному партнерству.
Наши специалисты совместно с фирмами-партнерами помогут
советом и делом, предоставят услуги на самом высоком международном
уровне. Вы найдете у нас прекрасные условия для работы.
Наше выставочное общество окажется Вашим надежным партнером.
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MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY
Wydawca: Raven Media Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław
tel. +48 71 782-31-98, fax +48 71 782-31-84
e-mail: mm-reklama@magazynprzemyslowy.pl, www.magazynprzemyslowy.pl
MM Magazyn Przemysłowy to miesięcznik, ukazujący się na polskim rynku
od 23 lat.
Porusza tematy związane z przemysłem, technologią produkcji, logistyką,
zarządzaniem jakością, infrastrukturą IT, pomiarami przemysłowymi, automatyzacją i robotyzacją produkcji oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Publikuje
rzetelne raporty i analizy rynkowe.
Czasopismo należy do międzynarodowej grupy branżowych publikacji specjalistycznych, oznaczonych wspólną marką „MM”- 120 lat tradycji. Poszerza
wiedzę techniczną oraz inżynierską.
MM Industry is the monthly magazine, published in the Polish market for 23
years.
Explores themes related to industry, technology, production, logistics, quality
management, IT infrastructure, industrial measurement, automation and robotics
production and business management. Publishes reliable reports and analysis.
The magazine belongs to group of the international trade publications for the
industry, marked co-branded “MM”- 120 years of tradition. Expands technical
knowledge and engineering.
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MTL ASCO Sp. z o.o.

f-38

ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
tel. +48 32 411 12 13, fax +48 32 233 21 34
e-mail: bok@mtlasco.pl, www.helipolska.pl, www.mtlasco.pl
Firma MTL ASCO Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem sprzętu transportu
bliskiego producentów Heli oraz TCM oraz systemów regałowych producenta
Metalsystem. Od 25 lat zajmujemy się doradztwem w zakresie zakupu, oferujemy
wynajem długoterminowy oraz serwis. Zapraszamy do współpracy!

MTR IZO S.C. Dariusz Lenarczyk, Kazimierz Topa
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ul. Warszawska B, Dawidy, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 349 95 35, fax +48 22 349 95 91
e-mail:mtrizo@mtrizo.pl, www.mtrizo.pl
W naszej ofercie znajdą Państwo wyroby odporne na wysokie temperatury (do
1800 °C), polskich i zagranicznych producentów. Współpracujemy z szeregiem
firm na świecie.
W naszej ofercie znajdą Państwo min: mikę, płyty mikanitowe, maty ceramiczne, płyty ceramiczne, sznury, taśmy, papiery ceramiczne, tkaniny techniczne,
tkaniny szklane, kompensatory, szczeliwa, mikanit grzejnikowy, uszczelki, tuleje
mikanitowe, kleje.
W zakresie strategii globalnej podejście do każdego z rynków jest indywidualne, celem zaspokojenia każdej potrzeby klienta. Głównymi kryteriami naszego
sukcesu są wysokiej jakości produkty połączone z konkurencyjnymi cenami
mające zapewnić satysfakcje naszym klientom. Współpracujemy tylko z producentami, którzy gwarantują materiały najwyższej jakości.
Filozofia naszej firmy opiera sie na szybkim i sprawnym reagowaniu na
potrzeby klientów.
Jakość i doświadczenie oraz terminowość realizacji zamówień to nasza
najlepsza gwarancja.
Zaufanie i satysfakcja naszych klientów leżą u podstaw sukcesu naszej firmy
Firma prezentowana na stoisku /Company presented at the stand:
- HKO Isolier- und Textiltechnik GmbH
Zum Eisenhammer 54, D-46049 Oberhausen, Niemcy
- REFMON
9200 Mosonmagyaróvár-Újudvar Bereki út 1.Hungary/Węgry
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„Napędy i Sterowanie”
Miesięcznik Naukowo-Techniczny
Wydawnictwo “Druk-Art” SC
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
tel./fax +48 32 755 19 17, 32 755 18 23
e-mail: redakcja.nis@drukart.pl, http://www.nis.com.pl
Czasopismo przedstawia problematykę związaną z układami napędowymi,
automatyką przemysłową, pneumatyką, robotyką, aparaturą kontrolno-pomiarową, energoelektroniką, mechatroniką, systemami zasilającymi, układami
zabezpieczeń, systemami transportowymi i utrzymaniem ruchu. Prezentujemy
reportaże z targów, konferencji, artykuły naukowe i techniczne, nowości i porady
techniczne. Zapraszamy na łamy naszego miesięcznika.
Drives and Control - the technical informational monthly. The magazine
presents the problems of all types of drive systems, industrial automatics,
pneumatics, robotics, control apparatus, power electronics, mechatronics, feeding systems, safety and guard systems, transport systems and maintenance.
We present reports from fair, conferences, scientific and technical articles,
novelties and technical advice. Welcome to our monthly.
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PRZEDSIĘBIORSTWO NEW-TECH
www.piaskarki.pl
ul. Przemysłowa 1, 55-002 Dobrzykowice
tel. +48 71 3400 900, kom. +48 509 234 949
e-mail: info@piaskarki.pl, www.piaskarki.pl

•
•
•
•
•
•
•
•

Przedsiębiorstwo New-Tech od 1994 roku produkuje i oferuje:
Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej m.in.:
piaskarki i oczyszczarki ciśnieniowe
kabiny do piaskowania i śrutowania
odpylacze i filtry powietrza
sprzęt ochronny
ścierniwa
hale do śrutowania
oczyszczarki turbinowe
myjki przemysłowe
NEW-TECH company was established in 1994.
High quality of our products allowed us to consolidate our status
and gain a considerable group of contractors.
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We produced and offer:
blast cabinet
shot blasting machines
surface finishing machines
filters, the dusting installation
blast chamber
dust filter
washing machines

Przedsiębiorstwo NEW-TECH wurde in 1994 gegrũndet. Wir produzieren
und anbieten:
• Sandstrahlgeräte und Sandstrahlkabinen
• Entstaubungsanlage
• Schutzausrüstung für Strahltechnik,
• Strahlmittel,
• Strahlhallen,
• Turbinenstrahlanlagen
• Teilereinigungsanlag

NNT Sp. z o.o.
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ul. Kartuska 432A, 80-125 Gdańsk
tel. +48 58 557 82 44, fax +48 58 557 82 44, tel. kom. +48 601 323 108
e-mail: mail@nntlab.com
Nasza firma zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do praktyki przemysłowej innowacyjnych magnetycznych metod i technik badań nieniszczących
stanu konstrukcji stalowych w zakresie:
• pomiarów naprężeń własnych
• badania jakości i stopnia degradacji
• badania nieciągłości
Naszym Klientom i Partnerom oferujemy:
• doradztwo oraz wykonywanie badań i ekspertyz naszymi metodami, w szczególności dla nietypowych i złożonych przypadków technicznych,
• projektowanie i wykonawstwo zaawansowanej aparatury diagnostycznej,
• szkolenia w zakresie własności materiałów ferromagnetycznych oraz innowacyjnych magnetycznych metod badań nieniszczących.
Our company deals with the development and implementation of the novel,
innovative magnetic techniques of nondestructive evaluation of the industrial
components condition. The area of expertise encompasses:
• residual stress evaluation
• degradation level assessment
• structural flaw detection
We offer to our Clients and Partners:
• consulting and professional evaluation of the complex technological issues
with the help of magnetic methods
• design and manufacturing of the highly advanced diagnostic equipment
• professional training in the area of ferromagnetic materials properties and
innovative magnetic methods of nondestructive evaluation.
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NORAM Sp. J. Zakład Handlowo-Usługowy
ul. Wyszyńskiego 101, 42-612 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 285 48 06, fax +48 32 384 71 54
e-mail: zhu.noram@wp.pl, www.noram.com.pl
Zaopatrzenie odlewni w materiały pomocnicze: galanteria odlewnicza i modelarska, narzędzia pomiarowe dla modelarni i odlewni, ochładzalniki i podpórki
rdzeniowe, tygle grafitowe i z węglika krzemu (SiC) oraz środki chemiczne
(rafinatory, modyfikatory, odgazowywazcze, oddzielacze, pokrycia kokilowe) do
topienia stopów Al i Cu, materiały (żywice) do produkcji mas formierskich i rdzeniowych na zimno i na gorąco, spulchniacze do mas formierskich i rdzeniowych,
kleje do rdzeni i form, pokrycia ochronne wodne i alkoholowe do form i rdzeni.
Inne firmy obecne na stoisku:
1. HOHNEN & Co.
Lipper Helweg 47, D-33604 Bielefeld, Niemcy/Garmany
2. AUG. GUNDLACH KG
Kasseler Str. 113, D-37247 Grossalmerode, Niemcy/Germany
3. KARL SCHMIDT GmbH & Co.
Zum Feldberg 51, D-61389 Schmitten, Niemcy/Germany
4. KBO GmbH
Am Scholsbach 19, D-46244 Bottrop-Kirchhellen, Niemcy/Germany
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NORD PARTNER Sp. z o. o.
ul. Fałata 94, 87-100 Toruń
tel. +48 22 507-80-80, 22 507-80-69, 22 507-80-52
e-mail: torun@np.com.pl
Nord Partner Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy posiadający doświadczenie
w zakresie ubezpieczeń, w tym dla Firm z branży Eco tj. związanych z szeroko
rozumianą gospodarką odpadami.
Naszym Klientom gwarantujemy kompleksową ochronę ubezpieczeniową.
Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że dobrze skonstruowany program
ubezpieczeniowy daje nie tylko oszczędności finansowe, ale w przypadku powstania szkód w mieniu, czy też roszczeń osób trzecich, pozwala zniwelować
lub uniknąć strat finansowych firmy.
Profesjonalizm oraz godne reprezentowanie naszych mocodawców zaowocowały zaufaniem, którym obdarzyło nas ponad 3 000 podmiotów gospodarczych.
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W świetle zmian jakie zachodzą na Polskim rynku ubezpieczeń wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom swoich obecnych i przyszłych Klientów.
Współpraca z Nord Partner, to między innymi:
• Konstruowanie branżowych programów ubezpieczeniowych - wykorzystywanie
efektu skali na potrzeby osiągania optymalnych parametrów zakresowych
i kosztowych,
• Długotrwałe korzyści związane z ograniczaniem kosztów polis ubezpieczeniowych,
• Negocjowanie warunków ubezpieczenia dla Grupy zakupowej bądź/ lub dla
poszczególnych Klientów z grupy,
• Opracowanie procedur likwidacji szkód oraz pomoc w likwidacji szkód,
• Szybka, sprawna w pełni profesjonalna obsługa.

NORGPOL Czerwiński Spółka Jawna
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ul. Baletowa 104, 02 - 867 Warszawa
tel. +48 22 331 54 00, fax +48 22 331 54 44
e-mail: biuro@norgpol.pl, www.norgpol.pl
NORGPOL od ponad 20 lat zajmuje się zaopatrzeniem dla przemysłu. Nasza
oferta to między innymi:
• nowoczesne i energooszczędne piece do hartowania i obróbki cieplnej metali,
piece topialne,
• tygle, materiały formierskie, pokrycia na formy i rdzenie,
• podpórki formierskie,
• środki do obróbki kąpieli metali kolorowych,
• twardościomierze do pomiaru metodami: Rockwell, Brinell, Vickers, Leeb,
Shore,
• urządzenia do metalografii: przecinarki do próbek, szlifierko polerki, prasy do
inkludowania próbek,
• materiały termoizolacyjne: maty, sznury, płyty, kształtki, tkaniny żarowytrzymałe,
• modernizacje pieców i doradztwo techniczne.
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NORLYS Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 7, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 449 5701, fax +48 18 449 57 00
e-mail: odlewnia@norlys.com.pl, http://www.odlewnia.norlys.pl
Odlewnia ciśnieniowa Norlys Sp. z o.o. powstała na początku 2012, specjalizuje się w produkcji skomplikowanych odlewów ze stopów aluminium odlewanych metodą ciśnieniową oraz obróbką CNC opraw, lamp oświetleniowych,
części dla branży motoryzacyjnej i innych.
Posiadamy nowocześnie wyposażoną narzędziownię, gdzie wykonujemy formy
ciśnieniowe, okrojniki, oprzyrządowanie obróbcze oraz prowadzimy konserwację i naprawy form ciśnieniowych użytkowanych przez odlewnię ciśnieniową.
Dostawa może obejmować odlewy surowe poprzez wstępnie obrobione aż po
zaawansowaną obróbkę na obrabiarkach CNC. Odlewy mogą być malowane
proszkowo, gotowe do montażu. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam
kontrolować proces odlewania na każdym etapie co umożliwia uzyskanie
odlewów najwyższej jakości i jest gwarancją pełnej satysfakcji klienta. Atutem
naszej firmy jest zespół doświadczonych konstruktorów, technologów oraz
wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach produkcyjnych.
High pressure Aluminium Die Casting Foundry was established in the early
2012, and it specializes in the manufacture of complex pressure castings of
aluminium alloys and CNC machining of outdoor light fixtures as well as parts for
automotive industry and others. We have modernly equipped tool room department, where we make high pressure molds, trimming dies, clamping tools, as
well as we provide maintenance and repair pressure forms used by our foundry.
Deliveries may include raw casts through pre machined and cast on CNC
machining. Casts can be powdery coated and ready for assembly. Modern
machining park allow us to control casting process on every stage which allows
to obtain castings of the highest quality, and guarantees full satisfaction of our
customers. The advantage of our company is team of experienced constructors,
engineers and highly skilled operators on production positions.

E-26

NOVACAST System AB
Soft Center, 37225 Ronneby, Sweden
e-mail: info@novacast.se, www.novacast.se
Oprogramowanie symulacyjne oraz kompleksowe rozwiązania dla odlewnictwa:
• NovaFlow&Solid CV (Control Volume) - program symulacyjny wypełnienia
formy i krzepnięcia,
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• ATAS METSTAR - zaawansowana Analiza Termiczna z funkcjami eksperckimi,
• Foundry Technology - program do obliczania układów wlewowych i zasilających,
• Metal Master - program do obliczania namiaru wsadu.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

Nowa Stal
Wydawnictwo Prasowe AML Press

f-97

ul. Alpejska 2/8, 04-628, Warszawa
tel/fax +48 22 813 20 64
www.amlpress.pl
Magazyn „Nowa Stal” jest jedynym na rynku wydawnictwem w pełni opisującym
polskie branże stali nierdzewnych i aluminium. „Nowa Stal” to dwumiesięcznik
ukazujący się w nakładzie sięgającym 2,5 tys. egzemplarzy. Opisuje aktualne
wydarzenia w kraju i na świecie, przedstawia strategie przedsiębiorstw, prezentuje dane statystyczne, technologie i zastosowania.
The magazine “Nowa Stal” is published every two months and it appears in
2,5 thousand copies. We describe current events that take place inland and
abroad. We introduce firms’ strategies and show both profiles of people who
work in the industry and analyses of current trends. We present statistic data
and other useful information.
We are the only publishing company on the market that fully shows the polish
market of stainless steel and aluminum.

Nowy Projekt Grzegorz Pelczar

f-84

ul. Bronowicka 90, 30-091 Kraków
Oddział Kielce
ul. Warszawska 21/9, 25-512 Kielce
tel. +48 12 341-46-67, tel. kom. +48 695-967-994, 609-876-842
e-mail: dotacje@nowyprojekt.pl
DOTACJE BADANIA ROZWÓJ INNOWACJE
Firma „NOWY PROJEKT” z siedzibą w Krakowie świadczy profesjonalne
usługi z zakresu pozyskiwania dofinansowania, w tym DOTACJI UNIJNYCH

115

Stoisko / Stand
i KRAJOWYCH. Biuro posiada wieloletnie doświadczenie potwierdzone ponad
200 mln zdobytych dotacji.
Zajmujemy się KOMPLEKSOWYM DORADZTWEM związanym z tworzeniem
oraz realizacją różnego typu PROJEKTÓW.
WSPIERAMY FIRMY i inne podmioty na każdym etapie inwestycji - od
pomysłu, wdrażania, zdobycia finansowania (aplikacja - rozliczenie), po zarządzanie projektem. Oferujemy WSPARCIE ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM
DZIAŁALNOŚCI.
-

f-84

ZAPEWNIAMY:
przygotowanie koncepcji projektu,
weryfikację szans na pozyskanie dotacji + wydanie rekomendacji,
WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW wraz z wszystkimi załącznikami,
przygotowanie BIZNES PLANU,
studium wykonalności,
ANALIZA FINANSOWA i ekonomiczna,
współpracę w pozyskaniu dodatkowego finansowania - kredyty, pożyczki
poprawki na etapie sprawdzania wniosku,
dokumentacja do umowy,
rozliczenie i sprawozdania z przyznanego dofinansowania.

NT RECYKLING Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 167, 43-175 Wyry
tel. +48 793-965-000
e-mail: l.drapich@ntrecykling.pl
NT Recykling sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zbudowany na solidnych
fundamentach składających się z profesjonalistów, właścicielom naszej grupy
zaufały firmy i instytucje takie jak: Bre Bank, Skanska, Tauron Wytwarzanie,
Puławy, Grupa Azoty, Cementownia Warta, Biblioteka Śląska i wiele innych, na
bazie zebranego doświadczenie stworzyliśmy firmę recyklingową, której misją
jest ochrona środowiska, zrównoważony system zagospodarowania odpadów,
a innowacyjne technologie pozwolą nam w nie długim czasie na wprowadzenie
procesów pełnego odzysku niektórych odpadów, gorąco Państw zachęcam do
współpracy w zakresie ochrony środowiska, nasz zakład zajmuje się produkcją
paliw alternatywnych RDF.
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Oberon Robert Dyrda

f-26

ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. +48 52 354-24-00, fax +48 52 354-24-01
e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl, www.oberonrd.pl, www.system-3r.pl, www.
preciz.pl, www.nakanishi.pl, www.forumnarzedziowe.pl
Oberon Robert Dyrda to hurtownia materiałów i produktów dla narzędziowni.
Dostarczamy stale narzędziowe, jakościowe, stopy miedzi, aluminium i grafit
przydatne w wytwarzaniu narzędzi. Materiały przycinamy na zamówione wymiary, wykonujemy obróbki skrawaniem i frezowaniem. Od roku 2000 Wydajemy
dwumiesięcznik Forum Narzędziowe OBERON. Oberon jest przedstawicielem
firm: Nakanishi (szlifierki i elektrowrzeciona), Preciz (szlifowane płaskowniki),
System 3R (paletyzacja) oraz Mersen (grafity).

Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna

f-32

ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie
www.eeodlewnia.pl
Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu to firma o 130-letniej tradycji. Została
założona w 1886 roku przez niemieckiego imigranta Ernest Erbe i wszystkie
wyroby produkowane do dzisiaj posiadają znak firmowy EE. Odlewnia posiada
w swej ofercie szeroki wachlarz produkowanych wyrobów:
- odlewy z różnych gatunków żeliw (ciągliwe, spawalne, sferoidalne, szare)
o wadze od 0,1 do 47 kg
- odlewy precyzyjne wytwarzane metodą traconego wosku „lost wax” (ze
staliwa, z różnych gatunków żeliw, z metali nieżelaznych o wadze od 0,01 kg
do 5 kg
- łączniki żeliwne marki EE z żeliwa ciągliwego białego w rozmiarach od ¼
do 4 z przeznaczeniem do instalacji wodnych, gazowych, c.o. i przeciwpożarowych
Odlewnia Żeliwa SA in Zawiercie has 130 years of standing tradition. Odlewnia
was established in 1886 by the German immigrant Ernest Erbe and up to now
all produced castings and fittings have the trade mark EE. Odlewnia has in its
offer the wide range of products
- castings from different kind of cast iron (malleable, weldable, ductile, grey)
with weight from 0,1 kg up to 47 kg
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- precision castings produced by „lost wax” method (cast carbon steel, different
kind of cast iron, non-ferrous metals) with weight from 0,01 up to 5 kg
- whiteheart malleable cast iron fittings brand EE with dimension ¼ to 4” for
water, central heating, fire-proof and other installations
Współwystawcy / Companies exhibiting at the stand:
Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM – patrz osobny wpis w katalogu
Andoria- Mot Sp. z o.o.– patrz osobny wpis w katalogu

f-16

ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska/Poland
tel. +48 12 261 82 30, fax +48 12 261 82 33
e-mail: e-mail: biuro@oig.com.pl; http://www.oig.com.pl
Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową
organizacją sektora odlewniczego. Dobrowolnymi członkami tej organizacji
są przodujące odlewnie, przedsiębiostwa i instytucje pracujące dla odlewnictwa. Izba reprezentuje ten sektor przemysłu przed władzami państwowymi,
innymi instytucjami samorządowymi, a także przed podobnymi organizacjami
zagranicznymi. Izba opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki i uczestniczy w procesie legislacyjnym. Odlewnicza Izba
Gospodarcza dokonuje oceny wprowadzania i skuteczności działań aktów
prawnych. lzba także opracowuje i wprowadza zasady etyczne współdziałania
pomiędzy członkami Izby. Odlewnicza Izba Gospodarcza umożliwia nawiązywanie współpracy pomiędzy polskimi odlewniami i ich partnerami krajowymi
i zagranicznymi. W szczególności dotyczy to: •promocji w sprzedaży odlewów,
wyrobów oraz usług swoich członków, •szkolenia kierownictwa i. załóg odlewni
oraz wymiany doświadczeń, •wprowadzania nowych rozwiązań w technologii
i w organizacji produkcji, •dostawy materiałów i surowców, •normalizacji i zapewnienia jakości wyrobów i procesu produkcyjnego, •ochrony środowiska,
•restrukturyzacji odlewni.
Przedsiębiorstwa, które są zrzeszone w Odlewniczej Izbie Gospodarczej
produkują i dostarczają odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego, stopowego,
a także ze staliwa węglowego i stopowego, ze stopów miedzi, cynku, aluminium
- dla wszystkich gałęzi przemysłu. Produkują również materiały pomocnicze dla
odlewni, maszyny i wyposażenie dla przemysłu odlewniczego. Przedsiębiorstwa
i instytucje zrzeszone w Izbie oferują usługi w zakresie badań, konsultacji,
konstrukcji, a także realizacji inwestycji.
Odlewnicza Izba Gospodarcza umożliwia kontakt z najlepszymi producentami
odlewów, a także dostawcami materiałów i usług dla przemysłu odlewniczego.
Izba jest członkiem Europejskiego Komitetu Stowarzyszeń Odlewni (GAEF)
oraz: Krajowej Izby Gospodarczej.
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The Foundry Chamber of Commerce is the only in Poland self-governed
organisation of the foundry branch. The voluntary members of this organisation are leading foundries enterprises and institutions Working for the foundry
industry. It represents this branch before the state authorities other self’-governed
units and similar foreign organisations. It expresses opinions on the planned
legal acts regarding the functioning of the economy takes part in the legislation
process and evaluates the implementation and functioning of the economic
law regulations. It also creates and promotes the rules of ethical co-operation
between its members. The Foundry Chamber of Commerce is responsible for
arranging the co-operation between Polish foundries and their partners in Poland and abroad. This refers in particular to: •promotion of the sale of castings,
products, and services of its members, •training of foundry staff and exchange
of experience, •implementation of new solutions in technology and organization,
•supply of materials, •standardisation and quality assurance of the quality assurance of the products and production, processes, •environmental protection,
•restructurisation of foundries.
Enterprises associated in the Foundry Chamber of Commerce produce and
deliver: castings made in grey, ductile and alloy cast iron, carbon and alloy
cast steel, Cu, Zn and Al. Alloys for all industry branches, auxiliary materials,
machines and equipment for foundry industry. They also offer services in the
field of research, consulting, design and carrying out of investitions.
Foundry Chamber of Commerce enables contacts with the best producers of
castings and suppliers of materials and services for foundry industry. Chamber
is a member of the Committee of Associations of European Foundries (CAEF).
Wykaz firm - członków Odlewniczej Izby Gospodarczej dostępny jest na
stronie internetowej.

OfAMA Sp. z o.o.

f-39

ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole
tel./fax +48 77 474 50 04 do 05, +48 77 474 25 92
e-mail: ofama@ofama.eu, www.ofama.eu
Korzystając z ponad stu letniego doświadczenia wykonujemy kompleksowe
inwestycje, jak i jednostkowe zamówienia dla zakładów odlewniczych, firm
produkujących materiały na potrzeby odlewni, a także przemysłu recyklingu
złomu i aluminium.
Standardowa produkcja obejmuje:
Maszyny i urządzenia do transportu i sortowania mas formirskich, materiałów
ogniotrwałych, ścierniw, środków chemicznych, recyklingu stali i In.
Ponadto projektujemy i produkujemy maszyny i urzadzenia dedykowane dla
branży odlewniczej i recyklingu takie jak:
- wozy załadowcze do transportu i dozowania wsadów do pieców indukcyjnych,
- przenośniki wibracyjne do transportu gorących odlewów,
- kraty wibracyjne i kraty rozładowcze,
- schładzarki wibracyjne, podajniki rusztowe,
- przesiewacze wibracyjne,
- przenośniki: stalowo płytowe, taśmowe, śrubowe, kubełkowe, zgrzebłowe,
- dozowniki celkowe, zasuwy mechaniczne, kruszarki, konstrukcje stalowe.
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Nowoczesne techniki projektowania CAD/CAM, posiadane certyfikaty TÜV jak
również bogato wyposażony park produkcyjny w maszyny sterowane numerycznie zapewniają wysoką jakość wytwarzanych urządzeń, a dzięki zakładowemu
stanowisku badawczo rozwojowemu wyposażonemu w zestaw urządzeń, przeprowadzamy analizy materiałów pozwalając na dokładne rozpoznanie potrzeb
Klienta oraz optymalny dobór urządzeń.
Zobacz nas na www.OFAMA.eu

f-21

Olympus Polska Sp. z o. o.
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
tel. +48 22 366 00 77
e-mail: industrial@olympus.pl, www.olympus-ims.com
Olympus Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem marki OLYMPUS
na terenie kraju. Oferujemy urządzenia do badań nieniszczących (urządzenia
ultradźwiękowe i wiroprądowe), do endoskopowej inspekcji wizualnej (wideoskopy, borokopy, fiberoskopy), spektrometry XRF do analizy chemicznej materiałów
bądź ich identyfikacji (PMI) oraz szeroką gamę mikroskopów przemysłowych
(stereo, metalograficzne, cyfrowe i konfokalne).
Mikroskopy optyczno-cyfrowe serii DSX w pełni zautomatyzowane, gwarantują
szybkość, powtarzalność i precyzję pomiarów 2D i 3D. Najnowsza technologia
pozwala na obserwację obrazów w rozdzielczości 12 MPx w wielu technikach
obserwacji Jasne/Ciemne Pole oraz MIX obu technik, polaryzacja i kontrast
Nomarskiego. Zaawansowane oprogramowanie analityczne zapewnia pomiary liniowe, 3D, chropowatości oraz specjalistyczne rozwiązania dla branży
przemysłowej.
Nowa seria spektrometrów XRF VANTA do identyfikacji materiałów (PMI)
i analizy składu chemicznego. Nowy interfejs, szybka praca oraz IP65. Oferujemy
kalibracje do stali i metali kolorowych, dedykowaną kalibrację do metali szlachetnych oraz precyzyjną kalibrację do odzysku katalizatorów samochodowych.
Defektoskop Ultradźwiękowy EPOCH 650 łączy najlepsze na rynku możliwości badań ultradźwiękowych z wydajnością wysoce przenośnego, intuicyjnego
urządzenia.
OmniScan MX2 - lider rynku w zaawansowanych badaniach ultradźwiękowych Phased Array i TOFD, teraz nowy interfejs z jeszcze łatwiejszą obsługą.
Defektoskop nadający się do każdego badania ultradźwiękowego, stosowanego
w przemyśle.
Nowoczesny wideoskop IPLEX NX oferuje najwyższą rozdzielczość 1024x768,
8,4” ekran dotykowy, oświetlenie diodą laserową, wymienne sondy i najlepsze
na rynku możliwości pomiarowe. Modułowa budowa, wiele wariantów ustawienia
ekranu oraz jakość obrazu, czynią badania endoskopowe łatwymi i wygodnymi,
wszędzie tam, gdzie nie można sięgnąć wzrokiem.
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O-pal Sp. z o. o.

f-84

ul. Warszawska 1C, 96-100 Skierniewice
tel. +48 46 833-10-71
e-mail: biuro@o-pal.eu, www.o-pal.eu
Firma O-PAL Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie: skupu, odbioru,
odzysku, przetwarzaniu i recyklingu wszelkiego rodzaju odpadów. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie - działamy na rynku od 2000 roku.
O-PAL Sp. z o.o. jest jedną z nielicznych firm, które są przygotowane merytorycznie i technologicznie, aby zapewnić odbiór od przedsiębiorstw, instytucji
oraz osób prywatnych, poprodukcyjnych urządzeń oraz podzespołów i części
elektronicznych i elektrycznych w każdej ilości. Służymy również doradztwem
w zakresie recyclingu i utylizacji.
Zapewniamy: odbiór, unieszkodliwianie, przetwarzanie, recykling i transport
wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych; specjalność - przetwarzanie kineskopów i recykling szkła pochodzącego z ich demontażu; utylizacja odpadów
przemysłowych a szczególnie chemii - odczynniki, zlewki poprodukcyjne, kwasy
przemysłowe; status zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

OPTIMA RECYKLING Sp. z o. o.

f-84

ul. Wschodnia 37, 26-500 Szydłowiec
tel. +48 48 629-02-77
e-mail: biuro@optimarecykling.pl, www.optimarecykling.pl
OPTIMA Recykling Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2004 roku. Od momentu powstania kompleksowo obsługujemy przedsiębiorstwa przemysłowe
w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania, sortowania oraz recyklingu
odpadów i surowców wtórnych.
Naszą specjalizacją jest również likwidacja towarów wycofanych z obrotu
handlowego, dodatkowo oferujemy outsourcing, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami oraz raportowanie środowiskowe. Obsługa naszych klientów
prowadzona jest w 3 oddziałach: w Szydłowcu (województwo mazowieckie),
gdzie znajduje się siedziba Spółki oraz w Inowrocławiu i Toruniu (województwo
kujawsko-pomorskie).
Posiadamy niezbędny potencjał techniczny i organizacyjny, uprawnienia
oraz wiedzę, dzięki czemu prowadzimy profesjonalną gospodarkę surowcami
wtórnymi, odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

121

Stoisko / Stand
Innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki i przetwarzania odpadów powodują, że jesteśmy dla naszych kontrahentów docenianym partnerem.
Dążąc do minimalizacji odpadów przekazywanych na składowiska wykorzystujemy przyjazne dla środowiska naturalnego, specjalistyczne technologie
i instalacje do produkcji paliw alternatywnych, recyklingu tworzyw sztucznych
oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

f-14

OPTOTOM Renata Wleciał-Sykuła
ul. Głębocka 53c/30, 03-287 Warszawa
tel. +48 660 787 146
e-mail: biuro@optotom.pl, www.optotom.pl
Firma Optotom jest przedstawicielem na rynek Polski firmy Nikon Metrology,
Presi, Sensofar. W ofercie naszej firmy znajduje się pełen zakres mikroskopów
optycznych i SEM, urządzeń i materiałów do preparatyki metalograficznej oraz
profilometrów optycznych.

“Ore and Metals” Publishing house
P.O. Box 71, Moscow, 119049, Russia
tel (495) 638-45-18, 638-44-23
e-mail: rim@rudmet.ru, www.rudmet.ru
11 journals in the field of mining matter, metallurgy and nuclear industry:
• «Tsvetnye Metally» - the leading monthly journal in CIS covering the area of
nonferrous metallurgy;
• «Chernye Metally» - universal monthly journal presenting information as
about Russian, as well as about foreign iron and steel industry;
• „Ore and Metals Weekly” - free-of-charge electronic newsletter, issued every
week since June 2012, can be subscribed in www.rudmet.ru;
• English editions (two times per year): “Eurasian Mining”, “Non-Ferrous
Metals” and “CIS Iron & Steel Review”.
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OTTO JUNKER GmbH

E-26

Jaegerhausstr. 22, 52152 Simmerath - Lammersdorf, Deutschland
e-mail: info@otto-junker.de, www.otto-junker.de
Producent elektrycznych pieców indukcyjnych tyglowych, kanałowych i zalewczych
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu

PCB Service Sp. z o.o.

f-9

ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk
tel. +48 58 320 11 46, fax +48 58 320 11 46
e-mail: info@pcb.com.pl, www.pcb.com.pl
PCB Service jest jednym z głównych dostawców wyposażenia i materiałów
dla badań nieniszczących (NDT) na polskim runku od ponad 18 lat. Oferowane
przez nas materiały i urządzenia to sprawdzone na rynku produkty renomowanych producentów. Wprowadzamy na polski rynek urządzenia i materiały
NDT tylko sprawdzonych firm, które zyskały uznanie na światowym rynku NDT.
Reprezentujemy takie firmy jak: Carestream/Kodak, Helling GmbH, Teledyne
ICM, Eidosolutions, Varian, Gulmay, Phoenix, Stresstech, Oxford Instruments,
Tecmet2000 itp. Inwestycje w szkolenia naszych pracowników oraz nieustanny
rozwój w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań pozwolił nam na utrzymywanie stabilnej współpracy z klientami z różnych branż: lotniczej, samochodowej,
produkcyjnej.
Nasza oferta zawiera ponad 6000 produktów dla wszystkich metod badań NDT:
• Radiografia przemysłowa (RT) - błony radiograficzne, chemia, systemy radiografii komputerowej CR, systemy tomografii CT, lampy, akcesoria do ciemni
• Badania magnetyczno- proszkowe (MT) - produkty aerozolowe, bloki odniesienia, wzorce, sprzęt magnesujący, jarzma, generatory, lawy magnetyczne,
urządzenia do rozmagnesowywania
• Badania penetracyjne (PT)- produkty aerozolowe, bloki odniesienia, wzorce,
• Badania ultradźwiękowe (UT)- głowice, defektoskopy, wzorce, grubościomierze, akcesoria i materiały do badań
• Badania wizualne (VT)- endoskopy, fiberoskopy, wideondoskopy, kamery,
źródła światła, zestawy do badań wizualnych
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PCB Service dostarcza również rozwiązania dla metalografii: spektrometry
XRF oraz OES, dyfraktometry, urządzenia do analizy naprężeń, szlifierki,
polerki, przecinarki itp.
Jeśli prowadzą Państwo badania doradzimy Państwu w wyborze odpowiedniego urządzenia i materiałów w zależności od aplikacji. Dla większości
urządzeń, które oferujemy zapewniamy krajowy serwis: naprawy, konserwację
oraz sprawdzenia okresowe.

E-11

PETROfER-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Składowa 1, 26-052 Nowiny k/Kielc, Polska/Poland
tel. +48 41 346 52 48, 41 346 52 82, 41 346 52 95, 346 53 07, fax +48 41 346 53 07
e-mail: petrofer@petrofer.pl, http://www.petrofer.pl
1. Odlewnictwo ciśnieniowe stopu aluminium, cynku i magnezu
•Niepalne płyny hydrauliczne. •Granulaty do smarowania tłoków. •Smary
i środki do oddzielania odlewów. •Środki do podgrzewania form. •Środki do
zabezpieczenia przed korozją. •Środki do mycia matryc oraz maszyn odlewniczych. •Oleje przekładniowe i prowadnicowe.
2. PETROFER-POLSKA oferuje dla innych gałęzi przemysłu swoje produkty
i technologie. Służy doradztwem w doborze produktów oraz serwisem
i szkoleniem służb odpowiedzialnych za użytkowanie produktów naszej firmy.
•technika hartownicza, czynniki schładzające; •technika hartownicza, kąpiele
solne, środki ochronne; •obróbka metali, emulsje na bazie roztworów wodnych;
•obróbka metali, chłodziwa na bazie oleju mineralnego; •obróbka plastyczna
metali, ciągnienie, walcowanie; •smary przemysłowe; •środki antykorozyjna;
•konserwacja i oczyszczania; •chemikalia dla przemysłu papierniczego; •produkty specjalne.

f-61

PLAST LINE
ul. Kominiarska 42 A,B, 51-180 Wrocław
tel. +48 71 325 36 30, fax +48 71 715 67 22
e-mail: info@plastline.com.pl, www.plastline.com.pl
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Firma Plast Line prezentuje na swoim stoisku urządzenia peryferyjne dla
odlewni - urządzenia termostatujące do regulacji temperatury w formach odlewniczych wiodącego światowego producenta, firmy Regloplas. W ofercie firmy
z ponad 50-letnią tradycją oprócz urządzeń do utrzymywania stałej temperatury
w formach wtryskowych i odlewniczych, wytłaczarkach ślimakowych, walcach
i wygniatarkach znajdują się również urządzenia chłodzące.

PLASTMET Sp. z o.o

E-24

ul. Szkolna 15A, 47-225 Kędzierzyn Koźle
tel. +48 77 405 22 21, tel. +48 77 405 22 25 - dział sprzedaży i zaopatrzenia,
fax +48 77 405 22-23
e-mail: plastmet@plastmet.biz.pl, www.plastmet.biz.pl
PLASTMET Sp. z o.o. - wyłączny przedstawiciel włoskich firm PROTECME
Srl. oraz FOUNDRY ECOCER, producentów środków pomocniczych dla odlewni
metali kolorowych ze stopów aluminium, miedzi, brązów, mosiądzów oraz cynku.
Przedmiotem naszej oferty są:
- środki odżużlające
- środki modyfikujące
- środki odgazowujące
- rafinatory
- zaprawy odlewnicze
- filtry
- siatki filtracyjne
- tygle
- wyroby grafitowe dla odlewni aluminium
- wyroby ceramiczne np. kanały zasilające
- pasty i powłoki ochronne
- i wiele innych produktów dla odlewnictwa.
Współwystawcy / Companies exhibiting at the stand:

• Nuova Protecme
Viale Europa 60, 20010 Ossona, Włochy,

• Foundry Ecocer
Viale Europa 62, 20010 Ossona, Włochy
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P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga
ul. 11-go Listopada 35, 05-502 Piaseczno
tel.+48 22 756 96 61, kom. +48 506 119 141
e-mail: polblume@polblume.pl, www.polblume.pl
Specjalizujemy się w zbieraniu, transporcie i przetwarzaniu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz jesteśmy zaangażowani w zbieranie zużytych baterii. Zajmujemy się recyklingiem następujących odpadów: kineskopów,
kabli, luminoforu, płytek elektronicznych oraz szkła. Zapraszamy do współpracy
w zakresie zagospodarowania odpadów m.in. przedsiębiorstwa związane z sektorem gospodarki odpadami, organizacje odzysku, instytucje, sieci handlowe,
punkty serwisowe sprzętu RTV i AGD, gminy oraz klientów indywidualnych.
Dysponowanie odpowiednimi warunkami technicznymi i organizacyjnymi pozwala nam na kompleksowe zagospodarowanie elektroodpadów dlatego naszym
klientom gwarantujemy profesjonalną i solidną obsługę. Wystawiamy wszystkie
niezbędne dokumenty potwierdzające właściwe zagospodarowanie odpadów.

E-40A

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel./fax +48 41 342 45 34, 41 342 44 34
e-mail: adamczak@tu.kielce.pl
Zakład Mechatroniki jest jednostką naukowo-badawczą i dydaktyczną na
Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Działalność naukowo-badawcza Zakładu Mechatroniki koncentruje się
w czterech obszarach:
1. Technika płynowa - napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne,
urządzenia wykonawcze, sterujące i pomiarowe stosowane w napędach
płynowych (hydraulicznych i pneumatycznych).
2. Automatyzacja i robotyzacja produkcji - płynowe urządzenia automatyki,
manipulatory i roboty przemysłowe o kinematyce szeregowej (manipulatory
kartezjańskie) i kinamatyce równoległej (manipulatory typy tripod) z napędem
płynowym (hydraulicznym i pneumatycznym).
3. Mechatronika - hydrotronika i pneumatronika, elektrohydaruliczne i elektropneumatyczne układy sterowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
4. Biomechatronika - systemy płynowe w inżynierii medycznej i rehabilitacyjnej,
biomanipualatory, biochwytaki, zastosowanie sztucznych mięśni pneumatyczncych, pneumatyczne aktuatory mięśniowe.
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W Zakładzie Mechatroniki wykonuje się prace naukowo-badawcze w ramach
projektów finasownaych przez MNiSzW oraz w ramach współparacy z przemysłem. Oferta Zakladu Mechatroniki dla przemysłu dotyczy nastepujacych
zagadnień:
• Projektowanie, modelowanie, symulacja i identyfikacja elementów i układów
płynowych (hydraulicznych i pneumatycznych) w wykorzystaniem oprogramowania 3DCAD, MES, SIM.
• Badania doświadczalne i wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów i układów hydraulicznych i pneumatycznych.
• Diagnostyka, ocena stanu zużycia oraz wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych elementów i układów hydraulicznych i pneumatycznych.
• Modernizacja i wdrażanie nowych energooszczędnych rozwiązań w zakresie
budowy i techniki sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych.
• Doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie projektowania, modernizacji
i eksploatacji układów napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego.
• Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji oraz techniki sterowania napędów
hydraulicznych i pneumatycznych.
Pracownicy Zakładu Mechatroniki są autorami wielu prac naukowo-badwczych
i dydaktycznych, publikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych,
w zakresie modelowania i symulacji, analizy i syntezy, badania i diagnostyki
napędów płynowych (hydrostatycznych i pneumatycznych).

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Materiałowej

f-84

ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
tel. +48 22 234-84-50
e-mail: mkl@inmat.pw.edu.pl, www.inmat.pw.edu.pl
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest czołowym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie inżynierii materiałowej
w Polsce. Działalność naukowa prowadzona na Wydziale Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej jest na najwyższym poziomie, o czym świadczy
ocena parametryczna dokonana przez MNiSW. Wydział uzyskał w niej, w roku
2014 kategorię A+, co więcej znalazł się na pierwszym miejscu w swojej grupie
jednorodnej obejmującej inżynierię materiałową, chemię i inżynierię chemiczną.
Na Wydziale prowadzone są projekty badawcze MNiSW, granty promotorskie,
projekty rozwojowe, projekty międzynarodowe. Wydział posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów zarówno międzynarodowych jak
i krajowych w dziedzinie materiałów metalicznych, polimerowych i ceramicznych,
jak również zagadnień recyklingu sprzętu elektronicznego. Wydział ma również
znaczące doświadczenie we współpracy i prowadzeniu projektów z przemysłem
krajowym oraz zagranicznym. Prowadzi aktywną współpracę z partnerami m.in.
z przemysłu samochodowego, lotniczego oraz naftowego. Wśród najważniejszych osiągnięć praktycznych w ostatnim okresie zasługują na wyszczególnienie
prace wdrażane przez Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne S.A.
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w Płocku ( obecnie Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.), Zakład Kompozytów
‚’BELLA’’, Grupę Lotos S.A. i firmą recyklingową Polblume.
WIM dysponuje zaawansowaną i unikatową aparaturą badawczą umożliwiającą prowadzenie różnorodnych badań podstawowych oraz technologicznych
w zakresie inżynierii materiałowej. Szerokie możliwości posiadanego sprzętu
posiadają na kompleksowe podejście do zagadnienia zarówno w zakresie wytwarzania nowoczesnych materiałów, jak również kontroli ich jakości. Wydział
specjalizuje się w wykonywaniu badań wytrzymałościowych, mikrostrukturalnych
oraz termicznych.

f-84

Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50 - 370 Wrocław
tel. +48 71 320 25 55
e-mail: dziekanat.wis@pwr.wroc.pl
http://www.wis.pwr.edu.pl/index.dhtml
Wydział Inżynierii Środowiska prowadzi nauczanie oraz prace badawcze
i projektowe w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska. Stosujemy najnowsze
technologie, zgodne ze zmieniającymi się wymaganiami krajowego i europejskiego rynku. Absolwenci Wydziału znają zasady racjonalnego korzystania ze
środowiska, kontroli jego zanieczyszczenia oraz przedsięwzięć technicznych,
ekologicznych i gospodarczo-ekonomicznych służących ochronie czystości
gleby, wody i powietrza atmosferycznego. W szczególności mają szeroką wiedzę
i praktyczne umiejętności kierowania budową i eksploatacją systemów recyklingu
i innych metod unieszkodliwiania odpadów, układów, urządzeń, sieci i instalacji
wyposażenia sanitarno-technicznego budynków i aglomeracji, zapewniania
właściwego mikroklimatu w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu,
eliminowania źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zaopatrzenia
w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Interdyscyplinarne prace badawcze dotyczą zagospodarowania odpadów
opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego, pojazdów
wycofanych z eksploatacji, odpadów przemysłowych, eliminacji skażeń gruntu,
składowania odpadów itp. Prace te wykonywano w ramach projektów krajowych
lub międzynarodowych, m.in. przez Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów powołanego decyzją Komisji Europejskiej w 2002 r.
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Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

f-84

ul. Metalurgiczna 17D, 20-234 Lublin
tel. +48 81 74 55 200
e-mail: info@pkrecykling.pl, www.pkrecykling.pl
Polska Korporacja Recyklingu - Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego działa od kwietnia roku 2006. Głównym
przedmiotem działalności spółki jest zbieranie, przetwarzanie, odzysk
i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Obecnie Spółka ma podpisane umowy na odbiór ZSEiE z gminami woj.
lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego w zakresie zbiórki odpadów od
mieszkańców oraz szereg umów z zakładami gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przedsiębiorstwami i instytucjami, organizacjami handlowymi i serwisami
z powyższych regionów.
Odpady ZSEiE są w zakładzie selekcjonowane i partiami poddawane procesom
bezpiecznego przetwarzania właściwym technologicznie dla poszczególnych
ich rodzajów.
Zakład Przetwarzania Polskiej Korporacji Recyklingu dysponuje wieloma
specjalistycznymi urządzeniami i liniami przetwórczymi do poszczególnych
rodzajów odpadów, w tym m.in. młyn do wstępnego mielenia odpadów firmy
METSO, młyn do mielenia drobnych odpadów firmy ZERMA, półautomatyczna
linia do przetwarzania kineskopów, młyn do wodnej separacji kabli, urządzenia
do cięcia plazmowego metali, pompy podciśnieniowe do odzysku freonów. Dział
logistyczny ma na swoim wyposażeniu sprzęt ciężki, tj. samochody ciężarowe
typu „hakowiec” i lekki: Nissan Iveco do odbioru odpadów bezpośrednio od
mieszkańców.
Polska Korporacja Recyklingu uczestniczy w branżowych konferencjach naukowo-technicznych, prowadzi społeczne kampanie edukacyjno-informacyjne
dla mieszkańców miast i wsi poprzez organizowanie konkursów, pikników
i konferencji poświęconych ochronie środowiska.
Ambasadorami Kampanii Edukacyjnych prowadzonych przez spółkę byli m.in.:
URSZULA i Krzysztof Cugowski.
Polska Korporacja Recyklingu to nowoczesna i mobilna firma stale rozszerzająca zakres swoich usług zarówno dla klientów detalicznych jak i hurtowych. To
firma otwarta na zmiany i propozycje.
Ekologia i ochrona środowiska to podstawowe wartości, którymi Polska Korporacja Recyklingu kieruje się w codziennej działalności.
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Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. +48 504-108-600
e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl, www.psnr.pl
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu (PSNR) zostało zarejestrowane
9 października 2009 roku. Stowarzyszenie skupia specjalistów działających
w zakresie recyklingu, zarówno w zakresie pojazdów, paliw, odpadów komunalnych i chemicznych.
Do podstawowych celów i działań PSNR należy:
• promocja idei i problematyki ekologii oraz ochrony środowiska, w tym recyklingu
• promocja rozwiązań legislacyjnych, normalizacyjnych i organizacyjnych
sprzyjających rozwijaniu i wdrażaniu recyklingu
• wspieranie, inicjowanie recyklingu, między innymi poprzez nowe technologie
i prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych dotyczących ochrony środowiska
• rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska w zakresie wykorzystywania odpowiednich niskoemisyjnych technologii recyklingu w dziedzinie
m.in. pojazdów mechanicznych i innych urządzeń mechanicznych.

E-26

Power Hammer International
16295 SW 85th Ave. Portland, Oregon 97224, USA
e-mail: info@powerhammer.com, www.powerhammer.com
Producent młotów pneumatycznych do odłamywania nadlewów w odlewach
staliwnych i żeliwnych
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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POWER KRUSZ Łukasz Roszczyk
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ul. Kołobrzeska 8, 05-520 Konstancin Jeziorna
tel. +48 506-929-006
e-mail: power-krusz@wp.pl

PPH im. Jędrzeja Śniadeckiego Sp. z o.o.

f-88

ul. Polna 115, 87-100 Toruń
tel. +48 56 66 440 75, fax+48 56 66 440 77
e-mail:biuro@sniadecki.torun.pl, www.sniadecki.torun.pl
Produkujemy szeroki i różnorodny asortyment osłon twarzy w tym osłon
chroniących przed promieniowaniem podczerwonym. Specjalizujemy się w realizacji indywidualnych zamówień dostosowanych do wymagań i warunków
pracy klientów. Posiadamy w ofercie najwyższej jakości odzież i rękawice
aluminizowne żaroodporne przeznaczone do prac w wysokich temperaturach.
Ponadto oferujemy okulary ochronne testowane w hutnictwie oraz okulary
ochronne korekcyjne.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
- JUTEC GmbH - Mellumstr. 23-25, 26125 Oldenburg, Niemcy
- F&R Brillen GmbH - Porschestraße 21, 84030 Landshut Niemcy

KPR PRODLEW - KRAKÓW Sp. z o. o.

E-52

ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków
tel./fax +48 12 411-81-11; tel. +48 12 411-97-10
e-mail: biuro@prodlew-krakow.pl, pracownia@prodlew-krakow.pl
Kompleksowa realizacja inwestycji przemysłowych. Usługi projektowe
AutoCAD, INVENTOR, 3D. Modernizacje, realizacja obiektów „pod klucz”,
uruchomienia i doradztwo.
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Wykonujemy topialnie indukcyjne i żeliwiakowe, formiernie, stacje przerobu
i regeneracji mas, linie formierskie, oczyszczalnie, systemy transportu materiałów sypkich przenośnikowe i pneumatyczne, instalacje odpylania i wentylacji,
instalacje elektryczne automatyki i sterowania, instalacje wodno-kanalizacyjne,
instalacje hydrauliczne oraz urządzenia i konstrukcje nietypowe.

f-44

PROfOND Dariusz Korczak
ul. Zacisze 1 /11, 40-025 Katowice
tel. +48 32 256 46 60
e-mail:profond@profond.com.pl, www.profond.com.pl

E-21

PROGELTA S.R.L.
Via Archimede 13, 35030 Rubano (PD), Italy
tel. +39 049 8975705, fax +39 049 8975714
e-mail: info@progelta.com, www.progelta.com
PROGELTA, with a broad experience and know-how, offers design, supply and
installation of equipment, computerized systems and high quality service with
emphasis on automation to any size foundry worldwide. The goal of PROGELTA
is to find the most suitable solutions for either existing operation or new plant
design, installation and start-up. Every equipment manufactured by Progelta,
is unique in design and development in order to meet the specific needs of
each customer. All of the installations meet elevated standards of quality, both
in materials and control systems.
• Equipment for spheroidization and automatic inoculation
• Automatic pouring systems and induction furnaces
• Electronic dosing and weighing equipment
• Charging plants for melting furnaces, tilting skips and trucks for cast iron
transporting
• ‘Customer-oriented’ software development and supervision systems
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Jak Sp. z o.o. – patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.
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f.P.H PRO-HURT

f-23

ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów
tel./fax +48 32 247-26-87
e-mail: biuro@pro-hurt.pl, www.pro-hurt.pl
Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą materiałów termoizolacyjnych i uszczelniających na rynek krajowy i zagraniczny.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w skład której wchodzą: materiały termoizolacyjne, uszczelnienia, płyty uszczelkarskie, szczeliwa i sznury,
kompensatory, taśmy hamulcowe, tworzywa, wyroby gumowe oraz liny i drabiny.

PROMET CZECH s.r.o.

E-15

28 října 3138/41, 702 00 Ostrava, Czech Republic
Przedsiębiorstwo PROMET CZECH s.r.o. od 1992 jest dostawcą surowców
używanych w odlewniach i hutach w Krajach Europy Środkowej.
Dostarczamy
- Surówki hematytowe, przeróbcze i specjalne o róznym składzie chemicznym,
- Zelazostopy FeS, FeSi, FeMnHC, FeSiMn, FeMnLC, FeCrHC, FeCrLC,
- Zelazostopy szlachetne FeMo, FeV, FeTi, FeNb,
- Metale Fe, Ni, Cu, Pb,
- Złom stalowy oraz żeliwny.
Since 1992 the company PROMET CZECH s.r.o. is one of the leading suppliers
of raw materials for foundries and steel mills in Central Europe.
We supply
- Hematite, Nodular and Steelmaking Pig Iron of different chemical composition,
- Ferroalloys FeS, FeSi, FeMnHC, FeSiMn, FeMnLC, FeCrHC, FeCrLC,
- Noble alloys FeMo, FeV, FeTi, FeNb,
- Metals Fe, Ni, Cu, Pb,
- Iron and steel scrap
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PROMET fOUNDRY, a.s.
Jiráskova 1327, 75501 Vsetín
tel. +420 571 412 250
e-mail: prometfoundry@prometfoundry.cz
PROMET FOUNDRY s.r.o. powstała w 1994 roku i stała się częścią GRUPY
PROMET. Odlewnia koncentruje się na produkcji żeliwa szarego oraz żeliwa
sferoidalnego.Zdolność produkcyjna okolo 8000 ton rocznie jest w pełni wykorzystana przez dwie automatyczne linię do formowania odlewów od 1 kg do 70
kg. Produkowane są rownież odlewy formowane w procesie ręcznym od 50 kg
do 1600 kg.Rozmiary form 700 x 700 x 250/250. Długoletnim jak tez nowym
partnerom oferujemy kompleksowe rozwiązania od zlecenia odpowiedniej
technologii do dostarczenia produktu końcowego. Produkcja odlewni jest dostarczana na rynek krajowy, ale również do krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza
do Niemiec, Szwecji i Francji.
PROMET FOUNDRY s.r.o. was established in 1994 and became part of the
PROMET GROUP. Foundry focuses on the production of grey and nodular cast
iron. Production capacity of about 8,000 tons per year is fully utilized by three
lines, one automatic moulding line for castings from 1 kg up to 70 kg and two
hand moulding lines for castings from 50 kg up to 1600 kg, in maximal frame
dimension 700 x 700 x 250/250 mm. Long-term as well as new partners are
provided with the complete solutions from the choice of most suitable technology to the final product delivery. Besides domestic market the foundry products
are supplied all over the Europe, especially to Germany, Sweden and France.
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Protechnika Grzegorz Kowalczyk
ul. Żelechowska 67, 21-400 Łuków
tel.+48 25 798 97 20
e-mail: protechnika@protechnika.com, www.protechnika.com
Firma oferuje linie do produkcji brykietu, pellets. Oferujemy granulatory,
brykieciarki hydrauliczne, młyny, prasy do tłoczenia oleju. Ponadto posiadamy
w ofercie Shreddery jednowałowe, dwuwałowe i cztero-wałowe, młyny frezowe
oraz inne urządzenia do rozdrabniania drewna, gumy, tworzyw sztucznych.
The company offers lines for the production of briquettes, pellets. We offer
granulators, hydraulic briquetting machines, mills, oil presses. In addition, we
have one, two and four-shaft shredders, cutter mills and other devices for chopping wood, rubber, plastics.
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PRZEGLĄD ODLEWNICTWA

f-16

Adres korespondencyjny / Corespondence address /
Adresse für Korrespondenz
Redakcja / Editorial Office / Redaktion:
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska/Poland
tel. +48 12 261 82 43, fax +48 12 261 82 51
e-mail: przeglad@przeglad-odlewnictwa.pl, przegladodlewnictwa@op.pl
Czasopismo założone w 1937 r., jest oficjalnym organem Stowarzyszenia
Technicznego Odlewników Polskich. Przegląd Odlewnictwa jest miesięcznikiem
i najstarszym, jedynym czasopismem naukowo-technicznym branży odlewniczej
w Polsce. Przegląd Odlewnictwa ukazujący się w nakładzie 1000-2000 egz.
rozchodzi się do polskich odlewni i przedsiębiorstw stosujących odlewy w swojej
produkcji, do większości inżynierów i techników pracujących w odlewniach, a także jest wysyłane zagranicę spełniając w ten sposób rolę promocyjną polskiego
odlewnictwa. Obok oryginalnych artykułów naukowych i technicznych z zakresu
odlewnictwa, organizacji, jakości, ochrony środowiska, historii odlewnictwa,
czasopismo zamieszcza reklamy krajowych i zagranicznych firm produkujących
maszyny, urządzenia, materiały, a także odlewy. Czasopismo zamieszcza
również przedruki i streszczenia artykułów ukazujących się w czasopismach
zagranicznych. Redakcja posiada również egzemplarze archiwalne.
PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (Foundry Review)
Journal of the Polish Foundrymen’s Association
Founded in 1937, is the official organ of the Polish Foundrymen’s Association.
It is a monthly journal and the oldest scientific-technical journal in Poland concerning foundry practice. It is printed in 1000-2000 copies, which are distributed
among Polish foundries and companies using castings in their production, as
well as among the majority of engineers and technicians working in foundries.
It is also sent abroad fulfilling in this way the promotion of Polish foundry industry. Alongside the information about technical news, organisation, quality,
environmental protection, and history of foundry practice, the journal inserts
the advertisements of domestic and foreign companies producing machines,
equipment, materials and castings. Journal presents reprints and summaries
of articles from foreign journals, as well as original works of foreign authors.
PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (Giesserei-Rundschau)
Zeitschrift des Vereins Polnischer Giessereifachleute
Die im Jahre 1937 gegründete Zeitschrift ist das offizielle Organ des Vereins
Polnischer Giessereifachleute. Przegląd Odlewnictwa ist der ältesten Monatsschrift und eine bekannte wissenschaftlich-technische Zeitschrift des Giessereiwesens in Polen. Die 1000-2000 Exemplare betragende Auflage verbreitet sich
unter polnische Giessereien, die die Abgüsse zu verwenden den Betriebe sowie
unter die Mehrheit von den in den Giessereien arbeitenden Ingenieuren und
Technikern; sie wird auch ins Ausland gesandt erfüllend in dem die wichtige Rolle
für die Promotion des polnischen Giessereiwesens. Ausser den originellen wissenschaftlichen und technischen Artikeln sowie Übersetzungen der gewählten
ausländischen Artikeln aus dem Bereich des Giessereiwesens, Organisation,
Qualität, Umweltschutz und Giessereigeschichte rückt die Zeitschrift die Anzeigen der in- und ausländischen die Maschinen, Einrichtungen, Materialien sowie
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Abgüsse zu herstellenden Firmen ein. Die Zeitschrift veröffentlicht auch die
Nachdrücke und die Zusammenfassungen von den sich in den ausländischen
Zeitschriften erscheinenden Artikeln.
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PTS Josef Solnar, s.r.o.
ul. U Hrůbku 170, 709 00 Ostrava, Czech Republic
tel. +48 327 578 359, +48 784 398 382
e-mail: polska@ptsndt.com, www.ptsndt.com/pl/
PTS Josef Solnař jest czeską firmą, założoną w 1990r., mającą oddziały
w kilku państwach, również i w Polsce. Od 2000 roku posiadamy certyfikat
jakości ISO 9001, natomiast od 2007 roku jesteśmy członkiem wspierającym
PTBN. Zajmujemy się produkcją oraz sprzedażą urządzeń związanych z prowadzeniem badań nieniszczących, demagnetyzacją czy też kalibracją. Nasza
oferta skierowana jest do wymagających odbiorców, o czym świadczy szeroki
wachlarz oferowanych urządzeń, konkurencyjna cena oraz wysoka jakość produktów. Ponadto dla każdego klienta przygotowujemy indywidualnie dobraną
ofertę, dostosowując się do jego wymagań oraz oczekiwań. Jesteśmy otwarci
na wszelkie propozycje nawiązania współpracy.
PTS Josef Solnar is a Czech company established in 1990. It is based in several countries, including Poland. We received the ISO 9001 quality certificate in
2000 and we have been a member supporting PTBN since 2007. We specialise
in production and trade of numerous devices connected with non-destructive
testing, demagnetisation, and calibration. Our offer is addressed to demanding
customers which is proved by a wide range of available devices, attractive prices,
and high quality of our products. Moreover, we prepare a special offer for each
client which is individually adjusted to their requirements and expectations. We
are open to all kinds of cooperation offers.
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PUTZ RECYCLING Krzysztof Putz
ul. Nowowiejska 24, 44-153 Trachy
tel. +48 (0) 32 337 02 81, fax +48 (0)32 337 02 82
e-mail: putz@putz.com.pl, www. putz.com.pl
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PYROTEK CZ s.r.o.

E-46

Dolni Lhota 203, 678 01 Blansko, Czech Republic
tel. +420 516527111, fax +420 516527112
e-mail: blansko@pyrotek-inc.com, www.pyrotek.info
PYROTEK to światowy lider inżynierii i innowacyjnych rozwiązań technicznych,
zintegrowanego projektowania systemów oraz doradztwa dla klientów działających w przemyśle aluminiowym. PYROTEK inwestuje i szybko się rozwija także
w innych obszarach, takich jak szkło, izolacje akustyczne oraz zaawansowane
materiały. Od 1956 roku Pyrotek współpracuje z klientami nad wprowadzaniem
innowacji oraz zaawansowanych energooszczędnych technologii. PYROTEK odpowiada na zmieniające się zapotrzebowanie i globalny popyt. Od huty poprzez
odlewnie - PYROTEK wspiera produkcję aluminium o najwyższej jakości przy
jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów produkcyjnych i maksymalizacji
rentowności producentów aluminium. Światowy zespół PYROTEK koncentruje
się na poprawie jakości metalu i wydajności w odlewniach aluminium przy
wykorzystaniu zintegrowanych systemów topienia, przesyłu, uszlachetniania, przetrzymywania i odlewania metali. Pyrotek jest najlepszym partnerem
w produkcji aluminium. Firma może się poszczycić doświadczeniem w zakresie
procesów ciekłego aluminium, w projektowaniu inżynierskim, doradztwie i analizie w branży metalurgicznej. Nasza wiedza obejmuje cały zakres, od materiałów
eksploatacyjnych po urządzenia wspomagające procesy produkcyjne.

Qingdao Huatong Science & Industry
Investment Co.,Ltd

f-53

#10 Donghaixi Rd. Qingdao, Shandong, China
e-mail: dongzq@qme.cn
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Recyklerzy Polscy Związek Pracodawców
ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
e-mail: biuro@rpzp.org, www.recyklerzypolscy.demot.pl
Jesteśmy pierwszą w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
polską organizacją pracodawców, skupiającą podmioty gospodarcze związane
z recyklingiem pojazdów w celu obrony ich wspólnych interesów - zapraszamy
Twoją Firmę do członkostwa i współpracy! Jesteśmy wewnątrz wydarzeń między innymi czynnie uczestnicząc w pracach Parlamentu RP nad nową wersją
Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ten nowelizowany
właśnie akt prawny przesądzi w niedługim czasie o zasadach funkcjonowania
naszej branży na najbliższe lata. Jako Recyklerzy Polscy - Związek Pracodawców jesteśmy zapraszani i obecni na ważnych branżowych wydarzeniach,
zmieniając postrzeganie recyklingu pojazdów z niejasnego interesu na poważny
i niezbędny Polsce biznes. Mamy realne plany dotyczące budowania pozycji
branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, jako niezbędnego ogniwa
w łańcuchu całej branży motoryzacyjnej. Podstawowym zadaniem RP-ZP jest
budowa wspólnego prestiżu i siły środowiska, wzajemna pomoc i współpraca,
realizacja usług Organizacji na rzecz Członków, reprezentowanie interesów
naszego środowiska, tworzenie wspólnego lobby oraz czerpanie satysfakcji
i przyjemności ze spotkań we wspólnym gronie. Pracujemy nie tylko dla idei,
lecz także z korzyścią dla naszych Firm.
Jak to robimy?: integrujemy środowisko, pomagamy naszym Członkom, walczymy o prawa przedsiębiorców, promujemy nasze Firmy, kojarzymy biznesowo,
doradzamy Firmom, rekomendujemy swoich Członków, reprezentujemy interesy
branży, organizujemy spotkania, przyznajemy nagrody branżowe, uczymy
siebie i Polaków biznesu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na
najwyższym poziomie.
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REGLOPLAS AG
Flurhofstrasse 158, CH-9006 St. Gallen, Szwajcaria
tel +41 71 282 58 00, fax +41 71 282 58 40
e-mail: info@regloplas.com, www.regloplas.com
Szwajcarska firma REGLOPLAS AG zaprezentuje na stoisku swojego partnera
handlowego firmy Plast Line urządzenia termostatujące.
W ofercie firmy z ponad 50-letnią tradycją oprócz urządzeń do utrzymywania
stałej temperatury w formach wtryskowych i odlewniczych, wytłaczarkach ślimakowych, walcach i wygniatarkach znajdują się również urządzenia chłodzące.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand:
Plast Line – patrz osobny wpis w katalogu
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RELBO S.r.l.
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Via Papa Giovanni XXIII 3/C, 25086 Rezzato, Brescia - Włochy
tel. +48 694 89 79 69
e-mail: info@castmetal.pl, www.castmetal.pl
Firma RELBO specjalizuje automatyzacji gniazd odlewniczych przy odlewaniu
ciśnieniowym. Relbo produkcje automatyczne spryskiwacze do maszyn ciśnieniowych i manipulatory odbierające odlewy oraz integruje roboty przemysłowe
do pracy w gniazdach odlewniczych na bazie maszyn ciśnieniowych.
Relbo specjalizuje się w instalacji całkowicie zintegrowanego gniazda odlewniczego pozwalającego na zwiększenie produktywności o 25-30%.
W zakres produktów firmy Colosio wchodzą:
• Spryskiwacze pionowe jedno i dwu osiowe (modele RELBO: Velox, Rapid,
Directo, PLUS)
• Manipulatory (modele RELBO: Arcofast 3 i 6)
• Zintegrowane roboty i prasy okrawające do automatyzacji procesu odlewania
ciśnieniowego.
Firma obecna na stoisku / Company presented at the stand:
Cast Metal – patrz osobny wpis w katalogu

REMIx S.A.

E-54

ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin
tel. +48 68 47 55 400, e-mail: office@remixsa.pl
REMIX S.A. - Producent urządzeń do obróbki cieplnej z 26-letnim doświadczeniem w branży. Zakres produkcji obejmuje projektowanie i produkcję wysokiej
jakości urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali jak: piece i linie
technologiczne do obróbki cieplnej w atmosferach ochronnych i w próżni,
piece i urządzenia do procesów odlewniczych, piece do obróbki cieplnej metali
nieżelaznych. REMIX S.A. świadczy usługi modernizacyjne i serwisowe urządzeń do obróbki cieplnej, sprzedaż części zamiennych do pieców i urządzeń
im towarzyszących.
Jako jedyni w Polsce oferujemy tygle do topienia metali nieżelaznych i akcesoria odlewnicze niemieckiej firmy MAMMUT-WETRO GmbH.
REMIX S.A. - heat treatment equipment manufacturer with 26 years’ experience in the heat treatment branch. The production scope covers manufacturing
of high quality heat treatment: furnaces and technological lines for thermal and
thermo-chemical heat treatment (atmosphere and vacuum heat treatment),
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units designed for joint operation with external loaders, quench baths, washers,
casting and non-ferrous metals heat treatment furnaces, as well as repairs,
modernizations and spare parts delivery.
We are the only company in Poland we offer melting crucibles for non-ferrous
metals and foundry accessories by German MAMMUT-WETRO GmbH
Firmy obecne na stoisku / Companies presented at the stand:
- MAMMUT – WETRO GmbH, Niemcy
- AFC Holcroft, USA
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Renomet Recykling Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 20H, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 249-50-20
e-mail: renomet.recykling@gmail.com, www.autozlomrenomet.pl
Renomet Recykling Sp. z o.o. jest stacją demontażu pojazdów, działa na
rynku polskim od 2003 roku. Oferujemy:
• złomowanie, kasację pojazdów
• wydawanie zaświadczeń do wyrejestrowania
• skup samochodów powypadkowych, uszkodzonych, wyeksploatowanych
• wycenę pojazdu telefonicznie i mailowo po przysłaniu zdjęć
• zapłata za pojazdy od ręki
• transport lawetą bezpłatnie dla naszych klientów
• kompleksowa informacja dla klienta o procedurze kasacji i niezbędnych
dokumentach
• profesjonalna obsługa kasacji pojazdów
• sprzedaż używanych części zamiennych w siedzibie i na allegro
• szeroki wybór części i konkurencyjne ceny
• udzielanie informacji o dostępności części telefonicznie i mailowo
• respektowanie wszystkich przepisów konsumenckich ( możliwość zwrotu
zakupionych części w ustawowych terminach i zwrot pieniędzy dla klienta)
• każdy klient otrzymuje paragon lub fakturę na zakupione części
• wysyłka części do klienta na życzenie
Posiadamy obiekty, technologię i wykwalifikowaną kadrę żeby nasze usługi
prowadzić na najwyższym poziomie.
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RHI AG
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Wienerbergstraße 9, 1100 Vienna, Austria
tel. +43 502 13-6278, kom. +43 699 1870-6278, fax +43 502 13-6797
e-mail: gunda.griessmann@rhi-ag.com, http://www.rhi-ag.com
RHI - Solutions for the steel industry
Our complete product and service portfolio for the steel industry ranges from
basic and non-basic bricks and mixes, isostatically pressed products and prefab
components to special machinery, repair systems and services for the lining of
diverse units on site.
We are:
The world market and technology leader.
Services:
Worldwide - on site.
Objectives:
A sustainable increase in productivity developed in close cooperation with our
customers, using innovative products and new technologies.
A significant reduction of refractories costs based on the optimization and
adaptation of lining concepts to the production processes and the use of hightech machinery.
An optimization of the materials and systems used corresponding to metallurgical requirements, in close cooperation with our specialists on site.
Exemplary refractories solutions by RHI:
We offer customized solutions for individual units or segments till services for
the entire steel plant.

Richard Anton KG

E-21

Würmstrasse 55, 82166 Gräfelfing, Germany
tel. +49 89 89 81 44 - 0, fax +49 89 8 54 43 21
e-mail: info@richard-anton.de, www.richard-anton.de
Richard Anton KG is among the biggest suppliers of synthetic graphite, graphitized coke, calcined petcoke and anthracite. In addition the company trades with
pig iron and aluminium alloys.
The history of this family enterprise with the elephant as logo goes back to
the year 1904. Richard Anton founded a trading company for the purpose of
importing natural graphite from Ceylon on an exclusive basis for all of Europe.
112 years later natural graphite is no longer in the foreground. Nowadays the
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company’s main business areas are recarburizers for iron foundries, graphites
and specialty cokes for brake linings and finely-milled graphites.
Współwystawca / Company exhibiting at the stand: Jak Sp. z o.o. – patrz osobny
wpis / look at separate catalogue entry.
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Rio Tinto Iron & Titanium GmbH
Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany
www.riotinto.com
Globalny producent i dostawca surówki specjalnej Sorelmetal® dla produkcji
wysokojakościowych i odpowiedzialnych odlewów z żeliwa sferoidalnego.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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Rösler Oberflächentechnik GmbH
Vorstadt 1, 96190 Untermerzbach, Germany
tel. +49 9533 9240
e-mail: info@rosler.com, www.rosler.com
Rösler GmbH jest na rynku międzynarodowym liderem w zakresie produkcji
maszyn do wykańczania powierzchni, maszyn do śrutowania, systemów malarskich i linii konserwacyjnych, jak również w procesach technologicznych obróbki
powierzchniowej (gratowanie, usuwanie zgorzeliny, usuwanie mas formierskich,
polerowanie, szlifowanie) detali metalowych i innych. Oprócz fabryk w Niemczech w Untermerzbach i Bad Staffelstein Grupa Rösler posiada filie w Wielkiej
Brytanii, Francji, Włoszech, Holandii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii,
Rumunii, Rosji, Serbii, Chinach, Indiach, Brazylii, Południowej Afryce i USA.
As international market leader Rösler offers total solutions in the field of mass
finishing and shot blasting, painting & preservation systems and mass finishing
consumables. In addition, Rösler offers a broad spectrum of surface finishing
technologies (deburring, descaling, desanding, polishing, surface grinding,…)
for work pieces made from metal and other materials. Headquartered in Germany with plants in Untermerzbach und Bad Staffelstein, the Rösler group also
maintains sales and manufacturing branches in Great Britain, France, Italy, the
Netherlands, Belgium, Austria, Serbia, Switzerland, Spain, Romania, Russia,
Brazil, India, China and the United States.
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Rösler Oberflächentechnik GmbH ist als Komplettanbieter internationaler
Marktführer bei der Herstellung von Gleitschliff- und Strahlanlagen, Lackier- und
Konservierungssystemen, sowie Verfahrensmitteln und Technologie für die rationelle Oberflächenbearbeitung (Entgraten, Entzundern, Entsanden, Polieren,
Schleifen...) von Metallen und anderen Werkstoffen. Zur Rösler - Gruppe gehören neben den deutschen Werken in Untermerzbach/Memmelsdorf und Bad
Staffelstein/Hausen Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Italien,
den Niederlanden, Belgien, Österreich, Serbien, Schweiz, Spanien, Rumänien,
Russland, Brasilien, Indien, China und den USA.

SA-fOUNDRY Sp. z o.o.

f-63A

ul. Władysława Łokietka, 6A, lok.12, 30-010 Kraków
tel. +38 044 424 25 03, +38 050 551 55 86, fax +38 044 424 25 03
e-mail: foundrysa@gmail.com, sezonenko@yahoo.com, http:// sasua.com.ua
Jesteśmy prywatną firmą rodzinną. Na podstawie badań naszego centrum
technologicznego, ponad 30 lat doświadczeń i aktualnej wiedzy, oferujemy
najlepsze rozwiązania dla firm, zajmujących się odlewnią metali kolorowych
oraz recyklingiem złomu:
• Materiały (topniki, etc.), narzędzia i urządzenia dla hut i zakładów przetwórstwa
złomu.
• Inżynieria i doradztwo w zakresie procesów odlewniczych (sprzęt, materiały
i technologie). Kompletne badania jakości odlewanego metalu (struktura
i właściwości, analiza wad odlewniczych).
• Piece i elementy grzejne do produkcji odlewniczych.
We are private family business. Based on the researches in our technological
center, more than 30 years of experience and up-date knowledge we are propose
the optimal solutions for non-ferrous metals foundries and recycling factories:
- Materials (fluxes and others), equipments and tools for foundry and recycling
enterprises.
- Engineering and consulting in the field of the foundry process (equipments,
materials and technologies). Cast metals quality complex investigations
(structure and properties, cast defects analyzing).
• Furnaces and heating elements for foundry.

Sandvik Wire & Heating Technology

E-38

ZN der Sandvik Materials Technology Deutschland GmbH
64546 Mörfelden-Walldorf, Aschaffenburger Str. 7a, Amtsgericht Düsseldorf, HR B 8210
Geschäftsführer: Stefan Schatz, Matthias Kleinhans, Manfred Herder
Kanthal - making the most of your energy
Part of Sandvik Materials Technology, Kanthal is a global brand in heating

143

Stoisko / Stand
technology with access to Sandvik’s world-class resources, including research
and development and advanced processing technologies.
We are recognized for our world-leading research and metallurgical expertise,
which we combine with knowledge of how they can best be deployed in our
customers’ applications. Our control of the entire value chain, from smelt to
finished product, also serves as a guarantee of unparalleled quality. In other
words, materials technology is embedded in our DNA.
One-stop shopping
Utilizing our extensive application know-how and expertise we can advise you
on the most suitable heating products for your requirements. Is your furnace or
heating process performing at an optimal level? Too many production stops?
Need higher power or output?
Working closely with you, we provide a complete solution for your heating
needs, from system design through to delivery, commissioning and installation.
Once the system is installed, we will support you with preventive maintenance,
repairs, replacements, service and refurbishment. Let our heating experts help
optimize your process.
Energy efficient solutions
We continuously drive the materials evolution process forward to meet current and future requirements in terms of advanced materials for critical parts
in customer products. We have 150 years of experience in this field. Through
our involvement in the creation of products that offer a longer service life, yield
higher productivity and reduce energy consumption, we help make industrial
operations across the globe safer, more efficient and sustainable.
2. Products - KanthalŸ - making the most of your energy
Kanthal is a world-leading brand for products and services in the area of
industrial heating technology and resistance materials. Utilizing our extensive
application know-how and expertise we can advise you on the most suitable
heating products for your requirements. We provide a complete solution for
your heating needs, from system design through to delivery, commissioning and
installation. Once the system is installed, we will support you with preventive
maintenance, repairs, replacements, service and refurbishment.
Examples of our product offer
• Wire and ribbon for resistance heating, electrical resistance and conductive
applications
• Strip for use in electrical resistance and high-temperature applications.
• Metallic heating elements, MoSi2 heating elements and SiC heating elements.
• Prefabricated heating modules with electric heating elements and fiber or
dense ceramic insulation.
• Cassettes with metallic heating elements for heating of air or gases.
• Diffusion cassettes for the production of crystalline silicon wafers for solar cells
and semiconductors.
• Extruded tubes made from Kanthal FeCrAl alloys for gas-heated or electrically
heated furnaces.
• Ceramic engineering material for high-temperature and chemical environments.
Electric heating systems for aluminum and steel production.
Key application areas
• Aluminum- Primary aluminum production and processing of secondary aluminum.
• Ceramics- Production of traditional and functional ceramics and ceramics
used as engineering materials.
• Diffusion and LPCVD furnaces - Manufacturing of crystalline silicon wafers.
• Glass- Production of float glass, flat glass, container glass, fiberglass, glass
tubing and art glass.
• Heat treatment furnaces - Furnaces for heat treatment of steel and other
metallic materials.
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SanTa - EKO Sp. z o. o.
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ul. Holownicza 1, 27-600 Sandomierz
tel. +48 15 823-69-41
e-mail: biuro@santa-eko.pl, www.santa-eko.pl
SanTa-EKO prowadzi działalność w branży gospodarki odpadami i ochrony
środowiska od 1996 roku. Siedziba firmy mieści się w Sandomierzu, obszarem
działalności jest rejon Polski południowo-wschodniej.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu, wypracowaniu optymalnych rozwiązań
oraz wdrożonemu od 2004r. Systemu Zarządzania Jakością według normy
ISO 9001:2008, usługi SanTa-EKO znajdują się na poziomie gwarantującym
najwyższą jakość. Spółka posiada nowoczesny park maszynowy, sortownię odpadów i inne urządzenia gwarantujące optymalne zagospodarowanie odpadów.
▪ SanTa-EKO proponuje kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki
odpadami w tym:
odbiór odpadów komunalnych, odbiór i przetwarzanie odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzenia
przemysłowego - w tym niebezpiecznych. Oferta firmy obejmuje także obsługę
inwestycji w zakresie odbioru odpadów z budów i remontów, odbiór zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także demontaż i utylizację materiałów
zawierających azbest.
Spółka posiada Oddział w Czechowicach - Dziedzicach, gdzie świadczy
usługi sortowania korpusów alternatorów i rozruszników pod kątem zawartości
azbestu i demontażu azbestu.
▪ SanTa-EKO jako jedna z pierwszych firm w woj. świętokrzyskim rozpoczęła
wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie Spółka na szeroką
skalę prowadzi recykling i przetwarzanie odpadów, a w ofercie handlowej posiada
w ciągłej sprzedaży szeroki asortyment surowców wtórnych.

SAVELLI TECHNOLOGIES S.r.l.

E-26

Via Flero 36, 25125 Brescia, Italy
e-mail: info@savellitech.it, www.savellitech.com
Producent skrzynkowych linii formierskich do mas bentonitowych z unikalnym
systemem formowania Mold-Impress®; stacji przerobu mas formierskich.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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Schmolz+Bickenbach Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 100, 41-400 Mysłowice
tel. +48 32 31 71 600, fax +48 32 31 71 620
e-mail: info@schmolz-bickenbach.pl, http://www.schmolz-bickenbach.pl
SCHMOLZ + BICKENBACH Polska Sp. z o.o. skupia się na dostarczaniu
najwyższej jakości stali narzędziowych, nierdzewnych i jakościowych z naszych
hut: Deutsche Edelstahlwerke (Niemcy), Ugitech (Francja), Steeltec (Szwajcaria),
Swiss Steel (Szwajcaria), Finkl Steel (Kanada i Stany Zjednoczone).
Dostarczamy materiały dla wymagających sektorów przemysłu, jednocześnie
oferując serwis i wsparcie techniczne. Dostawy realizujemy z naszego magazynu
w Mysłowicach jak i bezpośrednio z naszych hut. Na magazynie w Mysłowicach
składujemy ok. 800 ton stali narzędziowej, docinamy pręty i bloki na wymiar,
wykonujemy usługi obróbki mechanicznej.
W swojej ofercie mamy bogaty wachlarz stali do przetwórstwa stopów metali
lekkich, np.: stale na formy do odlewania ciśnieniowego, matryce do wyciskania
itp.
SCHMOLZ + BICKENBACH Poland are focused on providing the highest
quality Tool Steels, Stainless Steels and Engineering Steels from our own mills:
Deutsche Edelstahlwerke (DEW), Ugitech, Steeltec, Swiss Steel, Finkl Steel.
We are providing products for demanding sectors while offering steel related
services and technical support.

f-80

SELT Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 23A, 45-449 Opole
tel. +48 77 4002100, fax +48 77 4002120
e-mail:selt@selt.com, www.selt.com
Ciśnieniowa odlewnia aluminium firmy SELT pracuje na potrzeby własne oraz
świadczy usługi na zewnątrz. Posiada dwie zrobotyzowane cele odlewnicze
wyposażone w maszyny IDRA OL420S oraz prasy okrawające ROBOPRES
T-20. Może wykonywać odlewy o maksymalnej wadze 4,2 kg i maksymalnej
powierzchni projekcyjnej odlewu 1.112 cm2. W ramach firmy SELT jesteśmy
w stanie dostarczać gotowe elementy: odlane, poddane obróbce CNC i polakierowane.
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SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI
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ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
tel. +48 22 722-70-48 do 50, fax +48 22 722-70-51
www.shim-pol.pl
„SHIM-POL A. M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J.
jest wyłącznym przedstawicielem firm SHIMADZU CORPORATION i KRATOS
ANALYTICAL oraz zapewnia wszelka usługę serwisową przyrządów produkcji
tych firm w swoich centrach serwisowych w Polsce.
Oferujmy chromatografy UHPC, HPLC i GC; systemy MS: GC-MS(MS), LCMS(MS), LCMS-IT-TOF, MALDI-TOF-TOF, spektrofotometry UV-VIS, FTIR,
RF i AAS, analizatory TOC; akcesoria: PHENOMENEX, ANTEC LEYDEN,
RHEODYNE, CHROMACOL, PEAK SCIENTIFIC, PIKE, IR, HORIZON TECHNOLOGY oraz automaty XcelVap, SUPERCRITICAL FLUID TECHNOLOGIES.
„SHIM-POL A.M. Borzymowski” is an exclusive representative of SHIMADZUKRATOS CORPORATION in Poland in terms of laboratory equipment used
for chemical, biological, physical, pharmaceutical, medical and environment
protection laboratories.
We offer UV-Vis, FTIR, RF and AAS spectrometers; GC, LC (traditional and biocompatible systems), GPC and ion chromatographs; GC-MS, LC-MS and MALDITOF-TOF mass spectrometers; X-ray Fluorescence Spectrometers(EDX);
TESTING MACHINES and HARDNESS TESTERS with possible application in
pharmaceutical laboratories, food industry, geology etc.. We are also the supplier
of spectroscopes for the surface analysis.

Shenyang Minmetal Imp.&Exp.Co.,Ltd

f-52

Int, Trading Center-B #1502, #5 Sky-giving Ave.Hunnan Dist。 Shenyang
e-mail: smt_peter@minmetalptk.com
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SIB S.r.l.
Via Masso Gastaldi 20, Pianezza(TO) 10044, Italy
e-mail: info@sibtorino.it, www.sibtorino.it
Producent:
• pieców gazowych topialnych i przetrzymujących,
• systemów suszenia wiórów i drobnego złomu Al.,
• kompletnych instalacji do przygotowania (suszenia) i topienia wiórów Al
Dostawca:
• palników gazowych,
• stanowisk do wygrzewania kadzi,
• modernizacji pieców.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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ODLEWNIA SILUM Sp. z o.o.
Opojowice 51, 98-310 Czarnożyły
tel. +48 43 841 63 80, fax +48 43 841 67 47
e-mail: biuro@silum.com.pl, www.silum.com.pl
Producent: odlewów ciśnieniowych ze stopów Al-Si o masie od kilku do 6000g,
odlewniczych form ciśnieniowych, okrojników oraz obróbki mechanicznej.
Park maszynowy: maszyny ciśnieniowe o sile zwarcia od 2600 do 9000KN,
prasy do okrawania odlewów, urządzenia wibracyjne, maszyny pomiarowe 3D,
spektrometr, centra obróbcze, tokarki, elektrodrążarki.
Odlewy dostarczane są w zależności od życzenia klientów w stanie surowym,
oczyszczonym, obrobionym lub w zmontowanych podzespołach.
FOUNDRY SILUM Sp. z o.o.
The producer of: pressure castings made of Al-Si alloys with mass of several
to 6000 grams, pressure casting dies, trimmings tools, machining.
Stock of machines: pressure machines with clamping force from 2600 to
9000KN;, casting trimming presses, shot-blasting machine, 3D Measuring
machine, spectrometer, machining centers, lathe.
According to the customer’s requirements the castings are delivered in an
as-cast condition, cleaned and machined conditions or in assembled units.
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Skierniewicka Izba Gospodarcza
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ul. Reymonta 18, 96-100 Skierniewice
tel. + 48 46 832-10-59
e-mail: biuro@sig-skierniewice.com.pl, www.sig-skierniewice.com.pl
Celem Skierniewickiej Izby Gospodarczej jest rozwijanie i propagowanie
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, podtrzymanie zaufania do instytucji własności prywatnej i rynku,
upowszechnianie tradycyjnej etyki pracy i interesu oraz przyczynianie się tą
drogą do poprawy ekonomicznej sytuacji mieszkańców regionu.
Reprezentowanie interesów przedsiębiorców przez Izbę polega głównie na
ochronie przed ingerencją i decyzjami administracji państwowej i lokalnej, na
odpowiednim oddziaływaniu i wpływaniu na politykę gospodarczą regionu
i administracji samorządowej oraz organizowaniu warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję gospodarczą na rynku lokalnym i krajowym.

Smart Solutions Robert Kaczmarczyk

f-14

Biuro i centrum prezentacji:
ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa
tel. +48 22 504 19 79, e-mail: biuro@smart-solutions.pl
Jesteśmy wyłącznym oraz autoryzowanym przedstawicielem firmy NIKON Metrology w Polsce – producenta precyzyjnych systemów pomiarowych: maszyn
współrzędnościowych, ramion pomiarowych działających z laserowymi głowicami skanującymi oraz tomografów komputerowych do badań nieniszczących.
To, co nas wyróżnia to ogromna wiedza oraz unikalna technologia w dziedzinie
X-ray i CT, co zapewnia nam miejsce lidera pośród producentów urządzeń do
badań nieniszczących. Wszystkie rodzaje oferowanych tomografów: od nisko(130kv) poprzez średnio- (225kV) do wysokonapięciowych (750kV) gwarantują
pomiary z dokładnością rzędu mikrometrów. Dzięki temu możliwa jest wysoka
analiza defektów oraz porowatości badanych detali, kontrola ich montażu czy
porównanie z modelem CAD.
W naszej ofercie znajdują się również produkty firmy API Sensor, prekursora
a zarazem wiodącego producenta na rynku światowym systemu Laser Tracker
do pomiarów wielkich gabarytów.
Ponadto oferujemy również skanery stereoskopowe firmy Solutionix, całą
gamę programów GEOMAGIC oraz specjalne mocowania części, stosowane
przy maszynach współrzędnościowych firmy Mod.En.
Firmy reprezentowane przez Smart Solutions:
1 - Nikon Metrology
2 - API Sensor
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3 - Solutionix
4 - 3D Systems / Geomagic
5 - Mod.En
W celu zapoznania się z naszą pełną ofertą, zapraszamy Państwa na naszą
stronę internetową www.smart-solutions.pl oraz do odwiedzenia naszego
stoiska numer F 14. Nasi inżynierowie chętnie pomogą Państwu w doborze
odpowiedniego sprzętu i udzielą niezbędnych informacji technicznych.

f-57

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa
SPECODLEW Sp. z o.o.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3, 32-050 Skawina
tel. +48 12 634 94 00, fax +48 12 634 94 01
e- mail: specodlew@specodlew.com.pl, www. Specodlew.com.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew to nowoczesny
zakład produkcyjny o powierzchni powyżej 10 tys m2 wraz zapleczem technicznym, logistycznym i administracyjnym. W skład infrastruktury technologicznej
wchodzą między innymi wysoko sprawne jednostki topialne w postaci pieców
indukcyjnych, nowoczesna linia formierska o wydajności średnio 12 form na
godz, skomputeryzowane piece do obróbki cieplnej, zmodernizowany park
maszynowy oraz szereg innych nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
pozwalających na wdrożenie i produkcję odlewów o wysokich wymaganiach
technicznych i jakościowych. W infrastrukturze odlewni znajdują się również
wydziały konstrukcji i obróbki mechanicznej, wyposażone w nowoczesne centra
obróbcze CNC, które we wzajemnej współpracy zaspokajają potrzeby w zakresie oprzyrządowania odlewniczego oraz kompleksowej produkcji odlewów.
Nowoczesne wyposażenie odlewni oraz wdrożenie nowych technologii wykonywania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia metalu, umożliwia
wytwarzanie wysokojakościowych odlewów, w czterech różnych technologiach:
• form piaskowych,
• traconego wosku
• odlewania niskociśnieniowego
• odlewania grawitacyjnego w kokilach.
Wykonujemy odlewy ze stopów:
- Żeliwo
- Żeliwo Sferoidalne i ADI
- Staliwo
- Brązy
- Mosiądze
- Aluminium
Dla zapewnienia produkcji w warunkach nadzorowanych Spółka posiada
wszystkie niezbędne narzędzia i przyrządy pomiarowe. Dla wykonywanych
odlewów wystawiane są świadectwa odbioru 3.1 i 3.2 oraz deklaracje zgodności
z zamówieniem 2.1.
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SPECTRO POLAND Sp. z o.o.
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ul. Wiślana 28, 05-420 Józefów, Polska/Poland
tel. +48 22 789 23 16, fax +48 22 789 20 62
e-mail: info@spectro.com.pl, http://www.spectro.com.pl
Optyczne spektrometry emisyjne iskrowe I łukowe (laboratoryjne, przewoźne,
przenośne), plazmowe ICP-OES, ICP-MS, rentgenowskie ED-XRF do szybkiej
analizy składu chemicznego metali i ich stopów oraz innych materiałów.
Aparatura do analizy olejów, paliw, smarów, płynów chłodzących i hydraulicznych mająca szczególne zastosowanie w monitoringu stanu maszyn i silników.
Optical emission spectrometers arc, spark (laboratory, mobile, portable), ICPOES, ICP-MS, ED-XRF for quick analyses of chemical composition for metals
and their alloys and other materials.
Instruments for analysis of oil, fuel, coolants and hydraulics for use in tribology
and machines condition monitoring.

SPECTRO-LAB

E-2

ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 675 25 67, fax +48 22 811 98 18
e-mail: info@spectro-lab.pl, www.spectro-lab.pl
Firma Spectro-Lab, (rok zał. 1981), jest wyłącznym przedstawicielem światowych producentów z branży laboratoryjnej oraz testowej, będących liderami
w poszczególnych segmentach rynkowych.
Oferujemy aparaturę oraz sprzęt: analityczny, laboratoryjny, badawczy
i testowy.
Oferowane produkty znajdują zastosowania w laboratoriach badawczo-naukowych i przemysłowych.
Prowadzimy szkolenia, oferujemy wsparcie techniczne oraz aplikacyjne dla
oferowanego sprzętu.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo merytoryczne, świadczymy pełen zakres
usług serwisowych przy użyciu oryginalnych części zamiennych
Oferujemy:
- Maszyny wytrzymałościowe,
- Młoty udarnościowe,
- Liniowe i obrotowe siłowniki hydrauliczne do badań statycznych i dynamicznych, umożliwiających określenie własności wytrzymałościowych materiałów
i konstrukcji
- Pełzarki, komory i piece wysokotemperaturowe,
- Reometry, plastometry, aparaty HDT/Vicat,
- Piknometry do analizy gęstości,
- Goniometry, tensjometry
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- Urządzenia i systemu do pomiaru koloru i połysku
- Komory klimatyczne, solne, kurzowe, deszczowe, szoków temperaturowych,
typu walk-in
- Komory starzeniowe,
- Komory palności
- Nano, mikro i makro twardościomierze, wzorce twardości,
- Przecinarki metalograficzne, piły, szlifierko-polerki,
- Prasy do inkludowania na gorąco, materiały eksploatacyjne,
- Systemy wibracyjne, zrzutowe, zderzeniowe, udarowe
- Stanowiska symulacji drgań. Możliwość realizacji ruchów wymuszających
w sześciu stopniach swobody.
- Profilometry, tribometry, scratch testery.
- Laboratoryjne prasy hydrauliczne
- Spektrometry podczerwieni FTIR
- Analizatory DMA do przemysłu gumowego
- Wiskozymetry Mooneya,
- Analizatory gazów, miksery gazów,
- Spektrometry, analizatory termiczne,
- Mikrokalorymetry,
- Analizatory sorpcji (wysokociśnieniowe i wysokotemperaturowe),
- Mikroskopy AFM/SPM,
- Laboratoryjne systemy mikrofalowe,
- Analizatory rtęci AAS i AFS, termostaty,
- Analizatory mikrostruktury: porozymetry rtęciowe,
- Łaźnie cyrkulacyjne, polarymetry i refraktometry,
- Piece i suszarki przemysłowe

Zapraszamy!
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STAL Metale & Nowe Technologie
Elamed Media Group
al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
tel. +48 32 788 52 03, fax +48 32 788 51 09
e-mail: stal@elamed.pl, www.stal.elamed.pl, www.dlaspecjalistow.pl
„STAL Metale & Nowe Technologie” to dwumiesięcznik, który publikując na
swoich łamach problematykę techniczną autorstwa uznanych specjalistów,
łączy ją z informacjami na temat stanu polskiej gospodarki. Na jego łamach
znajdziecie informacje na temat produkcji, dystrybucji, obróbki, montażu, zabezpieczania powierzchni, najnowszych technologii związanych z rynkiem stali
i metali nieżelaznych. „SM&NT”, to niezależne źródło informacji o problemach
nurtujących branże oraz sukcesach, za którymi stoją firmy i instytucje. Wysoko
cenimy bezpośredni kontakt z naszymi Czytelnikami.
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“STEEL Metals & New Technologies” is a journal that combines technical issues
described by renowned experts with information about the Polish economy. You
can find information about production, distribution, machining, surface protection, design and norms the latest technologies related to the market of steel and
non-ferrous metals. “SM&NT” is an independent source of information about
challenges in the sector and about achievements of various companies and
institutions. We very much appreciate direct contact with our readers.

STAL-CAR Stacja Demontażu Pojazdów

f-84

ul. Batorego 64, 96-100 Skierniewice
tel. +48 46 832-32-33
e-mail: biuro@stal-car.pl, www.stal-car.pl
Stacja Demontażu Pojazdów STAL-CAR działa na rynku motoryzacyjnym od
2006 roku. Specjalizujemy się w profesjonalnym demontażu pojazdów osobowych, a od 2012 również ciężarowych.
Jesteśmy liderem w bezpośredniej i internetowej sprzedaży używanych części
samochodowych pochodzących z recyklingu pojazdów. Zajmujemy się również
fachowym doradztwem z zakresu ochrony środowiska (przygotowanie wniosków
o zezwolenie na wytwarzanie odpadów, organizowanie odbioru odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów, okresowa sprawozdawczość o korzystaniu ze
środowiska i inne usługi zgodne z profilem działalności klienta).
Rocznie złomujemy około 2500 pojazdów. Zależy nam na zminimalizowaniu
powstawania odpadów, jak najlepszym gospodarowaniu nimi i uświadamianiu
społeczeństwa jak dbać o ochronę środowiska. Dążymy do dalszego rozwoju
firmy, chcemy tworzyć nowe miejsca pracy, pogłębiać wiedzę i umiejętności
między innymi w dziedzinie recyklingu pojazdów, odzysku części i surowców.

STALEO Sp. z o.o.

f-79

ul. Chóralna16/32, 93-328 Łódź
tel. +48 79 931 28 12
e-mail: biuro@staleo.pl, redakcja@staleo.pl, reklama@staleo.pl, www.staleo.pl
Staleo.pl to portal kooperacyjny poświęcony branży metalowej i stalowej.
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Jesteśmy źródłem codziennych wiadomości z branży metalowej, jak i innych
gałęzi przemysłu, informacje przedstawione w obszerny i rzetelny sposób.
Staleo.pl to miejsce gdzie znajduje się katalog firm branży metalowej oraz stalowej, ogłoszenia maszyn, stali i metali, pracy dla fachowców, a także ogłoszenia
kooperacji, informacje o zbliżających się imprezach i mediach branżowych.
Dołącz do strefy profesjonalistów!
Staleo.pl is B2B portal dedicated to the Metal and Steel industry.
Daily news from the metal industry, the information presented in a reliable
manner.
Staleo.pl is a place where there is a business directory of metal and steel industry, ads of machinery and products, work for professionals, and the announcement of co-operation, information about upcoming events and trade media.
Join to professionals!

f-101

P.P.H.U. Import-Export
„STALKWAS”
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 485A, 60-451 Poznań
tel. +48 61 84 89 613, +48 509 851 956
e-mail: biuro@stalkwas.com.pl, www.stalkwas.com.pl
P.P.H.U. Import-Export „STALKWAS” działa na polskim rynku metalowym już
od 1992 roku. „STALKWAS” to Hurtownia Stali Kwasoodpornej.
Od 2005 roku „STALKWAS” to również Odlewnia Precyzyjna wykonująca
odlewy metodą traconego wosku.
Odlewy z uwagi na dużą dokładność wykonania są stosowane w wielu branżach przemysłu.
Wykonujemy odlewy o masie od 2g do 4000g ze staliw nierdzewnych, kwasoodpornych, węglowych i stopowych.
„STALKWAS” to również producent kul do zaworów w całej gamie wymiarowej.
Posiadamy własny park maszynowy wyposażony w centra obróbcze na których
obrabiamy odlewy oraz kule.
The P.P.H.U. Import-Export „STALKWAS” company operates in the metal
market since 1992. „STALKWAS” is an acid proof steel wholesaler.
Our company expands activities - in 2005, the Investment Foundry arose and
we started producing castings with lost-wax casting technology.
Due to the high accuracy, our precise products are used in many industries.
We produce castings weighing from 2g to 4000g with stainless steel, acid
resistant steel, carbon steel and alloy steel as well.
„STALKWAS” is also a manufacturer of balls for valves in whole dimensional
range.
We have our own machine park equipped with cnc machines where the castings and balls are produced.
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PCH STANCHEM sp.j. D. Krawczyk i Z. Mączka

E-19

ul. K. Olszewskiego 12, 20 - 481 Lublin
tel. +48 81 718 64 00, fax +48 81 718 64 05
e-mail: office@stanchem.pl, www.stanchem.pl
Dostarczamy na rynek polski i zagraniczny metale, stopy metali oraz żelazostopy.
W ofercie posiadamy również surowce chemiczne, które znajdują zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, odlewniczym, spawalniczym, materiałów
ściernych, ciernych, ogniotrwałych i innych.
Wszystkie towary oferowane są z własnych magazynów oraz składów celnych
co oznacza krótkie terminy realizacji oraz gwarantowaną jakość potwierdzoną
przez własne laboratorium.
We supply non-ferrous metals, it’s alloys and ferro-aloys to Poland and foreign
countries.
In our assortment there are chemical raw materials which are used in the
following industries: metallurgical, foundry, welding, abrasive, friction, refractory and others.
All goods are offered from own warehouses and bounded warehouses, what
means short delivery time and quality guaranteed by our laboratory.

STEM Doo

E-26

Vipavska cesta 67, 5000 Nova Gorica, Slovenia
e-mail: info@stem.si, www.stem.si
Producent oczyszczarek śrutowych i komór śrutowniczych do wszelkich
zastosowań
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand: Metals
Minerals - patrz osobny wpis w katalogu
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Stowarzyszenie GPP Ekologia
Al. Jerozolimskie 155 lok. 52, 02-326 Warszawa
tel. +48 22 831-71-85
e-mail: biuro@gppekologia.pl
Stowarzyszenie GPP Ekologia, powstało w maju 2009 r., skupiając i konsolidując Grupę Polskich Przedsiębiorców (GPP), funkcjonujących w branży
odpadowej. Członkami są znane, cieszące się uznaniem na rynku krajowym
i zagranicznym polskie firmy, działające w branży odpadowej, kooperujące ze
sobą na rzecz poprawy i modernizacji ogólnopolskiego systemu recyklingu
i przetwarzania odpadów.
Priorytetem działalności Stowarzyszenia jest stworzenie stabilnego i transparentnego rynku odpadów w Polsce, jak również integracja branży w celu
wypracowania kompromisowych rozwiązań prawno-organizacyjnych. Stowarzyszenie, ma realny wpływ na kształt nowych jak również nowelizowanych
przepisów prawa, gdyż aktywnie uczestniczymy w konsultacjach społecznych,
pracach komisji sejmowych oraz jesteśmy członkami zespołów eksperckich.
Biorąc udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu oraz
instytucji doradczo -opiniodawczych, wyrażamy opinie w imieniu zrzeszonych
w GPP Ekologia członków, jak również prezentujemy rozwiązania i pomysły na
usprawnienie działalności systemu gospodarki odpadami. Ponadto prowadzimy również szereg działań z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa ze
szczególnym uwzględnieniem właśnie gospodarki odpadami.

f-16

STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW
POLSKICH
ul. Dukatów 8, 31-431 Kraków
Sekretariat (adres korespondencyjny):
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel. +48 12 352 39 60, +48 780 158 463
e-mail: zg@stowarzyszenie-stop.pl, www.stowarzyszenie-stop.pl
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP) założone w 1936
roku, jest dobrowolną, pozarządową organizacją, zrzeszającą inżynierów
i techników pracujących w przemyśle odlewniczym i w instytucjach związanych
z odlewnictwem. Stowarzyszenie działa na terenie Polski poprzez swoje oddziały
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i koła zakładowe w odlewniach, szkołach i przedsiębiorstwach. Stowarzyszenie
jest członkiem Światowej Organizacji Odlewników (WFO). Jako członek tej
organizacji reprezentuje polskie odlewnictwo na arenie międzynarodowej. Stowarzyszenie organizuje konferencje, sympozja, konkursy, wycieczki techniczne
i inne imprezy integrujące branżę.
Stowarzyszenie wydaje swój oficjalny organ prasowy „Przegląd Odlewnictwa”.
Miesięcznik ten jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowo-technicznym
zajmującym się tematyką odlewniczą. Nakład czasopisma rozchodzi się do
krajowych odlewni, przedsiębiorstw stosujących odlewy do swojej produkcji,
a także wśród inżynierów i techników pracujących w odlewnictwie. Jest wysyłany również poza granice Polski. Obok informacji o nowościach w technice,
w organizacji produkcji, jakości, ochronie środowiska, w historii odlewnictwa.
Czasopismo prezentuje również spisy artykułów ukazujących się w zagranicznych czasopismach, oraz oryginalne prace zagranicznych autorów.
The Association, founded in 1936 is a voluntary, non-governmental organisation associating engineers and technicians working in the to foundry industry
and foundry institutions. It operates at the territory of Poland. The Association is
a member of the World Foundrymen Organisation (WFO). As a member of this
Organisation it is active in the international foundry field. The Polish Foundrymen’s Association is engaged in the organisation of workshops, conferences,
symposia, competitions, technical trips etc. The Association has its own oficial
journal under the title PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (Foundry Review). Foundry
Review, monthly journal is the oldest scientific-technical journal in Poland concerning foundry practice. It is distributed among Polish foundries and companies
using castings in their production, as well as among the majority of engineers
and technicians working in foundries. It is also sent abroad. Alongside the information about technical news, organisation quality, environmental protection,
history of foundry practice, the journal inserts the advertisements of domestic
and foreign companies producing maschines, equipment materials and castings. Journal presents titles of articles from foreign journals as well as original
works of foreign authors.

STRATEGO - doradztwo europejskie

f-84

ul. Trębacka 4, III piętro pok. 336, 343, 357, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 498-05-10
www.stratego.com.pl
Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu publicznych źródeł finansowania
(unijnych i krajowych) projektów dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek
naukowo-badawczych oraz podmiotów z branży usług medycznych.
Doświadczony zespół oraz duże zaplecze współpracujących ekspertów
pozwala nam stale wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów,
zapewniając każdemu z nich indywidualne, spełniające oczekiwania doradztwo
w trakcie całego procesu aplikowania, co pozwala osiągnąć wyznaczone cele.
O skuteczności STRATEGO najlepiej świadczą nasze wyniki: Dotychczas nasi
specjaliści pozyskali ponad 500 mln złotych dotacji na projekty innowacyjne,
badawczo-rozwojowe oraz pro-środowiskowe.

157

Stoisko / Stand

f-85A

STROIBIS
Moskovskaya str., 34, Voskresensk city, Moscow region, 140200, Russia
tel./fax +7 (495) 648 69 04
e-mail: stroibis@stroibis.com, www.stroibis.ru
STROIBIS is Russia’s largest manufacturer of auxiliary materials for nonferrous metallurgy. The company was founded in 1999.
Today we provide 95% of fluxes and 80% of alloying tablets for non-ferrous
metallurgy in Russia.
The plant consists of production sites of: tableted and fused alloying additives,
fluxes, refractory products and protective coatings.

SUPERExPO.COM Sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 45c/24, 61-806 Poznań
tel. +48 669 730 270
e-mail: office@superexpo.com, http://superexpo.com
Jesteśmy platforma internetową, która dokumentuje targi za pomocą zdjęć
panoramicznych i materiałów wideo, które mają zastosowanie w technologi
VR. Łączymy świat targów, czyli najskuteczniejszego narzędzia sprzedaży
bezpośredniej, ze światem internetu, który jest najszybszym przekaźnikiem
informacji. W wyniku czego stworzyliśmy silne narzędzie do budowania, umacniania i wspierania relacji zarówno z partnerami biznesowymi jak i klientami.
Superexpo.com to ogromna baza targów, wystawców, organizatorów, produktów i miejsc targowych.
Dokumentujemy hale targowe i stoiska wystawców na targach. Dokumentujemy ofertę wystawców. Przygotowujemy prezentacje organizatorów i firm
wystawiających się na targach.
To wszystko umieszczamy na jednolitej, zintegrowanej i spójnej platformie,
gdzie kontrahenci z całego świata mogą przeglądać dowolnie profile wystawców,
organizatorów oraz miejsc targowych i mieć stały dostęp do ich oferty.
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SYKOfIN d.o.o.

f-64

Glavni trg 17/b, SI - 2000 Maribor
tel. +386 (2) 22 82 039
e-mail: sykofin@siol.net, www.sykofin.si
In Poland: Piotr Maksymow
ul. Kasztanowa 64, 09-472 Słupno
tel. +48 502 269 090, e-mail: piotrmaksymow@wp.pl
Podstawową działalnością SYKOFIN Sp. z o.o. jest obrót żelazostopami
oraz materiałami pomocniczymi dla przemysłu metalurgicznego. Od momentu
powstania w 2001 roku Spółka szybko się rozwija. Biuro Zarządu znajduje się
w Mariborze (Słowenia), Spółka posiada również Biuro Handlowe w Polsce.
SYKOFIN Sp. z o.o. jest wyłacznym przedstawicielem SNAM ALLOYS - Indie,
producenta sferoidyzatorów i modyfikatorów oraz przedstawicielem WIRE Sp.
z o.o. producenta przewodów elestycznych (drutów wypełnionych) ze Słowenii.
Oferujemy najwyższej jakości:
Modyfikatory (FeSiBa, FeSiZr, FeSiSr, FeSiZr+Mn, FeSiLa)
Sferoidyzatory (FeSiMg, FeSiMg+La)
Druty elestyczne do modyfikacji i sferoidyzacji
SYKOFIN d.o.o. company is involved in marketing of ferroalloys and other
products for iron industry purposes. It is steadily developing since its establishment in 2001. The head office is situated in Maribor and the company also has
the representative office in Poland. SYKOFIN is an agent of company SNAM
ALLOYS from India, a producer of nodulizers and inoculants and agent of
company WIRE d.o.o. manufacturer of cored wire from Slovenia.
We offer top quality:
Inoculants (FeSiBa, FeSiZr, FeSiSr, FeSiZr+Mn, FeSiLa)
Nodulizers (FeSiMg, FeSiMg+La)
Cored wires (inculants and nodulizers)
Współwystawcy / Companies exhibiting at the stand:

SNAM ALLOYS PVT. LTD.,
Kariamanickam Village
Nettapakkam Commune, Pondicherry – 605106. INDIA

Wire d.o.o.
Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, Slovenia
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T+S Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty
tel. +48 33 47 07 200, fax +48 33 47 07 201
e-mail: handel@tsalumetal.pl, www.tsalumetal.pl
T+S Sp. z o.o. jest producentem topników i soli dla przemysłu odlewniczego
i hutnictwa. Spółka jest dywizją chemiczną należącą do Grupy Alumetal. Celem
dywizji jest nie tylko sprzedaż produktów z oferty podstawowej ale ciągłe poszukiwanie rozwiązań podążających za rozwojem branży hutniczej i odlewniczej.
Aby sprostać oczekiwaniom klientów wprowadzamy na rynek nowoczesne
wyroby takie jak: żużle, modyfikatory, rafinatory, eliminatory wapnia, magnezu
i sodu, sole hartownicze, preparaty do pokrywania i czyszczenia pieców, zasypki izolacyjne, zasypki izolacyjno-rafinujące, zasypki startowe, odsiarczające,
odtleniacze stali. Wprowadzamy nieustanne innowacje technologiczne dlatego
oprócz standardowych produktów oferujemy realizację zamówień specjalnych,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.
T+S Sp. z o.o. is a manufacturer of fluxes and salts for the casting and metallurgy industry. The company is a chemical division of Alumetal Group. The aim
of the division is not only selling the products included in the basic offer, but
also constant search for solutions following the development of the smelting and
casting industries. To meet our customer`s expectations we introduce modern
products such as: slag removers, modifiers, refiners, calcium, magnesium and
sodium eliminators, tempering salts, preparations for furnace coating and cleaning, insulating powders, insulating- refining powders, desulphurising powder and
steel deoxidisers. We are introducing technological innovations in our production plant therefore in addition to standard products, we realize special orders
adapted to the individual needs of clients.

f-84

TACON Sp. z o. o.
ul. Domagały 9, 30-741 Kraków
tel. +48 533-774-067
e-mail: biuro@tacon.pl, www.tacon.pl
Działalność w zakresie zbierania i przetwarzanie odpadów, recykling odpadów
zawierających metale kolorowe. Przetwarzanie odpadów w postaci katalizatorów
przemysłowych.
Spółka zajmuje się produkcją wyrobów na bazie metali kolorowych, wśród których wyróżniamy katody miedziane oraz siarczany miedzi i cynku. Podstawowe
surowce do ich produkcji stanowią złomy i odpady metali kolorowych. Technologie według których prowadzimy procesy produkcyjne są opracowane przez nas.
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TATRA METALURGIE a.s.

E-15

Areál Tatry 1448/5 Kopřivnice 742 21
tel. +420 556 493 652
e-mail: tatrametalurgie@tatra.cz
TATRA Metalurgie s.r.o.. jest czołowym czeskim producentem odlewów
i odkuwek, które są dostarczane dla przemysłu maszynowego w wielu krajach
europejskich.
Działalność produktowa firmy nawiązuje do długoterminowej relacji biznesowej
z odlewnią Tafonco i kuznią Taforge.
Odlewy i odkuwki przeznaczone są dla przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu kolejowego, produkcji maszyn rolniczych, maszyn budowlanych i urządzeń
dzwigowych. Produkcja skoncentrowana jest do odlewni żeliwa, staliwa oraz
do odlewni z stopów aluminiowych. Maszynowe formowanie dla odlewów
żeliwnych i staliwnych odbywa się na zautomatyzowanych liniach, dla wagi
odlewów od 5 do 400 kg.
Formy do odlewów aluminiowych produkowane są ręcznie i maszynowo.
Produkowane są odlewy o wadze od 0,1 kg do 100 kg. Zdolność produkcyjna
odlewni okolo 30,000 t / rok.
Odkuwki z stali stopowych i węglowych są produkowane w wagach od 0,5 kg
do 60 kg. Zdolność produkcyjna kuźni około 15.000 t / rok
Długoletnim jak tez nowym partnerom oferujemy kompleksowe rozwiązania
od zlecenia odpowiedniej technologii do dostarczenia produktu końcowego.
TATRA Metalurgie s.r.o. is the leading Czech manufacturer of castings and
forgings distributed in many European countries. Today´s activity follows the
traditional long-term production and business of the foundry Tafonco and the
forge shop Taforge. Wide range of castings and forgings is created for the automotive industry, rail industry, agricultural machines, construction machinery
and lifting equipment markets.
Foundry production is focused on iron, steel and aluminum alloys castings. Cast
iron and steel castings in weight from 5 up to 400 kg per piece are processed
on the automatic moulding lines. Mould aluminum castings in weight from 0.1
kg up to 100 kg are manufactured by hand and by machine. Total production
capacity of the foundry is about 30,000 t per year.
Stainless and carbon steels forgings in weight from 0.5 kg up to 60 kg are manufactured in forge shop with the production capacity of about 15,000 t per year.
Long-term as well as new partners are provided with the complete solutions
from the choice of the most suitable technology to the final product delivery.
Firma prezentowana na stoisku/ Company presented at the stand:
PROMET Czech S.r.o. - patrz osobny wpis w katalogu
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TECH-TRADE
Trzciana 157, 39-304 Czermin
tel. +48 501 072 263, fax +48 17 774 05 77
e-mail: wzieba@tech-trade.biz, www.tech-trade.biz
Współwystawca/ Co-exhibitor:

f-95

TERMOLIT LTD
Zindelsa Str. 23, 72316 Melitopol, Zaporozhye region, Ukraina
tel. +38 (0619) 42-50-16
e-mail: prodazha@termolit.ua, www.termolit.com

f-6

TECHCONTROL s.c.
ul. Gdyńska 5, 47-400 Racibórz
tel. +48 32 457 80 43
e-mail: info@techcontrol.eu, www.techcontrol.eu, www.karldeutsch.pl
Nasza oferta obejmuje produkty niezbędne do wykonywania badań nieniszczących:
RADIOGRAFIA – tradycyjna (ekspozycja, ciemnia, ocena, ochrona), cyfrowa
2D i 3D, tomografia komputerowa, kabiny live, systemy mobilne i stacjonarne,
doradztwo
ULTRADŹWIĘKI – defektoskopy, głowice, kable, mierniki grubości ścianki i
powłoki, wzorce, akcesoria, systemy in-line, Phased Array i TOFD
MAGNETYCZNO-PROSZKOWE – środki do badań, defektoskopy, generatory pola, lampy UV, wzorce, mierniki, akcesoria, defektoskopy stacjonarne i
systemy automatyczne
PENETRACYJNE – środki do badań, wzorce, rozpylacze, akcesoria, ławy do
badań manualnych, systemy automatyczne
WIZUALNE – mikroboroskopy, boroskopy, fiberoskopy, endoskopy, zestawy
inspekcyjne, systemy modułowe, mikroskopy, akcesoria
WIROPRĄDY – defektoskopy mobilne, systemy stacjonarne
Ponadto oferujemy urządzenia do pomiaru przepływu i szczelności oraz
badania głębokości pęknięć, a także sprzęt i środki związane z przygotowaniem próbek do metalografii.
ZAPRASZAMY do współpracy!
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TECHNICAL
Grzegorz Tęgos

f-72

ul. Toruńska 212, 62-600 Koło
e-mail: biuro@technical.pl, www.technical.pl
Technical Grzegorz Tęgos to firma posiadająca duży zapas magazynowy części maszyn przemysłowych z zakresu elementów napędu i przeniesienia mocy.
Oferujemy:
Motoreduktory, reduktory walcowe, przekładnie kątowe, dźwigniki śrubowe.
Elektrobębny,bębny napędowe i zwrotne.
Taśmy transportujące: PCV, PU, modularne, stalowe.
Łańcuch płytkowe transportujące.
Sprzęgła: kłowe, palcowe, zębate, jednokierunkowe, hydrokinektyczne,
oponowe.
Pierścienie rozprężno - zaciskowe i precyzyjne wały Cardana.
Koła pasowe: klinowe, zębate, wariatorowe, wielorowkowe, specjalne wykonania.
Pasy napędowe: zębate, klinowe, techniczne z pokryciami.
Pasy filtracyjne do pras odwadniających.
Łańcuchy rolkowe i koła łańcuchowe.
Krążniki.
Transportery taśmowe: poziome, wznoszące, łukowe, wg potrzeb klienta.

Techservice CZ, s.r.o.

f-41

Vídeňská 282/80, 639 00 Brno, Česká republika
e-mail: techservice@techservice.cz, www.techservice.cz
Grupa Techservice powstała w 1997 roku. Zajmujemy się dostawami najwyższej jakości surówki przeróbczej, specjalnej, odlewniczej i żelazostopów (FeMn).
W Polsce posiadamy magazyny z towarem, co przyspiesza czas realizacji zamówień i daje możliwość doboru surówki o odpowiednim składzie chemicznym.
Naszym klientom oferujemy atrakcyjne warunki płatności.
Swoją działalność prowadzimy zarówno w Polsce, jaki i Austrii, Czechach
i na Słowacji.
W trosce o zadowolenie naszych klientów nieustannie dążymy do roszerzania
działalności spółki o produkty i usługi, którymi zainteresowani są nasi odbiorcy.
Techservice group was established in 1997. Our activities are focused on
trading the best quality basic, nodular and foundry pig iron as well as ferroalloys
(FeMn). We own warehouses with stock in Poland which helps us completing
the orders in the shortest time possible.We offer attractive payment conditions
to our customers.
Our company operates in Poland, Austria, Czech Republic and Slovakia.
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To fulfill customer’s expectations we are constantly increasing range of our
products and services provided.
Unser Unternehmen Techservice war in 1997 gegründet.
Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf den Handel mit dem Basic, Nodular
und Gießerei Roheisen sowie Ferrolegierungen (FeMn) der besten Qualität.
Wir besitzen ein großes Lager in Polen, das uns die Fertigstellung der
Aufträgen in kürzester Zeit erlaubt. Unseren Kunden bieten wir attraktive Zahlungsbedingungen an.
Unser Unternehmen ist in Polen, Österreich, Tschechien und in der Slowakei
tätig.
Um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, erweitern wir ständig unser
Angebot von Produkten und Dienstleistungen.

f-74

TERMETAL - Andrzej Zborowski
ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Sl
tel. +48 32 287 12 56, fax +48 32 287 25 41
e-mail:termetal@termetal.com.pl, http://www.termetal.com.pl/
URZĄDZENIA DO NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO
TERMETAL oferuje urządzenia do nagrzewania indukcyjnego, które znajdują
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
•
•
•
•
•
•

Topienie
indukcyjne piece tyglowe do topienia żeliwa, staliwa i metali kolorowych
generatory o mocy 5kW - 4000kW
pojemność tygli 1kg - 6000kg
komputerowe systemy wspomagania procesu topienia
dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie obsługi
układy chłodzenia

Nagrzewanie przed obróbką plastyczną
• nagrzewnice indukcyjne z pełną automatyzacją podawania i transportu przed
kuciem matrycowym
• nagrzewnice przelotowe do długich detali, takich jak pręty i rury do realizacji
takich procesów jak nagrzewanie przed kuciem, wyżarzanie, odpuszczanie,
suszenie
• nagrzewnice końców prętów i końców rur
• nagrzewanie stali, stali austenitycznej, miedzi, mosiądzu, aluminium, grafitu
i innych
• nagrzewania bloczków, prętów, rur, płaskowników, taśm, drutów
• generatory o mocy 3kW - 4000kW
•
•
•
•
•
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Hartowanie powierzchniowe
urządzenia do hartowania poziomego i pionowego
sterowanie PLC lub CNC
generatory o mocy 30kW - 500kW i częstotliwość pracy 500Hz - 500kHz
systemy kontroli i rejestracji parametrów hartowania dla każdego detalu
automatyczne systemy załadunku i rozładunku detali
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• zintegrowane systemy odpuszczania indukcyjnego
Zgrzewanie rur i profili
• zgrzewanie indukcyjne rurek i profili
• generatory o mocy 30kW - 150kW i częstotliwości pracy 200kHz - 500kHz
Lutowanie
• manualne, pół-automatyczne oraz w pełni automatyczne linie do lutowania
indukcyjnego
• lutowanie stali, stali austenitycznej, miedzi, mosiądzu, aluminium
• lutowanie węglików, rurek, płaskowników i innych detali
•
•
•
•
•
•
•

Generatory
generatory średniej częstotliwości IGBT o mocy 3kW - 600kW
generatory wysokiej częstotliwości MOSFET o mocy 2kW - 150kW
generatory tyrystorowe o mocy 100kW - 4000kW
wszystkie generatory są naszą własną konstrukcją
łatwa integracja z innymi komponentami linii produkcyjnej
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
części zamienne do generatorów

Kompletne linie produkcyjne
• projektowanie, dostawa i uruchomienie kompletnych linii produkcyjnych
• opracowanie i wdrożenie technologii
Usługi
• projektowanie, wykonanie i naprawy wzbudników do nagrzewania, hartowania,
lutowania
• naprawy cewek pieców indukcyjnych tyglowych i kanałowych
• modernizacje systemów nagrzewania indukcyjnego
• projektowanie i modernizacja układów chłodzenia
• serwis generatorów (także innych producentów)
• części zamienne
INDUCTION HEATING SYSTEMS
Termetal company offers a wide range of induction heating systems that can
be used in metal industry.
Melting
• induction coreless furnacess for melting cast iron, cast steel and non-ferrous
metals
• power supplies 5kW - 4000kW
• crucible capacity 1kg - 6000kg
• computer control melting system
• delivery, installation, start-up and personnel training
• cooling systems
Heating before hot forming
• induction heaters with fully automatic feeding and transport systems before
forging
• continuous induction heating systems for long parts like bars, tubes or sheets
for the process of forging, annealing, tempering, drying
• bars ends and tubes ends induction heating systems
• heating of steel, austenitic steel, copper, brass, aluminium, graphite and others
• heating of billets, bars, tubes, pipes, flat bars, sheets, wires
• power supplies 3kW - 4000kW
Heat treatment
• vertical and horizontal induction hardening systems
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•
•
•
•
•

CNC or PLC control systems
frequency converters power 30kW - 500kW, frequency 500Hz - 500kHz
hardening and tempering process control and monitoring for each part
automatic parts loading and unloading systems
integrated induction tempering systems

Welding
• induction welding of pipes, tubes and profiles
• HF frequency converters power 30kW - 150kW, frequency 200kHz - 500kHz
Brazing
• manual, semi-automatic and fully automatic induction brazing systems
• brazing of steel, copper, brass, aluminium etc.
• brazing carbides, tubes, flat bars and other parts
•
•
•
•
•
•
•

Frequency converters
IGBT MF frequency converters power 3kW - 600kW
MOSFET HF frequency converters power 2kW - 150kW
Thyristor frequency converters power 100kW - 4000kW
our own converters contruction and uP control system solutions
easy integration to production lines
converters service
spare parts

Complete production lines
• project, delivery, installation and start-up of complete production lines
• technology research, development and implementation
•
•
•
•
•
•

E-17

Service
heating and hardening inductors design, manufacture and rapairs
coreless and channel furnaces coils repairs
induction systems repairs, modernizations
project and modernization of cooling systems
frequency converters service (all producers)
spare parts

TERMO-PRECYZJA Sp. J.
ul. Armii Ludowej 12, 51-214 Wrocław, Polska/Poland
tel./fax +48 71 342 69 48, 71 782 74 00
e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl, http://www.termo-precyzja.com.pl
http://www.thermo-sensors.com, http://www.bezdotyku.pl, http://fluke.com.pl
Firma TERMO-PRECYZJA jest producentem czujników temperatury:
- rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000)
- termoelektrycznych (termopary J, K, L, T, N, S, B)
Do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, w wykonaniu:
- przewodowym
- z przyłączem głowicowym
- puszkowym
- z przyłączem M12, GDS, GDM
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Oferujemy również aparaturę kontrolno - pomiarową (kamery termowizyjne, pirometry, regulatory, rejestratory, mierniki, przetworniki temperatury i wilgotności,
przetworniki ciśnienia, manometry, termometry szklane). Firma jest wyłącznym
dystrybutorem amerykańskiej firmy Ircon. Firma jest również przedstawicielem
firmy Datapaq oraz FLUKE Calibration.
TERMO-PRECYZJA company is a manufacturer of temperature sensors:
- RTD (Pt100, Pt500, Pt1000)
- Thermocouples (J, K, L, T, N, S, B)
Our sensors are used in a different branches of the industry, performed as:
- Wired
- Header
- Boxed
- With M12, GDS or GDM
On offer we also have a variance of test devices (thermal imagers, pyrometers,
controllers, recorders, temperature and humidity transmitters, pressure transducers, manometers, glass thermometers). We are exclusive representative of Ircon
products. He company is also representative of Datapaq and FLUKE Calibration.
Firmy prezentowane na stoisku/ Companies presented at the stand:

-

Datapaq

-

Raytek

-

Ircon

-

Fluke

TERMTECH

f-66

ul. Marywilska 39, 03-228 Warszawa
tel. +48 22 473 62 83
e-mail: biuro@termtech.pl, www.termtech.pl
Termtech jest dynamiczną firmą rodzinną istniejącą na rynku od roku 2006.
Produkujemy specjalistyczne grzałki elektryczne oraz rozwiązania grzejne dla
przemysłu do wymagających aplikacji.
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Jesteśmy jednym z większych w Polsce dostawców drutów i taśm oporowych,
wysokotemperaturowych grzałek na bazie węglika krzemu i dwukrzemku
molibdenu.
Specjalizujemy się w zmniejszaniu kosztów utrzymania i budowy elektrycznych
pieców oporowych poprzez zastosowanie sprawdzonych rozwiązań grzejnych
pod marką Termtech.
Nasi specjaliści czekają na telefon, aby dobrać najlepsze rozwiązanie grzejne
dla Państwa pieca.
Termtech is young and dynamic company based on industrial heating market
from year 2006. We are producing electric heating elements and different kind
of heating solution for demanding industrial furnaces. We are one of biggest
Polish supplier of resistance heating wire and strip, metalic heating elements,
silicon carbide and molybdenum disilicide heating elements. We are best choice
company for cutting down Your maintence cost of resistance heating furnaces.
Our engineers are waiting for Your phone to propose best heating solution.

TIN IMPEx Ltd
Office:
29013, Ukraine, Khmelnitsky, Svobody, 36, office 403.
Foundry:
29025, Ukraine, Khmelnytsky, Kurchatova, 120A.
tel. +380 382 784305, fax +380 382 784365
e-mail: info@tinimpex.com, http://tinimpex.com/
was founded in 1998.
Producing of high-quality aluminum alloy from recycled materials.
The singularity of the company is producing of alloys of any customer’s
technical request.
Applying of ligatures can achieve high quality alloys. The company currently
produces over thirty alloys which are relevant to standards of EU, Israel, Japan,
the United States, the CIS.
Nowadays the productivity of melting furnace is 450-500 tons of finished
products per month.
A significant amount of the production is sold under long-term contracts to
domestic consumers.
The employees are trained in a specialized foundry in Dortmund, which allows
using the latest achievements of European manufacturers.
There is a modern smelting reverberatory furnace and mixer which produces
600 tons per month and two induction furnaces for processing aluminum foil
and chips.
Put into operation a foundry for the production of precision castings design
capacity of 75 tons of suitable casting per month.
Casting Technology: casting on gasified, burnt out models.
We are interested in attracting advanced foundry technologies for the production of ingots and finished castings.
ООО «Тин Импекс»
было основано в 1998г.
Производство качественных алюминиевых сплавов из вторичного
сырья.
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Особенность предприятия – производство любых сплавов по
техническому заданию Заказчика.
Применение лигатур позволяет достигать высочайшего качества
сплавов. В настоящее время предприятие производит более тридцати
сплавов, соответствующих стандартам ЕС, Израиля, Японии, США, СНГ.
Сотрудники проходят стажировку на специализированном литейном
предприятии в г. Дортмунд, что позволяет эффективно применять
последние достижения европейских производителей.
На его территории расположена современная плавильноотражательная печь и миксер производительностью 600 тонн в месяц,
две индукционные печи для переработки алюминиевой фольги и стружки.
Запущен в эксплуатацию литейный цех по производству высокоточных
отливок проектной мощностью 75 тонн годного литья в месяц.
Технология литья: литье по газифицируемым, выжигаемым моделям
(технология ЛГМ).
Материалы отливок: низкоуглеродистые стали, различные чугуны,
алюминиевые сплавы и сплавы на основе меди.

TOM Elektrorecykling Sp. z o. o.

f-84

ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin
tel. +48 91 469-21-70
www.grupatom.pl
TOM Elektrorecykling Sp. z o.o. wchodzi w skład marki handlowej Grupa
TOM, która skupia firmy zajmujące się zbieraniem surowców wtórnych, takich jak: złom, metale kolorowe, makulatura, folia, butelki PET, szkło, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny; Organizacje Odzysku Opakowań (TOM,
DOL-EKO, EKOLA) realizujące obowiązek odzysku i recyklingu opakowań,
baterii i akumulatorów, a także Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego (TOM) realizującą obowiązek wprowadzającego (importer,
producent, wewnątrz- wspólnotowy nabywca) związany z organizowaniem
zbierania oraz przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Zajmujemy się także handlem stalą i produkcją
zbrojeń budowlanych.
W ramach działalności TOM ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o. działają Zakłady
Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Szczecinie
i Szamotułach. Spółka organizuje także obsługę przedsiębiorców w zakresie
gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i niebezpiecznymi. Zagospodarowanie
tych odpadów odbywa się przy współpracy z wiarygodnymi recyklerami w kraju
i za granicą, których zezwolenia na recykling/odzysk nie budzą wątpliwości,
a ich działalność jest corocznie weryfikowana przez organy inspekcji ochrony
środowiska. Odpady nienadające się do recyklingu/odzysku kierujemy do
unieszkodliwienia u sprawdzonych i wiarygodnych partnerów.
Nasze oddziały zlokalizowane są w: Szczecinie, Gorzowie Wlkp., Nowej Soli,
Żarowie, Szamotułach, Pile, Gnieźnie i Kaliszu.
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TR Solution Sp. z o.o.
Robakowo, ul. Szkolna 18, 62-023 Gądki
Adres biura handlowego oraz magazynu:
ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki
tel. +48 61 284 21 35, 791399007, 533801234
e-mail: biuro@tr-solution.pl, www.tr-solution.pl, www.amod.pl
TR Solution Sp.z o.o. przejęło w 2016 r. działalność firmy Amod Andrzej
Modrzewski, istniejącej od 1993 r. Dostarczamy produkty do wykonywania
modeli wzorcowych, części prototypowych, modeli odlewniczych, form do produkcji części z poliuretanu, tłoczników do blach, klejów, epoksydowych żywic
kompozytowych itp.

Jesteśmy licencjonowanym dystrybutorem firmy SikaAxson - lidera na rynku
systemów żywic narzędziowych oraz modelowych dla odlewnictwa. SikaAxson
to dostawca najwyższej jakości:
- poliuretanowych bloków modelarskich, np. Prolab 45, Prolab 65,
- poliuretanowych oraz epoksydowych bloków narzędziowych, m.in. LAB 920,
LAB 850,
- poliuretanowych systemów lanych: F1, F40, F160, F180, F190,
- epoksydowych systemów lanych: Epo 5019, Epo5030, Epo 999,
- poliuretanowych oraz epoksydowych żywic powierzchniowych/żelkotów, m.in:
GC1 080, GC2 070,
- wosków kalibrowanych,
- systemów środków antyadhezyjnych/ rozdzielaczy.
Dystrybuujemy również produkty Bluestar, Silicones, Zhermack, Alwa, Munch
Chemie.
TR Solutions Sp.z o.o. oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne,
m.in. dla modelarzy i narzędziowni ściśle związanych z odlewnictwem z zakresu:
- modele wzorcowe,płyty modelowe,
- modele negatywowe, rdzennice,
- oprzyrządowanie produkcyjne.
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TREBI DI BIANCHI NADIA

E-34

Via Industriale 15, 250 60 Cellatica, Włochy/Italy
tel./fax +39 0 303 732 317 / +39 0 303 738 414
e-mail: mbox@trebi-bs.com, www.trebi-bs.com
Producent urządzeń i robotów do wykańczania i obróbki powierzchni odlewów
z aluminium i żeliwa:
• szlifowanie,
• polerowanie,
• obcinanie,
• gratowanie,
• oczyszczanie
•
•
•
•
•

The producer of robotic cells and special machines for castings finishing:
grinding,
polishing,
cutting,
deburring,
purification

Firma obecna na stoisku firmy KELVIN ALUKAST, Bielsko-Biała, Polska/Poland
- patrz osobny wpis / look at separate catalogue entry.

ZBM ULTRA Sp. z o.o.

f-8

ul. Harcerska 42, 52-404 Wrocław
tel/fax +48 71 364 36 52
e-mail: biuro@ultra.wroclaw.pl, www.ultra.wroclaw.pl
ZBM ULTRA zajmuje się produkcją aparatury ultradźwiękowej. Oferujemy
defektoskopy i głowice ultradźwiękowe. Naszą działalność opieramy na dostosowaniu się do indywidualnych potrzeb klienta i unikatowych technologiach takich
jak: uznana przez UDT procedura IBUS-TD do badań spoin cienkich czy skanery
ultradźwiękowe. Jesteśmy wiodącym dostawcą aparatury ultradźwiękowej do
badań w kolejnictwie, w tym do badań osi bez demontażu i osi drążonych. Zapraszamy również do skorzystania z usług laboratorium do kontroli okresowej
aparatury ultradźwiękowej (zgodnie z normami z serii PN EN 12668).
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Unitary Enterprise «Industrial Ecological Systems»
ul. Dolgobrodskaya, 23-402, 220070 Minsk, Republic of Belarus
tel. +375-17 230 -38-94, fax +375-17 299-06-16
e-mail: promeks.by@gmail.com, www.ies.by
•
•
•
•

Oferta firmy obejmuje, m.in.:
Hydrocyklony
Cyklony
Zwężki Venturiego
Aparaty absorpcyjne

The Unitary Enterprise «Industrial Ecological Systems» offers the gas cleaning
systems on the «turn-key» basis directly from the manufacturer for the processes with the emissions of organic contaminants and associated suspended
solids and tarry matter.

f-40

UNTHA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sołtysowska 1/28, 31-589 Kraków
tel. +48 12 642 18 96
e-mail: info@untha.pl, www.untha.com
UNTHA - Producent rozdrabniaczy jedno i wielowałowych, części zamiennych oraz noży. Lider jakości w branży technologii rozdrabniania. Ponad 40
letnie doświadczenie i know - how. Ponad 9000 rozdrabniarek w codziennym
użyciu. Najwyższe standardy technologiczne, sprawdzona jakość, doskonale
wykwalifikowany personel oraz serwis na najwyższym europejskim poziomie.

xx

UTRZYMANIE RUCHU
Elamed Media Group
al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
tel. +48 32 788 52 03, fax +48 32 788 51 09
e-mail: ur@elamed.pl, www.ur.elamed.pl, www.dlaspecjalistow.pl
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Kwartalnik „Utrzymanie Ruchu” to wyjątkowa na publikacja branżowa, prezentująca aktualne zagadnienia w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych UR, sposobów diagnostyki i eksploatacji maszyn oraz redukcji
awaryjności urządzeń. Przedstawiamy nowości na rynku automatyki, profilaktyki
UR, elektryki i gospodarki olejowej. Inspirujemy, dostarczając informacji nt.
sposobów przeprowadzania remontów maszyn, rozwiązań energooszczędnych, przeglądów okresowych oraz możliwości ograniczania kosztów przy
jednoczesnym podnoszeniu efektywności sektora UR. Tworzymy z fachowcami
dla fachowców, dzięki czemu prezentowane treści dostosowane są do potrzeb
i oczekiwań specjalistów z branży.
The “Utrzymanie Ruchu” (Plant Maintenance) quarterly is trade publication
presenting current issues within the scope of maintenance modern technical
and organizational solutions, means of machine diagnostics and maintenance,
as well as the reduction of devices failure-proneness. We present innovations
introduced to the market of automation, maintenance prevention, electricity and
oil management systems. We inspire, supplying information on the means of
machine servicing, energy-efficient solutions, periodic servicing and possibilities
of costs reduction while raising the effectiveness of maintenance.

VITROCHEM Group Sp. z o.o.

f-92

ul. Targowa 5, 41-500 Chorzów
tel. +48 503 779 506
e-mail: biuro@vitrochemgroup.pl, poznan@vitrochemgroup.pl
Przodująca dziedzina jaka się zajmujemy jest korekcja chemiczna wody.
Obsługujemy obiegi chłodzące oraz obiegi kotłowo-parowe, jesteśmy producentem środków do korekcji chemicznej wody, które są ściśle dopasowywane
pod dany obieg, materiały z jakich jest zbudowany oraz wymagania klienta,
specjalizujemy się w usługach czyszczenia, odkamieniania, odtłuszczania,
odrdzewiania obiegów wodnych, maszyn, urządzeń, wymienników ciepła, form
wtryskowych itp. Dzięki ponad 10- letniemu doświadczeniu w branży korekcji
chemicznej wody, staliśmy się specjalistami w tej dziedzinie. Poprzez wysoka
jakość świadczonych przez nas usług, jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania
nawet najbardziej wymagających klientów.
Our primary area of expertise is chemical water correction. We operate within
the scope of cooling systems, as well as steam boiler plant systems, we produce
chemical water correction agents specially designed to suit a specific system,
its components and the customer’s expectations. We specialize in cleaning,
descaling, degreasing and derusting of water systems, machines, devices, heat
exchangers, injection moulds, etc. As a result of our 10 years of experience
in the area of chemical water correction we have become specialists in this
discipline. Thanks to the highest quality of our services we are able to meet the
expectations of the most demanding customers.
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VPI Polska Sp. z o.o
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. +48 12 362 30 59
e-mail: info@vpi-polska.pl, www.vpi-polska.pl
Firma VPI Polska Sp. z o.o. wspiera działalność polskich przedsiębiorców przemysłowych w szybkim wytwarzaniu innowacyjnych i niezawodnych produktów.
Dostarczamy najnowocześniejsze systemy i świadczymy specjalistyczne
usługi z zakresu symulacji procesów produkcyjnych, wirtualnego prototypowania
oraz zaawansowanego druku 3D. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem w Polsce
rozwiązań firm: ESI Group, Prodways oraz IronCAD.
Nasze dedykowane narzędzia do symulacji numerycznych i druku 3D umożliwiają opracowanie wirtualnych prototypów oraz przeprowadzenie precyzyjnych
symulacji procesów ich wytwarzania i oddziaływania na nie czynników zewnętrznych. Więcej informacji na stronie http://vpi-polska.pl/
VPI Polska Sp. z o.o. supports the industrial companies in Poland in manufacturing innovative and reliable products.
We deliver cutting-edge systems and provide specialized services in the
field of: manufacturing simulations, process planning, virtual prototyping and
3D printing. We are also the official distributor of companies like ESI Group,
Prodways and IronCAD in Poland.
Our dedicated solutions for numerical simulation and 3D printing enable the
industrial firms to develop virtual prototypes and to carry out precise simulations of manufacturing processes. The simulations also allow to illustrate how
different external factors can influence those prototypes. To find out more visit
us on http://vpi-polska.pl/

E-25

HEINRICH WAGNER
SINTO MASCHINENfABRIK GmbH
Bahnhofstraße 101, D-57334 Bad Laasphe, Germany
tel. +49 (0) 2752 907 0, fax +49 (0) 2752 907 280
e-mail: info@wagner-sinto.de, www.wagner-sinto.de
Heinrich Wagner Sinto, Maschinenfabrik GmbH. Bad Laasphe - HWS jest
przedsiębiorstwem, działającej na całym świecie, Grupy Sintokogio i obecnie
wiodącym producentem instalacji i maszyn formierskich oraz podobnych urządzeń do wytwarzania form wysokiej jakości dla nowoczesnych odlewni.
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Heinrich Wagner Sinto, Maschinenfabrik GmbH. Bad Laasphe - HWS is a member of the worldwide Sintokogio Group, and is today a leading manufacturer of
moulding machines and related products for lines for the manufacture of high
quality moulds for the foundry.
Heinrich Wagner Sinto, Maschinenfabrik GmbH. Bad Laasphe - HWS ist ein
Unternehmen der weltweit agierenden Sintokogio Gruppe, und heute marktführender Hersteller von Formanlagen. Formmaschinen und adäquaten Anlagentechnologien zur Herstellung hochverdichteter Formen für moderne Gießereien.
Firma prezentowana na stoisku / Company exhibiting at the stand:
Bitech – patrz osobny wpis w katalogu / look at separate catalogue entry

WASTECH Recycling Sp. z o.o

f-84

ul. Krakowiaków 68/70, 02-255 Warszawa
tel. +48 22 42-55-300
e-mail: biuro@wastech-recycling.pl, www.wastech-recycling.pl
Firma Wastech Recycling zapewnia pomoc i wsparcie przedsiębiorcom oraz
jednostkom budżetowym. Od lat z powodzeniem wdrażamy program segregacji
odpadów, dążąc tym samym do minimalizacji przekazywanych na składowiska
odpadów. Zapewniamy profesjonalne oraz indywidualne podejście do każdego
klienta. Specjalizujemy się w odbiorach odpadów niebezpiecznych, problematycznych, opakowaniowych, a także elektroniki i gaśnic. Prowadzimy usługi
niszczenia towaru między innymi zatrzymanego przez Urząd Celny. Drugą
naszą mocną stroną jest kompleksowe świadczenie usług z zakresu doradztwa
środowiskowego. Prowadzimy pełną ewidencję odpadową, piszemy pozwolenia,
tworzymy raporty oddziaływania na środowisko oraz wykonujemy szkolenia
i audyty środowiskowe. Dzięki pozyskanym unijnym projektom i nieustannemu
poszerzaniu wiedzy oraz kompetencji udało nam się przeszkolić oraz podwyższyć świadomość przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska
u licznej grupy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
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WASTES SERVICE GROUP Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
tel. +48 71 788 70 77, fax +48 71 788 70 78
e-mail: biuro@wastesservice.com, biuro@elektrozbiorka.pl
http://www.WastesService.com, http://www.ElektroZbiorka.pl
Firma istnieje w różnych formach działalności od 1993 roku. Trzon grupy
kapitałowej stanowi firma Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.
komandytowa. Głównym celem naszej działalności jest zagospodarowanie
odpadów w tym zwłaszcza ZSEiE.
Zajmujemy się:
• transportem,
• zbieraniem
• odzyskiem,
• recyklingiem we własnym zakładzie przetwarzania
Jako prężnie rozwijająca się firma wykorzystujemy coraz bardziej zaawansowane technologicznie linie do przetwarzania odpadów, dzięki którym odzyskujemy poszczególne frakcje metali, tworzyw sztucznych oraz innych elementów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powtórnie wykorzystywanych
w wielu nowych zastosowaniach.
Dążąc do zaspokojenia coraz wyższych oczekiwań naszych Klientów stworzyliśmy także system profesjonalnego niszczenia dokumentów, nośników
danych, produktów wycofanych z użytku, gwarantujący 100% pozbawienie ich
cech użytkowych.

f-84

WGW Green Energy Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 105, 05-092 Łomianki
tel. +48 514-641-503
www.wgwgreenenergypoland.pl, wgw.marta@onet.pl
Firma WGW Green Energy Poland Sp. z o. o. to prężnie rozwijająca się
polska firma zajmująca się produkcją maszyn, urządzeń i technologii o innowacyjnym charakterze do unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów wytworzonych
z elastomerów i polimerów, w tym opon samochodowych. Dostarczamy przemysłowe urządzenia do procesu termolizy, który przebiegając w środowisku beztlenowym, bez kontaktu z powietrzem atmosferycznym, daje efekt całkowitego
braku oddziaływania na otoczenie.
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Innowacyjność proponowanych rozwiązań została potwierdzona na:
VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2014 - największej imprezie wystawienniczej w Europie Środkowo-Wschodniej, promującej
nowoczesne rozwiązania polskie oraz zagraniczne. Międzynarodowe jury przyznało firmie WGW Green Energy Poland Sp. z o. o. brązowy medal w obszarze
ochrony środowiska za urządzenie do termolizy i technologię odzyskiwania oleju
i gazu w wyniku beztlenowej obróbki.

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

f-15

ul. Centralna 6, 42-625 Pyrzowice
tel. +48 32 661 99 00, fax + 48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu, www.wichary.eu
Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. oferuje:
- najnowsze rozwiązania z dziedziny pieców do ogólnej obróbki cieplnej, pieców
indukcyjnych (do odlewania próbek, do badań spektroskopowych oraz do
topienia lewitacyjnego)
- specjalistyczne urządzenia do obróbki cieplno-ciśnieniowej - prasy izostatyczne
wysoko- i niskotemperaturowe
- systemy do mikrospawania i napawania laserowego
- modele PMMA oraz formy i rdzenie piaskowe drukowane przestrzennie na
drukarkach 3D
- przesiewacze i sita do klasyfikacji wymiarowej złomu metali i odsiewania
zanieczyszczeń
- separatory magnetyczne, wiroprądowe, indukcyjne, rentgenowskie do separacji metali na rodzaje
- separatory elektrostatyczne do odzysku najdrobniejszych elementów metalowych z mieszanin tworzyw itp.
- systemy cięcia wodą Aquajet
- systemy laserowe
- giętarki do plexi
WICHARY Technologies offers:
- the latest innovations in furnaces for general heating treatment, induction furnaces (casting samples for spectroscopy, sample preparation and leviatation
melting)
- specialized equipment for high temperaturę and pressure treatment - hot and
cold isostatic presses
- systems for microwelding and surfacing
- PMMA patterns, molds and sand cores printed on 3D printers
- screens and sieves for metal scrap sorting by size and separation of impurities
- magnetic, eddy-current, induction, X-Ray separators for metals sorting by type
- electrostatic separators for recovery of the finest metal elements from different
mixes
- waterjet cutting systems
- laser cutting systems
- bending machines for thermoplastic materials
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Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań
tel. +48 61 855 39 90
e-mail: biuro@instytut.poznan.pl, www.instytut.poznan.pl
Wielkopolski Instytut Jakości jest firmą doradczą z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w świadczeniu usług dla przedsiębiorstw z całej Polski,
a zakres jego oferty obejmuje w szczególności:
- pozyskiwanie finansowania na inwestycje oraz działalność badawczo-rozwojową z funduszy regionalnych, krajowych i zagranicznych,
- rozliczanie projektów dofinansowanych ze źródeł regionalnych, krajowych
i zagranicznych,
- realizację audytów ukierunkowanych na analizę potencjału i potrzeb firm w zakresie rozwiązań niszowych, proekologicznych, innowacyjnych, a w dalszej
kolejności doradztwo przy wdrożeniu wybranego rozwiązania,
- inicjowanie i rozwój współpracy z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz wsparcie w samodzielnym rozwijaniu działalności B+R,
- realizację analiz i badań rynku, w tym m.in. badań preferencji i satysfakcji
klientów,
- realizację analiz ekonomicznych i środowiskowych w oparciu o koncepcję
cyklu życia, metodami LCC (Life Cycle Cost) i LCA (Life Cycle Assessment),
- wdrażanie systemów zarządzania (m.in. według norm ISO 9001, ISO 14001
itd.),
- doradztwo finansowe i controlling w tym m.in. analizy finansowe, biznes plany
i wyceny przedsiębiorstw.
Ponadto Wielkopolski Instytut Jakości jako inkubator przedsiębiorczości
inwestuje w innowacyjne pomysły na biznes, udzielając wsparcia zarówno
finansowego, jak i doradczego.

f-84

WKW Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik
tel. +48 604-866-129
e-mail: biuro@wkkrecykling.pl
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Wrocławskie Centrum Badań EIT+

f-84

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
tel.+48 71 720-16-40
www.eitplus.pl
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp z o.o. jest organizacją badawczo-rozwojową, której misja opiera się na rozwijaniu innowacyjnego centrum, jednoczącego
świat nauki i biznesu. Poprzez prowadzenie badań aplikacyjnych w obszarach
nanotechnologii, technologii materiałowych, biotechnologii, medycyny, oraz
energii i klimatu poszukuje atrakcyjnych rynkowo rozwiązań technologicznych.
EIT+ posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce
oraz wykwalifikowany zespół naukowy i biznesowy; realizuje usługi badawcze
na zlecenie, a także wspólne projekty z partnerami naukowymi i biznesowymi
w różnych obszarach przemysłowych. Celem Wrocławskiego Centrum Badań
EIT+ jest efektywne zarządzanie wiedzą, rozumiane jako tworzenie i transferowanie wiedzy oraz wsparcie przedsiębiorczości środowiska zainteresowanego
komercyjnym wykorzystaniem własności intelektualnej. We wszystkich projektach realizowanych przez EIT+ kładzie się szczególny nacisk na urynkowienie
wyników prac badawczych w szczególny sposób dbając o ochronę własności
intelektualnej.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej

f-84

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Sekretariat Wydziału
tel. +48 12 628 27 01, tel./fax +48 12 628 20 35
e-mail: wiitch@chemia.pk.edu.pl, www.chemia.pk.edu.pl
Wydział nasz powstał w 1966 roku jako Wydział Chemiczny. Jego utworzenie
wynikało z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie dla
szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. W roku 1990 został przemianowany na Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej czym zostało podkreślone kształcenie absolwentów i prowadzenie
badań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej.
Absolwenci naszego Wydziału przygotowani są do pracy o charakterze
technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętym
przemyśle chemicznym. W trakcie studiów zapoznają się z podstawami tech-
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nologii organicznej i nieorganicznej oraz inżynierii chemicznej. Poznają przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe,
rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska,
technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów
chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki. Ponadto
technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także
przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Zdobywają wiedzę z zakresu
inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto mają możliwość opanowania nowoczesnych metod pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

f-28

YANGQUAN UNG TRADING CO.,LTD.
RM1315 Meilong Bldg A,Quanzhong Road,Yangquan,Shanxi,China
Zip Code: 045000
tel. +86 186-3530-7001, fax +86 353-2560-350
e-mail: yqdavid@163.com, www.ungco.cn
Product: Recarburizer,Silicon Carbide, Calcium Aluminate,Foundry Ceramic
Sand, Graphite electrode
Brief Introduction
UNG have 3 plants in China for produce Recarburizer(F.C:88-98.5%), Silicon
Carbide, and Calcium Aluminate, Foundry Ceramic sand, Calcined Bauxite.
Rm1315 Meilong Bldg A,Quanzhong Road,Yangquan,Shanxi,China

f-53

Yiwu Zhongyi Metal Surface Treatment Co.,Ltd.
Suxi Town Industrial Park, Yiwu City, Zhejiang, China
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Zakłady Górniczo-Hutnicze
BOLESŁAW S.A.

f-84

ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno
tel.+48 32 295-55-05
e-mail: office@zghboleslaw.pl, www.zghboleslaw.org
Zakłady Górniczo-Hutnicze ‘’Bolesław’’ powstały w 1958 roku po połączeniu Zakładów Górniczych ‘’Bolesław’’ z Zakładami Hutniczymi ‘’Bolesław’’. Dnia 1 marca
2004 roku w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwo
państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Od 11 grudnia 2012 roku,
po zbyciu przez Skarb Państwa akcji stanowiących 86,92% kapitału zakładowego
ZGH ‘’Bolesław’’ S.A., spółka należy do Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A.
Zaangażowanie kapitałowe ZGH ‘’Bolesław’’ S.A. w spółkach zależnych
wynosi:
• HC ‘’Miasteczko Śląskie’’ S.A. - 91,09%; produkcja i sprzedaż cynku, ołowiu
i stopu tych metali, kwasu siarkowego, kadmu metalicznego, metalu Dore’a
• BOLTECH Sp. z o. o. - 100%; produkcja kruszyw dolomitowych, wyrobów
elastomerowych i wyrobów cynkowych; usługi przewozowe na rynku krajowym
i międzynarodowym, usługi w branży energetycznej (ciepłowniczej, dystrybucji
gazu ziemnego oraz wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu)
• Bolesław Recycling Sp. z o. o. - 100%; przerób odpadów cynkonośnych
z przemysłu metali nieżelaznych i przemysłu stalowniczego oraz produkcja
koncentratów metali nieżelaznych
• Gradir Montenegro d.o.o. - 99,47%; wydobycie rud polimetalicznych i ich
przerób na koncentraty
• Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp. z o. o. - 100% udziałów; usługi
ochrony mienia i osób
Aktualnie ZGH ‘’Bolesław’’ S.A. to nowoczesny kompleks wydobywczo-hutniczy, który jest największym producentem cynku w Polsce. Wielkość produkcji
cynku to 154 tys. ton rocznie. Udział GK ZGH Bolesław w europejskiej produkcji
cynku wynosi aktualnie ok. 6%.
W zmodernizowanej w ostatnich latach, części hutniczej produkowany jest
najwyższej czystości cynk elektrolityczny oraz stopy cynku, w tym stopy do
cynkowania ciągłego ZZA, stop Wegal do cynkowania jednostkowego oraz
stopy odlewnicze. Spółka jest głównym dostawcą cynku i stopów na rynku
krajowym oraz znaczącym dostawcą na rynki krajów sąsiadujących tj. Czech,
Słowacji, Austrii i Węgier.
Nasze produkty znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle do produkcji blach,
powłok chroniących powierzchnie metalowe przed korozją, w budownictwie
i wielu innych. Związki cynku są stosowane do produkcji farb i lakierów. Ponadto
Grupa Kapitałowa produkuje ołów w postaci metalicznej i w postaci koncentratów
galeny, kadm metaliczny oraz kwas siarkowy i metal Dore’a (srebro).
Mocną stroną Grupy jest posiadanie 3 technologii do produkcji cynku, tj. proces
elektrolizy, proces ogniowy (Imperial Smelting Process) oraz proces przewałowy
(Waelz’a) do przetwarzania odpadów cynkonośnych. Technologie te są ze sobą
powiązane, gdyż wyroby jednej spółki są wsadem dla innej spółki. Produkcja
cynku w Grupie bazuje na własnych wsadach z jedynej w Polsce kopalni rud
cynkowo-ołowiowych oraz na wsadach zakupionych - głownie z importu. Wsadami są koncentraty siarczkowe, koncentraty tlenkowe i materiały odpadowe
cynkonośne.
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Zakłady Urządzeń Przemysłowych
ZAM Kęty Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty
tel. +48 33 847 51 00, fax +48 33 847 51 04
e-mail: zam@zam.com.pl, automatyka@zam.com.pl, www.zam.com.pl
Piece indukcyjne średniej i sieciowej częstotliwości do topienia żeliwa, staliwa
i metali kolorowych. Nagrzewnice indukcyjne. Wzbudniki. Remonty podzespołów pieców i nagrzewnic indukcyjnych - części zamienne. Elektromagnetyczne
pompy do ciekłego aluminium. Indukcyjne wanny ocynkownicze. Konstrukcje
stalowe. Hydrocyklony. Pyłomierze przemysłowe.
Medium and mains frequency induction furnaces for melting cast iron, cast steel
and non-ferrous metals. Induction heaters. Induction coils. Overhauls of induction furnaces and heaters components - spare parts. Electromagnetic pumps for
liquid aluminum. Inductive galvanizing tanks. Steel structures. Hydrocyclones.
Industrial dust-meters.
Netz- und Mittelfrequenz-Induktionstiegelöfen zum Schmelzen von Gusseisen,
Stahlguss und Nichteisenmetallen. Induktionserwärmer. Induktionsspulen.
Instandsetzung von Induktionsöfen und -erwärmern - Ersatzteile. Elektromagnetische Flüssigaluminium-Pumpen. Induktiv beheizte Verzinkungswannen.
Stahlbau. Hydrozyklone. Industrielle Staubmessgeräte.

E-37

Zeleznik AD Demir Hisar
s. Sopotnica, 7244 Demir Hisar, Macedonia
tel. +389 47 272 418, fax +389 47 272 523
e-mail: info zeleznik.com.mk.
Zeleznik AD is a shareholders’ company that specializes in black metallurgy.
Our company produces and sells low carbon round steel shot and various kinds
of steel castings. We will prove to you that we are the best choice of a business partner for you. You are always welcome to visit our facility and meet our
management.”
“Zeleznik AD ist eine Aktiengesellschaft im Bereich der schwarzen Metallurgie.
Unser Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von
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niedrig gekohltem Stahl Strahlmittel sowie Stahlgussteile verschiedener Art. Wir
versichern Ihnen hohe Qualität, Professionalität und Dienstleistung. Sie sind immer herzlichst Willkommen in unser Unternehmen, wir und unser Management
würden uns auf Ihren Besuch freuen.”

Zezhou Golden Autumn foundry CO.,LTD

f-53

Dongchang Village, Nancun Town, Zezhou, Jincheng, Shanxi

Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A.

f-77

Zębiec, 27-200 Starachowice
tel. +48 41 276 74 00, fax +48 41 276 75 00, 41 276 75 01
e-mail: zebiec@zebiec.com.pl, http://www.zebiec.com.pl
ZGM „ZĘBIEC” S.A. to największy i najstarszy w Polsce producent materiałów
dla odlewnictwa.
Oferta produktów naszej firmy:
• bentonit odlewniczy Specjal
• mieszanki bentonitowo-kormixowe 75K, 80K, 85K oraz inne mieszanki w zależności od potrzeb odlewni
• kormix (mieszanka pyłu węglowego i nośników węgla błyszczącego)
• piaski powleczone żywicą do:
- odlewów z żeliwa
- odlewów ze staliwa
- odlewów ze stopów aluminium
- odlewów z mosiądzów i brązów
Gwarantujemy stabilne jakościowo i na najwyższym poziomie wyroby dla
odlewni.
Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.
ZGM „ZĘBIEC” S.A. is the biggest and oldest in Poland, producer of foundry
materials. For the time being we are producing:
• casting bentonite Specjal
• bentonite-kormix mixtures 75K, 80K, 85K and other mixtures, according to
foundries` demands
• Kormixes( mixtures of coal dust and dlancing coal bearers)
• resin coated sands for:
- casting iron
- casting of aluminum alloy
- casting of brass and bronze
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We do assure guarantee for a stabile quality and highest level of our foundry
products.
We are in possession of an Integrated Quality and Environment Working
Hygiene Protection, System.

E-44

Spółdzielnia Inwalidów ZGODA
ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki
Producent:
- półmasek filtrujących - klasa P1, P2 i P3,
- filtrów P2, P3 oraz włókniny filtrującej,
- rękawic ochronnych impregnowanych trudnopalnie, stylonowych, przeciwskaleczeniowych, termicznych, kewlarowych, poliamidowych i innych,
- szelek i kamizelek ostrzegawczych,
- skarpet przemysłowych,
- sorbentów syntetycznych polipropylenowych,
oraz innych wyrobów.
Półmaski i rękawice posiadają wymagany dla środków ochrony indywidualnej
znak CE. Posiadamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem.
Manufacturer of:
filtering halfmask of P1, P2 and P3 class,
filters P2, P3 and filtering nonwoven,
impregnated fire-resistant protective gloves,
steelon, anti-cut protective clothes, thermal, kevlar, polyamide,
warning braces and waistcoats,
industrial socks,
synthetic polypropylene sorbents,
other products.
Halfmask andgloves have the CE marking required for means of personal
protection. We have an implemented andcertified Integrated Management
System for Quality, Safety and Environmental Protection.
-

f-53

Zhucheng Huaxin foundry Co.,Ltd
West Pingri Rd. South Zhujia Village, Huanghua Town, Zhucheng, Shandong, China

184

Stoisko / Stand

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

f-84

ul. Mała 1, 59-100 Polkowice
tel. +48 76 840-14-90
e-mail: biuro@zgzm.pl, www.zgzm.pl
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego powstał w 1994 r. i obecnie tworzy
osiem dolnośląskich gmin: Polkowice, Chocianów, Gaworzyce, Grębocice,
Przemków, Radwanice (z powiatu polkowickiego) oraz Jerzmanowa i Pęcław
(z powiatu głogowskiego). To obszar 907,5 km kw. terenu, zamieszkanego
przez ponad 70 tys. osób.
Ideą powołania ZGZM była wola wspólnego działania samorządów na rzecz
poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Do zadań, których podejmował
się Związek należały m.in. stworzenie Powiatu Polkowickiego, walka z bezrobociem i przeciwdziałanie jego skutkom społeczno - ekonomicznym oraz
współpraca w zakresie ochrony środowiska, oświaty i kultury.
Za przełomowy w dotychczasowej historii ZGZM należy uznać rok 2012, kiedy
to samorządy przekazały Związkowi zadania, związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Budowa systemu, jego infrastruktury, organizacja odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych stały się dominującą działalnością
Związku. ZGZM ma ambicje zainteresować inwestycjami na swoim obszarze
firmy i instytucje wprowadzające innowacyjne technologie w branży gospodarki
odpadami oraz zamierza być liderem w prowadzeniu kompleksowej, nowoczesnej i wzorowej gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

Zwick Roell Polska Sp. z o. o. Sp. k.

f-25

ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław
tel. +48 42 662 10 40, 42 662 10 61, fax +48 42 662 10 70
e-mail: handel@zwick.pl, www.zwick.pl
-

Maszyny i urządzenia do badania wytrzymałości materiałów:
uniwersalne maszyny wytrzymałościowe
twardościomierze do metalu, tworzyw i gumy
pełzarki
młoty udarowe i opadowe
prasy hydrauliczne do badania materiałów budowlanych.

-

Material testing machines and instruments
universal testing machines
hardness tester for metall, plastic, rubber
creep testing machine
pendulum impact and drop weight testers
serwo hydraulic building materials testing machines.
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BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME

Stoisko
Stand

1. Projektowanie i wytwarzanie urządzeń odlewniczych /
Design and production of foundry equipment
ABP INDUCTION SYSTEMS, Niemcy

E-25

AED Automation GmbH, Niemcy

E-45

ALD Vacuum Technologies GmbH, Niemcy

E-50

AMP, Polska

F-81

BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

BITECH, Polska

E-25

BÜHLER AG, Szwajcaria

E-35

CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy

E-29

CAST METAL, Polska

E-28

COLOSIO S.r.l., Włochy

E-28

CZEKAŁA S.C., Polska

F-100

DIETSCHE, Niemcy

E-29

DISA Industries A/S, Dania

E-43

DROSS ENGINEERING, Polska

E-28

EIRICH Gustav Maschinenfabrik GmbH & Co KG, Niemcy

E-25

ELKON, Polska

F-99

EURO-EQUIP S.A., Hiszpania

E-43

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska

E-56

Global Metwire Injection S.L., Hiszpania

E-29

GMS S.r.l., Włochy

E-41

Gomel foundry and standards works GZLiN, Białoruś

F-34

GUSS-EX, Polska

E-26

GUSSTECH, Polska

E-48

HINDENLANG GmbH, Niemcy

E-45

INDEFUNSA S.A.L., Hiszpania

E-26

INDUCTOTHERM EUROPE Ltd., Wielka Brytania

F-44

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska

F-85

International Technology & Transfer GmbH, Polska

F-94

ISO-tech, Belgia

E-29

KPR PRODLEW - Kraków, Polska

E-52

LAEMPE & MÖSSNER, Niemcy

E-25

MARX, Niemcy

E-29

METALS MINERALS, Polska

E-26
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METIMPEX, Polska

E-29

NABERTHERM GmbH, Niemcy

E-45

Odlewnia SILUM, Polska

F-24

OFAMA Sp. z o.o., Polska

F-39

OTTO JUNKER GmbH, Niemcy

E-26

PROGELTA S.r.l., Włochy

E-21

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy

E-46

REMIX S.A., Polska
SA-FOUNDRY, Polska

E-54
F-63a

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Dział Wire & Heating Technology, Polska E-38
SCHENK WERKZEUG-und MASCHINENBAU GmbH & Co.KG, Niemcy E-45
SCHÄFER Metalurgie GmbH, Niemcy

E-45

SENSOR CONTROL, Niemcy

E-29

STEM D.o.o., Słowenia

E-26

TECH-TRADE, Polska

F-95

TECHNOFOND, Niemcy

E-29

TOSCELIK ABRASIVES, Turcja

E-29

VELCO GmbH, Niemcy

E-29

VULKAN INOX GmbH, Niemcy

E-29

WICHARY Technologies, Polska

F-15

WOLLIN GmbH, Niemcy

E-45

Yangquan UNG Trading Co. Ltd., Chiny

F-28

YIZUMI Precision Machinery Co. Guangdong, Chiny

E-33

ZPF GmbH, Niemcy

E-45

2. Maszyny formierskie i rdzeniarskie / Moulding and core–
making machines
BITECH, Polska

E-25

COLMEX PPU, Polska

F-86

DISA Industries A/S, Dania

E-43

EIRICH Gustav Maschinenfabrik GmbH & Co KG, Niemcy

E-25

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

ExOne GmbH, Niemcy

F-86

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska

E-56

GUSS-EX, Polska

E-26

GUSSTECH, Polska

E-48

HEINRICH WAGNER SINTO MASCHINENFABRIK, Niemcy

E-25
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COMPANY NAME
HUNTER FOUNDRY MACHINERY Corp., Włochy

Stoisko
Stand
E-21

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska

F-85

JAK Sp. z o.o., Polska

E-21

KPR PRODLEW - Kraków, Polska

E-52

KRIMACO GmbH, Niemcy

E-45

LAEMPE & MÖSSNER, Niemcy

E-25

METALS MINERALS, Polska

E-26

3. Materiały formierskie, piasek, bentonit, spoiwa / Moulding
materials, sand, bentonite, binders
ASK Chemicals Czech s.r.o, Niemcy

E-6

ASK Chemicals Feeding Systems GmbH, Niemcy

E-6

ASK Chemicals GmbH, Niemcy

E-6

ASK Chemicals Kemen S.L.U., Hiszpania

E-6

ASK Chemicals Metallurgy GmbH, Niemcy

E-6

ASK Chemicals Polska, Polska

E-6

COLMEX PPU, Polska

F-86

EIRICH Gustav Maschinenfabrik GmbH & Co KG, Niemcy

E-25

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

ExOne GmbH, Niemcy

F-86

JAP TRADING s.r.o., Czechy

E-55

JODOVIT s.r.l., Włochy

F-42

KDO, Polska

E-22

KRATOS S.C., Polska

F-42

MTR IZO, Polska

F-98

NORAM Sp.J., Polska

F-46

NORGPOL, Polska
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC, Polska

E-5
F-77

4. Urządzenia do sporządzania mas formierskich, regeneracja
osnowy piaskowej / Equipment for moulding sand
preparation, reclamation of quarzsand
BITECH, Polska

E-25

DISA Industries A/S, Dania

E-43

EIRICH Gustav Maschinenfabrik GmbH & Co KG, Niemcy

E-25

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska

E-56

GUSS-EX, Polska

E-26

HEINRICH WAGNER SINTO MASCHINENFABRIK, Niemcy

E-25
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HERDING POLSKA, Polska

Stoisko
Stand
F-54

KPR PRODLEW - Kraków, Polska

E-52

KRIMACO GmbH, Niemcy

E-45

LAEMPE & MÖSSNER, Niemcy

E-25

METALS MINERALS, Polska

E-26

OFAMA Sp. z o.o., Polska

F-39

5. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika
odlewnicza, środki chemiczne / Auxiliary materials for
foundry practice, foundry ceramics
ALWIT POLAND, Polska

E-29

AMP, Polska

F-81

ASK Chemicals Czech s.r.o, Niemcy

E-6

ASK Chemicals Feeding Systems GmbH, Niemcy

E-6

ASK Chemicals GmbH, Niemcy

E-6

ASK Chemicals Kemen S.L.U., Hiszpania

E-6

ASK Chemicals Metallurgy GmbH, Niemcy

E-6

ASK Chemicals Polska, Polska
BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-6
E-45

BARALDI, Włochy

E-47

CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy

E-29

CEDIE, Hiszpania

E-21

DIETSCHE, Niemcy

E-29

DURO METALL GmbH, Niemcy

E-45

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

FERRUS, Polska

E-36

FLEISCHER M. CHEMISCHE FABRIK OHG, Niemcy

E-45

FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska

E-56

GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy

E-45

Global Metwire Injection S.L., Hiszpania

E-29

GTP SCHÄFER GmbH, Niemcy

E-21

GUENTHER POLSKA, Polska

F-33

GUSS-EX, Polska

E-26

GUSSTECH, Polska

E-48

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska

F-85

ISO-tech, Belgia

E-29

JAK Sp. z o.o., Polska

E-21

JAP TRADING s.r.o., Czechy

E-55

JODOVIT s.r.l., Włochy

F-42
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KDO, Polska

E-22

KELVIN ALUKAST oddział KELVIN Sp. z o.o., Polska

E-34

KRATOS S.C., Polska

F-42

KURTZ GmbH, Niemcy

E-22

Maass-Bau GmbH, Niemcy

E-22

MARBO ITALIA S.p.a., Włochy

E-34

MARX, Niemcy

E-29

METALS MINERALS, Polska

E-26

METIMPEX, Polska

E-29

MORGAN Molten Metal Systems GmbH, Niemcy

E-45

MOTUL BARALDI Lubrificanti S.r.l., Włochy

E-47

MTR IZO, Polska

F-98

NORAM Sp.J., Polska

F-46

NUOVA PROTECME S.r.l., Włochy

E-24

OK STROIBIS, Rosja

F-85a

PETROFER - POLSKA, Polska

E-11

PLASTMET, Polska

E-24

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy

E-46

REMIX S.A., Polska

E-54

RICHARD Anton KG, Niemcy

E-21

SA-FOUNDRY, Polska

F-63a

SCHMELZMETALL DEUTSCHLAND GmbH, Niemcy

E-22

SCHÄFER Metalurgie GmbH, Niemcy

E-45

SENSOR CONTROL, Niemcy

E-29

STANCHEM Sp.J. Przedsiębiorstwo Chemiczne, Polska

E-19

T+ S Sp. z o.o., Polska

F-60

TECHNOFOND, Niemcy

E-29

TERMTECH, Polska

F-66

TOSCELIK ABRASIVES, Turcja

E-29

TR SOLUTION, Polska

F-78

VELCO GmbH, Niemcy

E-29

VULKAN INOX GmbH, Niemcy

E-29

6. Złom i odpady metali / Scrap-metal and waste material of metals
CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o., Czechy

E-1

GMS S.r.l., Włochy

E-41

JAP TRADING s.r.o., Czechy

E-55

JS-METALS, Polska

F-55
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MAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Polska

F-36

PROMET CZECH s.r.o., Czechy

E-15

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy

E-46

SPECTRO POLAND, Polska

E-14

STANCHEM Sp.J. Przedsiębiorstwo Chemiczne, Polska

E-19

TECHSERVICE CZ s.r.o., Czechy

F-41

UNTHA Polska, Polska

F-40

UNTHA Shredding Technology GmbH, Austria

F-40

WICHARY Technologies, Polska

F-15

7. Maszyny do odlewania pod ciśnieniem / Die-casting machines
AGRATI S.r.l., Włochy

E-58

AMP, Polska

F-81

BÜHLER AG, Szwajcaria

E-35

CAST METAL, Polska

E-28

COLOSIO S.r.l., Włochy

E-28

FONDAREX S.A., Szwajcaria

E-28

GUSS-EX, Polska

E-26

GUSSTECH, Polska

E-48

IDRA S.r.l., Włochy

E-49

ITALPRESSE INDUSTRIE, Włochy

E-34

KDO, Polska

E-22

KELVIN ALUKAST oddział KELVIN Sp. z o.o., Polska

E-34

KRIMACO GmbH, Niemcy

E-45

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy

E-46

WICHARY Technologies, Polska

F-15

YIZUMI Precision Machinery Co. Guangdong, Chiny

E-33

8. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów
i procesów odlewniczych / Computer–aided design of
castings and foundry processes
3D Connexion, Stany Zjednoczone

E-59

BÜHLER AG, Szwajcaria

E-35

CGTech, Stany Zjednoczone

E-59

DISA Industries A/S, Dania

E-43

ECONOCAP POLSKA, Polska

E-7

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

GUSS-EX, Polska

E-26

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska

F-85

KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie, Polska

E-59
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MAGMA, Niemcy

E-59

METALS MINERALS, Polska

E-26

NOVACAST Systems AB, Szwecja

E-26

PRODWAYS, Francja

F-45

SIEMENS Industry Software, Stany Zjednoczone

E-59

SI Group, Francja

F-45

VPI POLSKA, Polska

F-45

9. Zapewnienie jakości procesów odlewniczych i odlewów /
Quality assurance of foundry processes and castings
3D Connexion, Stany Zjednoczone

E-59

AED Automation GmbH, Niemcy

E-45

BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

BÜHLER AG, Szwajcaria

E-35

CAST METAL, Polska

E-28

CGTech, Stany Zjednoczone

E-59

COLOSIO S.r.l., Włochy

E-28

DISA Industries A/S, Dania

E-43

EIRICH Gustav Maschinenfabrik GmbH & Co KG, Niemcy

E-25

EURO-EQUIP S.A., Hiszpania

E-43

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

FIMRO GmbH, Niemcy

E-45

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy

E-45

GUENTHER POLSKA, Polska

F-33

GUSS-EX, Polska

E-26

HERDING POLSKA, Polska

F-54

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska

F-85

JAK Sp. z o.o., Polska

E-21

JS-METALS, Polska

F-55

KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie, Polska

E-59

KPR PRODLEW - Kraków, Polska

E-52

MAGMA, Niemcy

E-59

NGK DEUTSCHE BERYLCO GmbH, Niemcy

E-45

OFAMA Sp. z o.o., Polska

F-39

OLYMPUS POLSKA, Polska

F-21

PETROFER - POLSKA, Polska

E-11

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy

E-46
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REMIX S.A., Polska

Stoisko
Stand
E-54

SIEMENS Industry Software, Stany Zjednoczone

E-59

SPECTRO POLAND, Polska

E-14

TERMO-PRECYZJA Sp.J., Polska

E-17

WOLLIN GmbH, Niemcy

E-45

10. Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa / Refractory
materials for foundry practice
ALWIT POLAND, Polska

E-29

AMP, Polska

F-81

BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy

E-29

DIETSCHE, Niemcy

E-29

DURCORIT S.L., Hiszpania

E-21

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

Global Metwire Injection S.L., Hiszpania

E-29

ISO-tech, Belgia

E-29

JAK Sp. z o.o., Polska

E-21

JAP TRADING s.r.o., Czechy

E-55

JODOVIT s.r.l., Włochy

F-42

KDO, Polska

E-22

KRATOS S.C., Polska

F-42

LAC s.r.o., Czechy

F-58

MARX, Niemcy

E-29

METALS MINERALS, Polska

E-26

METIMPEX, Polska

E-29

MTR IZO, Polska

F-98

NORAM Sp.J., Polska

F-46

NORGPOL, Polska
PETROFER - POLSKA, Polska

E-5
E-11

PRO-HURT, Polska

F-23

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy

E-46

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Dział Wire & Heating Technology, Polska E-38
SENSOR CONTROL, Niemcy

E-29

STANCHEM Sp.J. Przedsiębiorstwo Chemiczne, Polska

E-19

TECHNOFOND, Niemcy

E-29

TOSCELIK ABRASIVES, Turcja

E-29

VELCO GmbH, Niemcy

E-29
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VULKAN INOX GmbH, Niemcy

Stoisko
Stand
E-29

11. Topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe /
Melting of casting alloys; furnaces and charge materials
ALWIT POLAND, Polska

E-29

AMELT CORPORATION, Kanada

E-28

AMP, Polska

F-81

BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

BITECH, Polska

E-25

CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy

E-29

CAST METAL, Polska

E-28

COLOSIO S.r.l., Włochy

E-28

DIETSCHE, Niemcy

E-29

ELEKTROTERMIA, Polska

F-63

ELKEM Foundry Products, Norwegia

E-26

ELKON, Polska

F-99

EURO-EQUIP S.A., Hiszpania

E-43

FERRUS, Polska

E-36

FIMRO GmbH, Niemcy

E-45

FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska

E-56

Global Metwire Injection S.L., Hiszpania

E-29

GMS S.r.l., Włochy

E-41

GUSS-EX, Polska

E-26

HINDENLANG GmbH, Niemcy

E-45

International Technology & Transfer GmbH, Polska

F-94

ISO-tech, Belgia

E-29

JAK Sp. z o.o., Polska

E-21

JS-METALS, Polska

F-55

KDO, Polska

E-22

KPR PRODLEW - Kraków, Polska

E-52

KRIMACO GmbH, Niemcy

E-45

LAC s.r.o., Czechy

F-58

MARX, Niemcy

E-29

METALS MINERALS, Polska

E-26

METIMPEX, Polska

E-29

MTR IZO, Polska

F-98

NABERTHERM GmbH, Niemcy

E-45

NORGPOL, Polska

E-5
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OK STROIBIS, Rosja

F-85a

OTTO JUNKER GmbH, Niemcy

E-26

PROMET CZECH s.r.o., Czechy

E-15

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy

E-46

REMIX S.A., Polska
SA-FOUNDRY, Polska

E-54
F-63a

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Dział Wire & Heating Technology, Polska E-38
SENSOR CONTROL, Niemcy

E-29

SNAM ALLOYS PVT Ltd., Indie

F-64

SYKOFIN Biuro w Polsce, Polska

F-64

SYKOFIN d.o.o., Słowenia

F-64

TECH-TRADE, Polska

F-95

TECHNOFOND, Niemcy

E-29

TECHSERVICE CZ s.r.o., Czechy

F-41

TECNOFUSIONE, Włochy

E-28

TERMETAL, Polska

F-74

TERMOLIT Ltd., Ukraina

F-95

TOSCELIK ABRASIVES, Turcja

E-29

VELCO GmbH, Niemcy

E-29

VULKAN INOX GmbH, Niemcy

E-29

WICHARY Technologies, Polska

F-15

WIRE do.o.o., Słowenia

F-64

ZAM Kęty Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Polska

F-51

ZPF GmbH, Niemcy

E-45

12. Maszyny i sprzęt do zalewania form / Machines and
equipment for pouring
BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

BITECH, Polska

E-25

BÜHLER AG, Szwajcaria

E-35

EURO-EQUIP S.A., Hiszpania

E-43

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska

E-56

GAUSS AUTOMAZIONE Spa, Włochy

E-34

GMS S.r.l., Włochy

E-41

GUSS-EX, Polska

E-26

INDUCTOTHERM EUROPE Ltd., Wielka Brytania

F-44

JAK Sp. z o.o., Polska

E-21
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KDO, Polska

Stoisko
Stand
E-22

KELVIN ALUKAST oddział KELVIN Sp. z o.o., Polska

E-34

KRIMACO GmbH, Niemcy

E-45

METALS MINERALS, Polska

E-26

OFAMA Sp. z o.o., Polska

F-39

OTTO JUNKER GmbH, Niemcy

E-26

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy
SA-FOUNDRY, Polska

E-46
F-63a

SCHENK WERKZEUG-und MASCHINENBAU GmbH & Co.KG, Niemcy E-45
ZAM Kęty Zakłady Urządzeń Przemysłowych, Polska

F-51

13. Odlewy żeliwne, staliwne, ze stopów metali nieżelaznych
/ odkuwki (dla przemysłu energetycznego, okrętowego,
samochodowego i górniczego) / Castings made in iron,
steel, non-ferrous metals and air heater shoes
ANDORIA-MOT, Polska

F-32

ELKON, Polska

F-99

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM, Polska

F-32

FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska

E-56

GMS S.r.l., Włochy

E-41

Gomel foundry and standards works GZLiN, Białoruś

F-34

GUSS-EX, Polska

E-26

MASTER Die Casting, Polska

F-73

MAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Polska

F-36

NORAM Sp.J., Polska

F-46

Odlewnia MCC, Polska

F-87

Odlewnia NORLYS, Polska
Odlewnia Precyzyjna STALKWAS, Polska

F-62
F-101

Odlewnia SELT, Polska

F-80

Odlewnia SILUM, Polska

F-24

Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna, Zawiercie, Polska

F-32

PETROFER - POLSKA, Polska

E-11

PROMET CZECH s.r.o., Czechy

E-15

SELT Sun Protection Systems, Polska

F-80

SPECODLEW, Polska
STALKWAS, Polska
ZELEZNIK AD - Demir Hisar, Macedonia

F-57
F-101
E-37
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14. Odlewy artystyczne / Art castings
EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM, Polska

F-32

Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna, Zawiercie, Polska

F-32

15. Urządzenia i materiały do oczyszczania, spawania
i wykańczania powierzchni odlewów / Equipment and
materials for cleaning, welding and finishing (the surface)
of castings
ALWIT POLAND, Polska

E-29

BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy

E-29

DIETSCHE, Niemcy

E-29

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

Global Metwire Injection S.L., Hiszpania

E-29

ISO-tech, Belgia

E-29

JAP TRADING s.r.o., Czechy

E-55

KELVIN ALUKAST oddział KELVIN Sp. z o.o., Polska

E-34

KRIMACO GmbH, Niemcy

E-45

LTT Transfer Technologii, Polska

E-31

MARBAD, Polska

F-31

MARX, Niemcy

E-29

MATT, Polska

F-56

METALS MINERALS, Polska

E-26

METIMPEX, Polska

E-29

NEW-TECH, Polska

E-27

OFAMA Sp. z o.o., Polska

F-39

PETROFER - POLSKA, Polska

E-11

RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Ko., Niemcy

E-31

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Niemcy

E-4

SENSOR CONTROL, Niemcy

E-29

STEM D.o.o., Słowenia

E-26

TECHNICAL, Polska

F-72

TECHNOFOND, Niemcy

E-29

TOSCELIK ABRASIVES, Turcja

E-29

TREBI DI BIANCHI NADIA, Włochy

E-34

VULKAN INOX GmbH, Niemcy

E-29

WHEELABRATOR Group GmbH, Niemcy

E-43

ZELEZNIK AD - Demir Hisar, Macedonia

E-37
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16. Spawanie i cięcie / Welding and cutting
AMP, Polska

F-81

ELEKTROTERMIA, Polska

F-63

ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych, Polska
JAP TRADING s.r.o., Czechy

Z-1
E-55

RK Rose+Krieger GmbH, Niemcy

Z-1

WICHARY Technologies, Polska

F-15

17. Obróbka cieplna odlewów, piece i materiały / Heat
treatment of castings, furnaces and materials
ALD Vacuum Technologies GmbH, Niemcy

E-50

ANDORIA-MOT, Polska

F-32

BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

ELEKTROTERMIA, Polska

F-63

ELKON, Polska

F-99

HI-TECH engineering SRL, Włochy

E-34

HINDENLANG GmbH, Niemcy

E-45

International Technology & Transfer GmbH, Polska

F-94

KELVIN ALUKAST oddział KELVIN Sp. z o.o., Polska

E-34

KPR PRODLEW - Kraków, Polska

E-52

LAC s.r.o., Czechy

F-58

MTR IZO, Polska

F-98

NABERTHERM GmbH, Niemcy

E-45

NORGPOL, Polska
OTTO JUNKER GmbH, Niemcy

E-5
E-26

PETROFER - POLSKA, Polska

E-11

PROFOND, Polska

F-44

REMIX S.A., Polska
SA-FOUNDRY, Polska

E-54
F-63a

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Dział Wire & Heating Technology, Polska E-38
TERMETAL, Polska

F-74

TERMO-PRECYZJA Sp.J., Polska

E-17

TERMTECH, Polska

F-66

18. Transport i magazynowanie / Transport and storing
BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

FERRUS, Polska

E-36

JAP TRADING s.r.o., Czechy

E-55

MAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Polska

F-36
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OFAMA Sp. z o.o., Polska

F-39

SCHENK WERKZEUG-und MASCHINENBAU GmbH & Co.KG, Niemcy E-45
19. Technika pomiarowa i badanie materiałów / Measurement
technique and material testing
BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

BARALDI, Włochy

E-47

BRUKER POLSKA, Polska

F-49

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

GUENTHER POLSKA, Polska

F-33

HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA, Polska

E-42

INSPECTOMATION GmbH, Niemcy

E-43

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska

F-85

ITA, Polska

E-12

JS-METALS, Polska

F-55

KDO, Polska

E-22

KRIMACO GmbH, Niemcy

E-45

METALS MINERALS, Polska

E-26

MOTUL BARALDI Lubrificanti S.r.l., Włochy

E-47

NORAM Sp.J., Polska

F-46

NORGPOL, Polska
OLYMPUS POLSKA, Polska

E-5
F-21

SPECTRO POLAND, Polska

E-14

TERMO-PRECYZJA Sp.J., Polska

E-17

20. Sterowanie i technika regulacji, automatyzacja procesów /
Control and regulation technique, automation of the processes
AED Automation GmbH, Niemcy

E-45

ALWIT POLAND, Polska

E-29

AMP, Polska

F-81

BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

BARALDI, Włochy

E-47

BITECH, Polska

E-25

BÜHLER AG, Szwajcaria

E-35

CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy

E-29

CAST METAL, Polska

E-28

COLOSIO S.r.l., Włochy

E-28

DIETSCHE, Niemcy

E-29

DISA Industries A/S, Dania

E-43

Dr. TANNEBERGER GmbH, Niemcy

E-26

EURO-EQUIP S.A., Hiszpania

E-43

EUROTEK Foundry Products Ltd., Wielka Brytania

E-32

FOUNDRY PARTNER, Polska

E-43

Global Metwire Injection S.L., Hiszpania

E-29
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GUENTHER POLSKA, Polska

F-33

GUSS-EX, Polska

E-26

International Technology & Transfer GmbH, Polska

F-94

ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych, Polska

Z-1

ISO-tech, Belgia

E-29

MARX, Niemcy

E-29

METALS MINERALS, Polska

E-26

METIMPEX, Polska

E-29

MOTUL BARALDI Lubrificanti S.r.l., Włochy

E-47

NOVACAST Systems AB, Szwecja

E-26

OFAMA Sp. z o.o., Polska

F-39

OLYMPUS POLSKA, Polska

F-21

OTTO JUNKER GmbH, Niemcy

E-26

PLAST LINE, Polska

F-61

REGLOPLAS, Szwajcaria

F-61

RK Rose+Krieger GmbH, Niemcy

Z-1

SENSOR CONTROL, Niemcy

E-29

TECHNOFOND, Niemcy

E-29

TERMETAL, Polska

F-74

TERMO-PRECYZJA Sp.J., Polska

E-17

TOSCELIK ABRASIVES, Turcja

E-29

VELCO GmbH, Niemcy

E-29

VULKAN INOX GmbH, Niemcy

E-29

WICHARY Technologies, Polska

F-15

WOLLIN GmbH, Niemcy

E-45

21. Ochrona środowiska, minimalizacja odpadów i ich
gospodarcze wykorzystywanie / Environmental protection,
minimising of the wastes and their economic utilisation
ALWIT POLAND, Polska

E-29

BARABASZ Sp. z o.o, Polska

E-45

BÜHLER AG, Szwajcaria

E-35

CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy

E-29

DIETSCHE, Niemcy

E-29

ECOCHIMICA System s.r.l., Włochy

E-34

EIRICH Gustav Maschinenfabrik GmbH & Co KG, Niemcy

E-25

EURO-EQUIP S.A., Hiszpania

E-43

FIMRO GmbH, Niemcy

E-45

FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska

E-56

Global Metwire Injection S.L., Hiszpania

E-29

GUSS-EX, Polska

E-26

HERDING POLSKA, Polska

F-54

ISO-tech, Belgia

E-29
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JAP TRADING s.r.o., Czechy

E-55

KDO, Polska

E-22

KELVIN ALUKAST oddział KELVIN Sp. z o.o., Polska

E-34

KMA Umwelttechnik GmbH, Niemcy

E-45

KPR PRODLEW - Kraków, Polska

E-52

MARX, Niemcy

E-29

MEGAN, Polska

E-16

METIMPEX, Polska

E-29

RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Niemcy

E-4

SENSOR CONTROL, Niemcy

E-29

SPECTRO POLAND, Polska

E-14

TECHNOFOND, Niemcy

E-29

TOSCELIK ABRASIVES, Turcja

E-29

UNTHA Polska, Polska

F-40

UNTHA Shredding Technology GmbH, Austria

F-40

VELCO GmbH, Niemcy

E-29

VULKAN INOX GmbH, Niemcy

E-29

WICHARY Technologies, Polska

F-15

22. Bezpieczeństwo i higiena pracy, rękawice, odzież i sprzęt
specjalistyczny / Industrial safety and hygiene at work,
protective equipment and machines
ALWIT POLAND, Polska

E-29

CALDERYS Refractory Solutions, Niemcy

E-29

DIETSCHE, Niemcy

E-29

FIMRO GmbH, Niemcy

E-45

Global Metwire Injection S.L., Hiszpania

E-29

INDEFUNSA S.A.L., Hiszpania

E-26

ISO-tech, Belgia

E-29

MARX, Niemcy

E-29

MEGAN, Polska

E-16

METIMPEX, Polska

E-29

NORAM Sp.J., Polska

F-46

PPH im. Jędrzeja Śniadeckiego, Polska

F-88

SENSOR CONTROL, Niemcy

E-29

TECHNOFOND, Niemcy

E-29

TOSCELIK ABRASIVES, Turcja

E-29

VELCO GmbH, Niemcy

E-29

VULKAN INOX GmbH, Niemcy

E-29

ZGODA Spółdzielnia Inwalidów, Polska

E-44

23. Obrabiarki, narzędzia i oprzyrządowanie, obróbka
metali / części zamienne do układów wlewowych, maszyn
odlewniczych / Lathes, tools and machine tools
BARABASZ Sp. z o.o, Polska
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E-45

BRONDOLIN Srl - SOCIO UNICO, Włochy

E-34

Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM, Polska

F-32

FCPK Bytów, Polska

E-51

HERDING POLSKA, Polska

F-54

ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych, Polska

Z-1

KELVIN ALUKAST oddział KELVIN Sp. z o.o., Polska

E-34

MARBAD, Polska

F-31

MASTER Die Casting, Polska

F-73

NORAM Sp.J., Polska

F-46

Odlewnia Precyzyjna STALKWAS, Polska

F-101

Odlewnia SILUM, Polska

F-24

PETROFER - POLSKA, Polska

E-11

RK Rose+Krieger GmbH, Niemcy

Z-1

SA-FOUNDRY, Polska

F-63a

STALKWAS, Polska

F-101

STEM D.o.o., Słowenia

E-26

TECH-TRADE, Polska

F-95

WICHARY Technologies, Polska

F-15

24. Organizacje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki
badawczo-rozwojowe, wydawnictwa branżowe
Organisations, institutions, fairs and branch magazines
4metal (press media), Polska

-

AGH University of Science and Technology, Polska

F-16

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, Polska

F-16

AKCENTA CZ, Czechy

F-89

Association of Foundrymen and Metallurgists of the Belarus
Republic, Białoruś

F-34

Belarusian National Technical University, Białoruś

F-34

Białoruskie Stowarzyszenie Odlewników i Metalurgów, Białoruś

F-34

Białoruski Narodowy Techniczny Uniwersytet, Białoruś

F-34

China Foundry Association, Chiny

F-53

Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling
(IGMNiR), Polska

F-82

EDIMET, Włochy

E-39

Foundry-Planet (world media partner), Niemcy

-

Foundry Chamber of Commerce, Polska

F-16

Foundry Research Institute, Polska

F-16

FOUNDRY REVIEW (press media), Polska

F-16

Gazeta Narzędziowa, Polska

-

gieldazlomu.com.pl (press media), Polska

F-82

Institute of Non-Ferrous Metals, Polska

F-85

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH Oddział Metali Lekkich w
Skawinie, Polska

F-85
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INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska

F-85

INSTYTUT ODLEWNICTWA, Polska

F-16

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR), Polska F-82
LOGISTYKA ODZYSKU (press media), Polska

F-69

metale.pl (press media), Polska

F-55

METEF 2017, Włochy

E-39

NOWA STAL (press media), Polska

F-97

OBERON Forum Narzędziowe (press media), Polska

F-26

ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA, Polska

F-16

Polish Foundrymen’s Technical Association, Polska

F-16

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (press media), Polska

F-16

STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH, Polska F-16
SuperExpo.com, Polska

F-67

25.1 Pokrycia galwaniczne i inne / Galvanic coatings
MASTER Die Casting, Polska

F-73

METALS MINERALS, Polska

E-26

REMIX S.A., Polska

E-54

25.2 Metaliczne wsady Metallic / Charge Materials
ELKEM Foundry Products, Norwegia

E-26

FERRUS, Polska

E-36

GMS S.r.l., Włochy

E-41

JAK Sp. z o.o., Polska

E-21

JS-METALS, Polska
OK STROIBIS, Rosja

F-55
F-85a

PROMET CZECH s.r.o., Czechy

E-15

SYKOFIN Biuro w Polsce, Polska

F-64

25.3 Gazy techniczne / Technical gases
25.4 Instalacje odpylające / Dust collection systems
25.5 Urządzenia i materiały modelarskie / Equipment and
materials for patternmaking
GUSSTECH, Polska

E-48

NORAM Sp.J., Polska

F-46

TR SOLUTION, Polska

F-78

WICHARY Technologies, Polska

F-15
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Aluminium-nonfermet
BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME
1. Górnictwo rud metali nieżelaznych
Mining of non-ferrous metal ores
Nichteisenerzbergbau
HERDING POLSKA, Polska / Poland
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR),
Polska / Poland
2. Metale kolorowe - aluminium, cynk, ołów, cyna, miedź i inne
Non-ferrous metals-aluminium, zinc, lead, tin, copper and other
Buntmetalle: Aluminium, Zink, Blei, Zinn, Messing u.a.
BARALDI, Włochy/Italy
CAST METAL, Polska / Poland
COLOSIO S.r.l., Włochy / Italy
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic
ELKON, Polska / Poland
EUROTEK Foundry Products Ltd., UK/Wielka Brytania
FERRUS Sp. z o.o., Polska / Poland
GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy / Germany
GMS S.r.l., Włochy / Italy
HERDING POLSKA, Polska / Poland
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR),
Polska / Poland
JAP TRADING, Czechy / Czech Republic
JS-METALS, Polska / Poland
KOVOHUTE Pribram nastupnicka a.s., Czechy / Czech Republic
MAMTA ENTERPRISE, Indie/India
Odlewnia MCC, Polska / Poland
PETROFER - POLSKA, Polska / Poland
STANCHEM, Polska / Poland
WICHARY TECHNOLOGIES, Polska / Poland
3. Stopy metali nieżelaznych
Alloys of non-ferrous metals
Nichteisenmetall - Legierung
CAST METAL, Polska / Poland
COLOSIO S.r.l., Włochy / Italy
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic
ELKON, Polska / Poland
GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy / Germany

Stoisko
Stand

F-54
F-85
F-82

E-47
E-28
E-28
E-1
E-99
E-32
E-36
E-45
E-41
F-54
F-85
F-82
E-55
F-55
F 55
F-90
F-87
E-11
E-19
F-15

E-28
E-28
E-1
E-99
E-45
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Nazwa firmy
COMPANY NAME

Stoisko
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GMS S.r.l., Włochy / Italy
E-41
HERDING POLSKA, Polska / Poland
F-54
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland
F-85
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR),
Polska / Poland
F-82
JAP TRADING, Czechy / Czech Republic
E-55
JS-METALS, Polska / Poland
F-55
KOVOHUTE Pribram nastupnicka a.s., Czechy / Czech Republic
F-55
MAMTA ENTERPRISE, Indie/India
F-90
MASTER Die Casting, Polska / Poland
F-73
STANCHEM, Polska / Poland
E-19
TERMTECH, Polska / Poland
F-66
WICHARY TECHNOLOGIES, Polska / Poland
F-15
4. Odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych, odkuwki
Castings made in iron, steel and non–ferrous metals
Eisenguss- und Stahlgussteile, Gussteile aus Nichteisenmetallen
ELKON, Polska / Poland
E-99
JAP TRADING, Czechy / Czech Republic
E-55
JS-METALS, Polska / Poland
F-55
KOVOHUTE Pribram nastupnicka a.s., Czechy / Czech Republic
F-55
MASTER Die Casting, Polska / Poland
F-73
Odlewnia NORLYS, Polska / Poland
F-62
Odlewnia SILUM, Polska / Poland
F-24
Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna, Zawiercie, Polska / Poland
F-32
PETROFER - POLSKA, Polska / Poland
E-11
PROMET CZECH s.r.o., Czechy / Czech Republic
E-15
Odlewnia SELT, Polska / Poland
F-80
Odlewnia SILUM, Polska / Poland
F-24
SPECODLEW, Polska / Poland
F-57
STANCHEM, Polska / Poland
E-19
ZELEZNIK AD - Demir Hisar, Polska / Poland
E-37
5. Topienie stopów metali, piece i materiały wsadowe
Melting of alloys, furnaces and charge materials;
Metallegierung, Ofen und Einsatzstoffe
BARABASZ Sp. z o.o, Polska / Poland
E-45
CAST METAL, Polska / Poland
E-28
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic
E-1
ELKON, Polska / Poland
E-99
HERDING POLSKA, Polska / Poland
F-54
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Nazwa firmy
COMPANY NAME
GMS S.r.l., Włochy / Italy
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland
MAMMUT-WETRO Schmelstiegelwerk, Niemcy / Germany
METALS MINERALS, Polska / Poland
PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic
REMIX S.A., Polska / Poland
SIB S.r.l., Czechy / Czech Republic
TECH-TRADE, Polska / Poland
WICHARY TECHNOLOGIES, Włochy / Italy
Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty, Polska / Poland
6. Maszyny i urządzenia do topienia metali nieżelaznych i
odlewania pod ciśnieniem
Machines and equipment, melting of non-ferrous metals
Maschinen und Anlagen für Nichteisenmetallenschmelzen
AGRATI S.r.l., Włochy / Italy
AMP, Polska / Poland
BARABASZ Sp. z o.o, Polska / Poland
BÜHLER AG, Szwajcaria / Switzerland
CAST METAL, Polska / Poland
COLOSIO S.r.l., Włochy / Italy
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic
ELKON, Polska / Poland
FONDAREX S.A., Szwajcaria / Switzerland
GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy / Germany
GMS S.r.l., Polska / Poland
GUSSTECH, Polska / Poland
ITALPRESSE INDUSTRIE, Włochy / Italy
KELVIN ALUKAST, Polska / Poland
METALS MINERALS, Polska / Poland
OFAMA Sp. z o.o., Polska / Poland
PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic
SIB S.r.l., Czechy / Czech Republic
TECHSERVICE CZ, Czechy / Czech Republic
TECH-TRADE, Polska / Poland
TERMETAL, Polska / Poland
WICHARY TECHNOLOGIES, Polska / Poland
Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty, Polska / Poland
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E-41
F-85
E-54
E-26
E-46
E-54
E 26
F-95
F-15
F-51

E-58
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E-35
E-28
E-28
E-1
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Aluminium-nonfermet
BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME
Wyroby walcowane, wyciskane i ciągnione z miedzi,
aluminium, cynku, ołowiu i stopów
Rolled, extruded and drawn products from copper,
aluminium, zinc, lead and their alloys
Walz-, Press- und Zugerzeugnisse aus Messing, Aluminium,
Zink, Blei und andere Güsse
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland
ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych, Polska / Poland
JS-METALS, Polska / Poland
KOVOHUTE Pribram nastupnicka a.s., Czechy / Czech Republic
PETROFER - POLSKA, Polska / Poland
8. Zastosowanie metali nieżelaznych i ich stopów
Use of non-ferrous metals and their alloys
Anwendung der Nichteisenmetalle und ihre Güsse
CAST METAL, Polska / Poland
COLOSIO S.r.l., Włochy / Italy
FONDAREX S.A., Szwajcaria / Switzerland
GMS S.r.l., Włochy / Italy
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland
ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych, Polska / Poland
MASTER Die Casting, Polska / Poland
METALS MINERALS, Polska / Poland
Odlewnia NORLYS, Polska / Poland
TERMTECH, Polska / Poland
9. Metale szlachetne
Noble metals
Edelmetalle
AMP, Polska / Poland
GMS S.r.l., Włochy / Italy
JAP TRADING, Czechy / Czech Republic
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland
STANCHEM, Polska / Poland
WICHARY TECHNOLOGIES, Polska / Poland
10. Technika pomiarowa i badania nieniszczące metali
Measurement technique and destructive testing of metals
Untersuchungen, die Metalle nicht zerstören
BARABASZ Sp. z o.o, Polska / Poland
BRUKER POLSKA, Polska / Poland
FMA Mechatronic Solutions AG, Lichtensztein
GUENTHER POLSKA, Polska / Poland

Stoisko
Stand

7.

212

F-85
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E-26
F-62
F-66
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Aluminium-nonfermet
BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME
METALS MINERALS, Polska / Poland
NORGPOL, Polska / Poland
11. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu odlewów i
procesów odlewniczych
Computeraided design of castings and foundry processes
Komputergestützes Projektieren von Abgüssen und
Giessereiprozessen
BÜHLER AG, Szwajcaria / Switzerland
METALS MINERALS, Polska / Poland
TECHSERVICE CZ, Czechy / Czech Republic
12. Złom i odpady metali nieżelaznych
Scrap-metal and waste material of non-ferrous metals
Schrott und Abfälle der Nichteisenmetalle
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic
HERDING POLSKA, Polska / Poland
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR),
Litwa /Latvia
MAMTA ENTERPRISE, Indie/India
METALS MINERALS, Polska / Poland
PROMET CZECH s.r.o., Czechy / Czech Republic
PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic
gieldazlomu.com.pl (press media), Polska / Poland
SIB S.r.l., Włochy / Italy
UNTHA Polska, Polska / Poland
WICHARY TECHNOLOGIES, Polska / Poland
13. Organizacje, instytucje, jednostki badawczo-rozwojowe i
czasopisma branżowe
Organisations, institutions, fairs and branch magazines
Verbände und Zeitschriften
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, Polska / Poland
CHINA FOUNDRY ASSOCIATION, Chiny / China
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland
INSTYTUT ODLEWNICTWA, Polska / Poland
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR),
Polska / Poland
NOWA STAL, Polska / Poland
ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA, Polska / Poland
gieldazlomu.com.pl (press media), Polska / Poland
PRZEGLĄD ODLEWNICTWA, Polska / Poland
STAL Metale & Nowe Technologie, Polska / Poland
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E-26
E-5

E-35
E-26
F-41

E-1
F-54
F-82
F-90
E-26
E-15
E-46
F-82
E-26
F-40
F-15

F-16
F-53
F-85
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F-82
F-97
F-16
F-82
F-16
F-50
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Aluminium-nonfermet
BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME
STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH,
Polska / Poland
14. Urządzenia i materiały do oczyszczania, spawania i
wykańczania powierzchni odlewów
Equipment and materials for cleaning, welding and finishing
(the surface) of castings
Einrichtungen und Werkstoffe für Reinigung, Schweissen und
Putzen der Gussoberfläche
FISA Ultraschaal GmbH, Niemcy / Germany
HERDING POLSKA, Polska / Poland
JAP TRADING, Czechy / Czech Republic
MARBAD, Polska / Poland
MATT, Polska / Poland
METALS MINERALS, Polska / Poland
OFAMA Sp. z o.o., Polska / Poland
PETROFER - POLSKA, Polska / Poland
ZELEZNIK AD - Demir Hisar, Macedonia
15. Narzędzia i oprzyrządowanie
Tools
Utensilien
AGRATI S.r.l., Włochy / Italy
BARABASZ Sp. z o.o, Polska / Poland
FCPK Bytów, Polska / Poland
FMA Mechatronic Solutions AG, Lichtensztein
GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy / Germany
GUSSTECH, Polska / Poland
ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych, Polska / Poland
KELVIN ALUKAST, Polska / Poland
MARBAD, Polska / Poland
MATT, Polska / Poland
METALS MINERALS, Polska / Poland
Odlewnia SILUM, Polska / Poland
REMIX S.A., Polska / Poland
SIB S.r.l., Włochy / Italy
SCHMOLZ + BICKENBACH Polska, Polska / Poland
16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, rękawice, odzież i sprzęt
specjalistyczny
Industrial safety, protective equipment
Arbeitssicherheit und – hygiene, Schutzsausrüstung
HERDING POLSKA, Polska / Poland
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Aluminium-nonfermet
BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME
ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych, Polska / Poland
ZGODA Spółdzielnia Inwalidów, Polska / Poland
17. Inne:
Others:
Andere:
BARALDI, Włochy/Italy
EUROTEK Foundry Products Ltd., UK/Wielka Brytania
FERRUS Sp. z o.o., Polska / Poland
FISA Ultraschaal GmbH, Niemcy / Germany
GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy / Germany
GUENTHER POLSKA, Polska / Poland
GUSSTECH, Polska / Poland
JAP TRADING, Niemcy / Germany
METALS MINERALS, Polska / Poland
MTR IZO, Polska / Poland
PETROFER - POLSKA, Polska / Poland
PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic
REMIX S.A., Polska / Poland
SIB S.r.l., Włochy / Italy
STANCHEM, Polska / Poland
TERMTECH, Polska / Poland
TR SOLUTION, Polska / Poland
Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty, Polska / Poland
17.1. Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika
odlewnicza, środki chemiczne
Auxiliary materials for foundry practice, foundry ceramics
Hilfsstoffe für Giessereien, Keramik für Giessereien
BARALDI, Włochy/Italy
EUROTEK Foundry Products Ltd., UK/Wielka Brytania
FERRUS Sp. z o.o., Polska / Poland
GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, Niemcy / Germany
GUENTHER POLSKA, Polska / Poland
GUSSTECH, Polska / Poland
JAP TRADING, Niemcy / Germany
KELVIN ALUKAST, Polska / Poland
METALS MINERALS, Polska / Poland
MTR IZO, Polska / Poland
NORGPOL, Polska / Poland
PETROFER - POLSKA, Polska / Poland
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E-47
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E-36
E-26
E-45
F-33
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E-47
E-32
E-36
E-45
F-33
E-48
E-55
E-34
E-26
F-98
E-5
E-11

215

Aluminium-nonfermet
BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME
PROMET CZECH s.r.o., Czechy / Czech Republic
PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic
REMIX S.A., Polska / Poland
SIB S.r.l., Włochy / Italy
STANCHEM, Polska / Poland
TERMTECH, Polska / Poland
TR SOLUTION, Polska / Poland
17.2. Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa
Refractory materials for foundry practice
Feuerfeste Stoffe für das Giessereiwesen
EUROTEK Foundry Products Ltd., UK/Wielka Brytania
METALS MINERALS, Polska / Poland
MTR IZO, Polska / Poland
NORGPOL, Polska / Poland
JAP TRADING, Czechy / Czech Republic
PETROFER - POLSKA, Polska / Poland
PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic
STANCHEM, Polska / Poland
17.3. Maszyny do wyciskania i przetapiania aluminium
Aluminium extrusion equipment
Maschinen für Pressen und Umschmelzen von Aluminium…
Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty, Polska / Poland
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Recykling
BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME

Stoisko
Stand

1. Rozdział i przygotowanie do przerobu surowców wtórnych,
odpadów, złomów i innych
Secondary materials, waste, scrap metals and other reusable
material separation and processing preparation
Absonderung und Aufbereitung von Sekundärstoffen,
Abfällen, Altmetallen usw.
CAST METAL, Polska / Poland
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic

E-1

GMS S.r.l., Włochy / Italy

E-41

IRTECH, Polska / Poland

F-65

MAMTA ENTERPRISE, Indie/India

F-90

METALS MINERALS, Polska / Poland

E-26

OFAMA Sp. z o.o., Polska / Poland

F-39

PROMET CZECH s.r.o., Czechy / Czech Republic

E-15

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic

E-46

UNTHA Polska, Polska / Poland

F-40

WICHARY TECHNOLOGIES, Polska / Poland

F-15

2. Przerób Metodami Piro i Hydrometalurgicznymi
Pyrometallurgy And Hydrometallurgy Processing
Verarbeitung Unter Verwendung Der Techniken Von Pyround
Hydrometallurgie
AMP, Polska / Poland

F-81

METALS MINERALS, Polska / Poland

E-26

WICHARY TECHNOLOGIES, Polska / Poland

F-15

3. Urządzenia do przetwórstwa i recyklingu metali kolorowych
Non-Ferrous Metal Processing And Recycling Equipment
Vorrichtungen Für Verarbeitung Und Recycling Von Buntmetallen
CAST METAL, Polska / Poland
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic
ELKON, Polska / Poland

E-28
E-1
E-99

IRTECH, Polska / Poland

F-65

METALS MINERALS, Polska / Poland

E-26

OFAMA Sp. z o.o., Polska / Poland

F-39

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic

E-46

TERMETAL, Polska / Poland

F-74

UNTHA Polska, Polska / Poland

F-40
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BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME

Stoisko
Stand

4. Urządzenia Peryferyjne i Akcesoria
Peripherals And Accessories
Periphere Geräte Und Zubehör
CAST METAL, Polska / Poland

E-28

GUENTHER POLSKA, Polska / Poland

F-33

HERDING POLSKA, Polska / Poland

F-54

METALS MINERALS, Polska / Poland

E-26

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic

E-46

UNTHA Polska, Polska / Poland

F-40

5. Maszyny, urządzenia i środki transportu
Machines, Appliances And Means Of Transport
Maschinen, Vorrichtungen Und Transportmittel
CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic

E-1

METALS MINERALS, Polska / Poland

E-26

OFAMA Sp. z o.o., Polska / Poland

F-39

UNTHA Polska, Polska / Poland

F-40

6. Zakłady Metalurgiczne
Metallurgy Processing Plants
Metallurgische Werke
GMS S.r.l., Włochy / Italy

E-41

STANCHEM, Polska / Poland

E-19

7. Odlewnie
Foundries and casting houses
Gieβereien
ELKON, Polska / Poland

E-99

GMS S.r.l., Włochy / Italy

E-41

Odlewnia MCC, Polska / Poland

F-87

Odlewnia NORLYS, Polska / Poland

F-62

Odlewnia SELT, Polska / Poland

F-80

Odlewnia SILUM, Polska / Poland

F-24

Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna, Zawiercie, Polska / Poland

F-32

SANDVIK Wire & Heating Technology ZN der SMT Deutschland
GmbH, Niemcy/Germany

E-38

STANCHEM, Polska / Poland

E-19
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BRANŻOWY SPIS WYSTAWCÓW / BRANCH LIST OF EXHIBITORS
Nazwa firmy
COMPANY NAME
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8. Nowe Technologie I Nowe Produkty
New Products And Technologies
Neue Verfahren Und Neue Produkte
AMP, Polska / Poland

F-81

BARALDI, Włochy/Italy

E-47

CAST METAL, Polska / Poland

E-28

CZ-CARBON PRODUCTS, Czechy / Czech Republic

E-1

ELKON, Polska / Poland

E-99

GUENTHER POLSKA, Polska / Poland

F-33

HERDING POLSKA, Polska / Poland

F-54

IRTECH, Polska / Poland

F-65

METALS MINERALS, Polska / Poland

E-26

PYROTEK CZ s.r.o., Czechy / Czech Republic

E-46

SANDVIK Wire & Heating Technology ZN der SMT Deutschland
GmbH, Niemcy/Germany

E-38

9. Gospodarowanie Odpadami
Waste Management
Abfallwirtschaft
IRTECH, Polska / Poland

F-65

OFAMA Sp. z o.o., Polska / Poland

F-39

UNTHA Polska, Polska / Poland

F-40

10. Ochrona Środowiska
Environment Protection
Umweltschutz
BARALDI, Włochy/Italy

E-47

HERDING POLSKA, Polska / Poland

F-54

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR),
Polska / Poland

F-82

11. Energetyka Procesów, Odzysk Ciepła
Energy For Processes, Heat Recovery
Prozessbezogene Energetik, Wärmerückgewinnung
12. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Control And Measurement Instruments
Prüfund Messtechnik
AMP, Polska / Poland

F-81

BRUKER POLSKA, Polska / Poland

F-49

GUENTHER POLSKA, Polska / Poland

F-33
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IRTECH, Polska / Poland

F-65

TERMO-PRECYZJA, Polska / Poland

E-17

13. Organizacja i Ekonomika Recyklingu
Recycling Logistics And Economics
Strukturen Und Wirtschaftlichkeit Vom Recycling
WICHARY TECHNOLOGIES, Polska / Poland

F-15

14. Badania i rozwój
Research And Development
Forschungen Und Entwicklung
AMP, Polska / Poland

F-81

HERDING POLSKA, Polska / Poland

F-54

15. Usługi
Services
Dienstleistungen
gieldazlomu.com.pl (press media), Polska / Poland

F-82

GUENTHER POLSKA, Polska / Poland

F-33

HERDING POLSKA, Polska / Poland

F-54

SANDVIK Wire & Heating Technology ZN der SMT Deutschland
GmbH, Niemcy/Germany

E-38

TERMO-PRECYZJA, Polska / Poland

E-17

16. Organizacje, instytucje, jednostki badawczo-rozwojowe
i czasopisma branżowe
Organisations, institutions, fairs and branch magazines
Verbände und Zeitschriften
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach, Polska / Poland

F-85

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR),
Polska / Poland

F-82

gieldazlomu.com.pl (press media), Polska / Poland

F-82
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Metal • Aluminium-nonfermet • Recykling
spis wystawców wg krajów / list of exhibitors Acc. country of origin
Nazwa firmy
COMPANY NAME
Austria/Austria
RHI AG
UNTHA Shredding technology GmbH
Belgia/Belgium
ISO-tech
Białoruś/Belarus
Association of Foundrymen and Metallurgists of the Belarus Republic
Belarusian National Technical University
Białoruski Narodowy Techniczny Uniwersytet
Białoruskie Stowarzyszenie Odlewników i Metalurgów
Gomel foundry and standards works GZLiN
JSC Minsk Heating Equipment Works
MinskExpo
Unitary Enterprise INDUSTRIAL ECOLOGICAL SYSTEMS
Chiny/China
Angang Group Yongtong Ductile Cast Iron Pipe Co. Ltd.
China Foundry Association
China Foundry Association Lost Foam V Process & Full Mould
Casting Branch
JINAN MEIDE CASTING Co. Ltd.
Jinhua Zhejiang Sub Wheel Machinery Co. Ltd.
Liaoning Ever Foundry Co. Ltd.
Qingdao Huatong Science & Industry Investment Co. Ltd
Shenyang Minmetal Import & Export Co. Ltd
Yangquan UNG Trading Co. Ltd.
Yiwu Zhongyi Metal Surface Treatment Co. Ltd.
YIZUMI Precision Machinery Co. Guangdong
Zezhou Golden Autumn Foundry Co. Ltd.
Zhucheng Huaxin Foundry Co. Ltd
Czechy/Czech Republic
AKCENTA CZ
ASK Chemicals Czech s.r.o.
COMMEXIM Group a.s.
CZ-CARBON PRODUCTS
JAP TRADING
KOVOHUTE Pribram nastupnicka a.s.
LAC s.r.o.
PROMET CZ
PROMET CZECH s.r.o.
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F-59
F-40
E-29
F-34
F-34
F-34
F-34
F-34
F-34
F-34
F-34
F-53
F-53
F-53
F-53
F-53
F-53
F-53
F-52
F-28
F-53
E-33
F-53
F-53
F-89
E-6
F-17
E-1
E-55
F-55
F-58
E-22
E-15
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Metal • Aluminium-nonfermet • Recykling
spis wystawców wg krajów / list of exhibitors Acc. country of origin
Nazwa firmy
COMPANY NAME
PROMET FOUNDRY
PYROTEK CZ s.r.o.
SAND TEAM
TATRA METALURGIE a.s.
TECHSERVICE CZ
Dania/Danmark
DISA Industries A/S
Francja/France
DROSS ENGINEERING
JML	F-20
PRODWAYS
SI Group
Hiszpania/Spain
ALROTEC TECHNOLOGY S.L.
ASK Chemicals Kemen S.L.U.
CEDIE
DURCORIT S.L.
EURO-EQUIP S.A.
Global Metwire Injection S.L.
ILT Plasma Technologies S.L.
INDEFUNSA S.A.L.
LORAMENDI S. Coop.
Holandia/Netherlands
ELSTER ECLIPSE
POMAC Automation B.V.
Indie/India
KAIVAL ENGINEERING & IRON WORKS
MAMTA ENTERPRISE
SNAM ALLOYS PVT Ltd.
Kanada/Canada
AMELT CORPORATION
CASTOOL Tooling System
Lichtensztein/Liechtenstein
FMA Mechatronic Solutions AG
Macedonia/Macedonia
ZELEZNIK AD - Demir Hisar
Niemcy/Germany
ABP INDUCTION SYSTEMS
AED Automation GmbH
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E-46
E-32
E-15
F-41
E-43
E-28
F-45
F-45
E-26
E-6
E-21
E-21
E-43
E-29
E-26
E-26
E-26
F-94
E-33
F-91
F-90
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E-26
E-37
E-25
E-45

Metal • Aluminium-nonfermet • Recykling
spis wystawców wg krajów / list of exhibitors Acc. country of origin
Nazwa firmy
COMPANY NAME
AHB Giessereitechnik GmbH
ALD Vacuum Technologies GmbH
ASK Chemicals Feeding Systems GmbH
ASK Chemicals GmbH
ASK Chemicals Metallurgy GmbH
AUG. GUNDLACH GmbH
CALDERYS Refractory Solutions
DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE GmbH
DIETSCHE
DÖRENTRUP Feuerfestprodukte GmbH & Co. KG
Dr. TANNEBERGER GmbH
DURO METALL GmbH
EIRICH Gustav Maschinenfabrik
ELSTER GmbH LBE
ELSTER KROMSCHROEDER
ERVIN GERMANY GmbH
ExOne GmbH
F&R Brillen GmbH
FIMM GmbH
FIMRO GmbH
FISA Ultraschaal GmbH
FLEISCHER M. CHEMISCHE FABRIK OHG
GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH
G-S-D
GTP SCHÄFER GmbH
HEINRICH WAGNER SINTO MASCHINENFABRIK
HINDENLANG GmbH
HKO Isolier und Textiltechnik GmbH
HOHNEN & Co.
INSPECTOMATION GmbH
InterGuss Giesereiprodukte GmbH
JÖST GmbH
JUTEC GmbH
KARL SCHMIDT GmbH & Co.
KBO GmbH
KMA Umwelttechnik GmbH
KRIMACO GmbH
KURTZ GmbH
LAEMPE & MÖSSNER
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E-50
E-6
E-6
E-6
F-46
E-29
F-47
E-29
E-26
E-26
E-45
E-25
F-94
F-94
F-31
F-86
F-88
E-26
E-45
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E-33
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E-45
F-98
F-46
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E-25
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Nazwa firmy
COMPANY NAME
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Maass-Bau GmbH
E-22
MAGMA
E-59
MAMMUT-WETRO Schmelstiegelwerk
E-54
MARX
E-29
MK AL-Schmelze Messtechnik
E-22
Molten Metal Products
E-22
MORGAN Molten Metal Systems GmbH
E-45
Munch Chemie International GmbH
E-48
NABERTHERM GmbH
E-45
NGK DEUTSCHE BERYLCO GmbH
E-45
OTTO JUNKER GmbH
E-26
RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co KG
E-48
RAYTEK
E-17
RICHARD Anton KG
E-21
Rio Tinto Iron & Titanium GmbH, Eschborn
E-26
RK Rose+Krieger GmbH
T-1
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
E-4
RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Ko.
E-31
SANDVIK Wire & Heating Technology ZN der SMT Deutschland GmbH E-38
SCHÄFER Metalurgie GmbH
E-45
SCHENK WERKZEUG-und MASCHINENBAU GmbH & Co.KG
E-45
SCHMELZMETALL DEUTSCHLAND GmbH
E-22
SENSOR CONTROL
E-29
StrikoWestofen GmbH
E-22
TECHNOFOND
E-29
THERMOBIEHL APPARATEBAU GmbH
E-22
TRIBO-CHEMIE GmbH
E-22
VELCO GmbH
E-29
VULKAN INOX GmbH
E-29
WHEELABRATOR Group GmbH
E-43
WOLLIN GmbH
E-45
ZPF Group
E-45
Norwegia/Norway
ELKEM Foundry Products, Oslo
E-26
Polska/Poland
4metal (press media)
AGH w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych
F-84
Alpinus Chemia Sp. z o.o.
F-84
ALWIT POLAND
E-29
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AMP
AMPERE POLSKA
ANDORIA-MOT
AP-GAZ
Argo Recykling Skrzypek Wcisło Sp. J.
ASD Construction
ASK Chemicals Polska
ATOL Sp. z o.o.
BARABASZ Sp. z o.o
BATEKO Sp. z o.o.
BITECH
BM TRADE
BND Biznes Nauka Dotacje Sp. z o.o.
BRUKER POLSKA
CAST METAL
„Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.
Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu”
Centrum Metal Odczynniki Chemiczne - Midas Investment
Sp. z o.o. Sp.K.
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie
Europa Nasz Dom
COLMEX
CZEKAŁA S.C.
DELTA Rafał Mikke
ECOBACK Sp. z o.o.
ECONOCAP POLSKA
Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling (IGMNiR)
Eko – Meg Grzegorz Iwaniuk
EKO HARPOON RECYKLING Sp. z o.o.
EKO-PRIM Sp.J.
EKOSKAR Sp. z o.o.
Elektrorecykling Sp. z o.o.
ELEKTROTERMIA
ELKON
Elpologistyka Sp. z o.o.
EUROCAST Industries
Euro-Group S.C. Zbigniew Wilk, Bożena Hebda, Robert Wilk
Europejskie Centrum Ochrony Środowiska
EVOLTAIC Sp. z o.o.
Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM

Stoisko
Stand
F-81
F-35
F-32
F-48
F-84
F-96
E-6
F-84
E-45
F-84
E-25
E-33
F-84
F-49
E-28
F-84
F-84
F-84
F-86
F-100
E-48
F-84
E-7
F-82
F-84
F-84
F-84
F-84
F-84
F-63
E-99
F-84
E-32
F-84
F-84
F-84
F-32
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FCPK Bytów
FERRO-TERM
FERRUS Sp. z o.o.
FHU ANPOL S.C.
FORECO Sp. z o.o.
Foundry Chamber of Commerce
FOUNDRY PARTNER
Foundry Research Institute
FOUNDRY REVIEW (press media)
FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C.
Fundacja Odzyskaj Środowisko
FUTURE EXPO Sp. z o.o.
Gazeta Narzędziowa
gieldazlomu.com.pl (press media)
Gmina Polkowice
GUENTHER POLSKA
GUSS-EX
GUSSTECH
HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA
HERDING POLSKA
IDRA Office in Poland
Institute of Non-Ferrous Metals Gliwice
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej
Akademii Nauk
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach
INSTYTUT ODLEWNICTWA
International Technology & Transfer GmbH
INWAR S.C.
IRTECH
ISKRA Zakład Maszyn i Łożysk Specjalnych
ITA Sp. z o.o.
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR)
JAK Sp. z o.o.
JS-METALS
K&K Recykling System Paweł KUTA
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E-51
E-53
E-36
F-84
F-84
F-16
E-43
F-16
F-16
E-56
F-84
F-84
F-82
F-84
F-33
E-26
E-48
E-42
F-54
E-49
F-85
F-84
F-84
F-84
F-84
F-85
F-85
F-16
F-94
F-84
F-65
T-1
E-12
F-82
E-21
F-55
F-84

Metal • Aluminium-nonfermet • Recykling
spis wystawców wg krajów / list of exhibitors Acc. country of origin
Nazwa firmy
COMPANY NAME

Stoisko
Stand

„Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski
„	F-84
Karat Elektro Recykling S.A.
KDO
KELVIN ALUKAST
„KGHM Cuprum Sp. z o. o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
„	F-84
KLASTER Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie
KPR PRODLEW - Kraków
Krajowa Izba Gospodarcza
KRAK-BUSINESS Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
KRATOS S.C.
LOGISTYKA ODZYSKU - wydawnictwo
LTT Transfer Technologii
MARBAD
MASTER Die Casting
MAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MATT
MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.k.
MEGA PLAST
MEGAN
MENEGON
metale.pl (press media)
METALL EXPRES Sp. z o.o.
METALS MINERALS
METIMPEX
MM Magazyn Przemysłowy (press media)
MTL ASCO
MTR IZO
NEW-TECH
NORAM
NORD PARTNER Sp. z o.o.
NORGPOL
NOWA STAL (press media)
Nowy Projekt Grzegorz Pelczar
NT RECYKLING Sp. z o.o.
OBERON
Odlewnia MCC

F-84
E-22
E-34

F-84
E-59
E-52
F-84
F-84
F-42
F-69
E-31
F-31
F-73
F-36
F-56
F-84
F-47
E-16
E-9
F-55
F-84
E-26
E-29
E-40
F-38
F-98
E-27
F-46
F-84
E-5
F-97
F-84
F-84
F-26
F-87
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Odlewnia NORLYS
Odlewnia Precyzyjna STALKWAS
Odlewnia SELT
Odlewnia SILUM
Odlewnia Żeliwa Spółka Akcyjna, Zawiercie
ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA
OFAMA Sp. z o.o.
OLYMPUS Polska
O-pal Sp. z o.o.
OPTIMA RECYKLING Sp. z o.o.
P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew MIAZGA
PETROFER - POLSKA
PLAST LINE
PLASTMET
Polish Foundrymen’s Technical Association
Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Recyklingu
POWER KRUSZ Łukasz ROSZCZYK
PPH im. Jędrzeja Śniadeckiego
PPHU DUOMAT2
PROFOND
PRO-HURT
Protechnika Grzegorz Kowalczyk
PRZEGLĄD ODLEWNICTWA
PUTZ Recykling
Recyklerzy Polscy Związek Pracodawców
REMIX S.A.
Renomet Recykling Sp. z o.o.
SA-FOUNDRY
SanTa – EKO Sp. z o.o.
SCHMOLZ + BICKENBACH Polska
SELT Sun Protection Systems
SILBIKE
SIL-TOOL Sp. z o.o. Fabryka Narzędzi
Skierniewicka Izba Gospodarcza
SPECODLEW
SPECTRO POLAND

F-62
F-101
F-80
F-24
F-32
F-16
F-39
F-21
F-84
F-84
F-84
E-11
F-61
E-24
F-16
F-84
F-84
F-84
F-84
F-84
F-88
F-84
F-44
F-23
F-84
F-16
F-70
F-84
E-54
F-84
F-63a
F-84
F-47
F-80
F-24
F-24
F-84
F-57
E-14
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Spółdzielnia Pracy ARGO-FILM
STAL Metale & Nowe Technologie (press media)
STAL-CAR Stacja Demontażu Pojazdów
Staleo.pl (press media)
STALKWAS
STANCHEM
Stowarzyszenie GPP Ekologia
STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH
STRATEGO – doradztwo europejskie
SYKOFIN Biuro w Polsce
T+S	F-60
TACON Sp. z o.o.
TECHNICAL
TECH-TRADE
TERMETAL
TERMO-PRECYZJA
TERMTECH
TOM Elektrorecykling Sp. z o.o.
TR SOLUTION
UNTHA Polska
VITROCHEM Group
VPI POLSKA
WASTECH Recycling Sp. z o.o.
Wastes Service Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.
WGW Green Energy Sp. z o.o.
WICHARY TECHNOLOGIES
Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.
WKW Sp. z o.o. Sp.k.
Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Zakłady Górniczo-Hutnicze BOLESŁAW S.A.
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC
Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty
ZGODA Spółdzielnia Inwalidów
ZPUH Grajan Jan Gralak
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Rosja/Russia
OK STROIBIS
Słowenia/Slovenia

F-84
F-50
F-84
F-79
F-101
E-19
F-84
F-16
F-84
F-64
F-84
F-72
F-95
F-74
E-17
F-66
F-84
F-78
F-40
F-92
F-45
F-84
F-84
F-84
F-15
F-84
F-84
F-84
F-84
F-84
F-77
F-51
E-44
F-84
F-84
F-85a
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STEM D.o.o.
SYKOFIN d.o.o.
TDR Legure d.o.o.
TERMIT d.d.
WIRE do.o.o.
Szwajcaria/Switzerland
BÜHLER AG
FONDAREX S.A.
REGLOPLAS
Szwecja/Sweden
ABSOLENT AB
Szwecja
Sweden
DISAB Vacuum Technology AB
Szwecja
Sweden
NovaCast System AB
Turcja/Turkey
TOSCELIK ABRASIVES
Ukraina/Ukraine
RPE Institute of analytical control methods
TERMOLIT Ltd.
ООО Ingieniernaya compania SAS
The State Enterprise Malyshev Plant
TIN IMPEX Ltd.
USA/USA
3D Connexion
AFC-HOLCROFT
CGTech
ELSTER HAUCK
FLUKE
GENERAL KINEMATICS
IRCON
MOLTEN METAL EQUIPMENT INNOVATIONS Inc.
POWER HAMMER International
SIEMENS Industry Software
Vulcan Engineering Co.
Węgry/Hungary
REFMON
Wielka Brytania/United Kingdom
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E-26
F-64
E-56
E-32
F-64
E-35
E-28
F-61
E-9

E-16

E-26
E-29
F-65
F-95
F-63a

E-59
E-54
E-59
F-94
E-17
E-26
E-17
E-1
E-26
E-59
E-48
F-98
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DATAPAQ
EUROTEK Foundry Products Ltd.
INDUCTOTHERM EUROPE Ltd.
Włochy/Italy
AGRATI S.r.l.
BARALDI
BRONDOLIN Srl - SOCIO UNICO
CENTAURO S.p.A.
CIME CRESCENSI s.r.l.
COLOSIO S.r.l.
COPROMEC
ECOCHIMICA SYSTEM S.r.l.
EDIMET
EVOLUT S.p.A
FOUNDRY ECOCER
FRITZ HANSBERG S.p.A.
GAUSS AUTOMAZIONE Spa
GMS S.r.l.
HI-TECH engineering SRL
HUNTER FOUNDRY MACHINERY Corp.
IDRA S.r.l.
IECI di Inverardi Mauro Termoregolatori Industriali
IMR Engineering & Technologies S.r.l.
ITALPRESSE INDUSTRIE
JODOVIT s.r.l.
MARBO ITALIA S.p.a.
METEF 2017
NUOVA PROTECME S.r.l.
O.M.A.R. Srl
OFFICINE MECCANICHE BELLOI & ROMAGNOLI S.r.l.
PRIMAFOND S.r.l.
PROGELTA S.r.l.
RELBO S.r.l.
SAVELLI TECHNOLOGIES S.r.l.
SIB S.r.l.
TECNOFUSIONE
TREBI DI BIANCHI NADIA
VIBROPROCESS S.r.l.

Stoisko
Stand
E-17
E-32
F-44
E-58
E-47
E-34
E-56
E-56
E-28
E-28
E-34
E-39
E-26
E-24
E-21
E-34
E-41
E-34
E-21
E-49
E-33
E-48
E-34
F-42
E-34
E-39
E-24
E-56
E-56
E-56
E-21
E-28
E-26
E-26
E-28
E-34
E-56
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TOWN INFORMATION
RESTAURACJE W KIELCACH I OKOLICY /
RESTAURANTS IN KIELCE AND SURROUNDING AREAS
Dania Rybne / Fish Dishes
North Fish (Galeria Echo), Kielce, ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 332 12 9
Restauracja Wileńska, Kielce, Rynek 16, tel. 41 344 11 44
Kuchnia Amerykańska / American Cuisine
Restauracja Kojot, Kielce, ul. Sienkiewicza 9, tel. 41 344 74 33
Kuchnia Chińska / Oriental Cuisine
Restauracja Dragon, Kielce, ul. Zagórska 20, tel. 41 341 20 00
A Dong Quan, Kielce, ul. Duża 5, tel. 41 368 21 94, 604 267 743
Wokman (Galeria Echo), Kielce, ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 334 77 00, 664 998 247
Restauracja Asean, Kielce, Rynek 14, tel. 41 368 24 05
Kuchnia Europejska / European Cuisine
Restauracja Monte Carlo, Kielce, ul. Paderewskiego 20, tel. 41 343 16 40
Red Blue w Hotelu Dal, Kielce, ul. Piotrkowska 12, tel. 41 336 10 00, 501 071 550
Restauracja Kameralna, Kielce, ul. Tarnowska 7, tel. 41 348 25 30
Restauracja Patio, Kielce, Aleja Solidarności 34, tel. 41 332 63 95
Restauracja Pod Złotą Różą, Kielce, Plac Moniuszki 7, tel. 41 341 50 02
Restauracja Roy Ben, Kielce, ul. H. Sienkiewicza 21, tel. 41 315 23 12
Restauracja Tęczowy Młyn, Kielce, ul. Zakładowa 4, tel. 41 335 21 75
Restauracja La Salsa Cubana, Kielce, ul. Sienkiewicza 25, tel. 662 554 755, 662 554 755
Kuchnia Hiszpańska / Spanish Cuisine
Si Senor Restaurante Kozia, Kielce, ul. Kozia 3, tel. 41 341 11 51
Kuchnia Japońska / Japanese Cuisine
F1 Akasaka Sushi (Galeria Echo), Kielce, ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 332 12 9
Kuchnia Lekka, Dietetyczna / Fresh Diet
Green Diet Buffet, Kielce, ul. Wojska Polskiego 7/1, tel. 41 330 09 55
Kuchnia Kubańska / Cuban Cuisine
Restauracja La Salsa Cubana, Kielce, ul. Sienkiewicza 25, tel. 662 554 755, 662 554 755
Kuchnia Meksykańska / Mexican Cuisine
Restauracja El Paso, Kielce, Planty 16a, tel. 41 341 58 18
Kuchnia Międzynarodowa / International Cuisine
Restauracja Siedem Pokus, Kielce, al. Na Stadion 365, tel. 664 046 440
Victoria w Hotelu Grand, Kielce, ul. Sienkiewicza 78, tel. 41 365 50 80
Restauracja U Kucharzy, Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 11, tel. 669 227 555
Restauracja Hotelu Odyssey, Dąbrowa 3, k. Kielc, tel. 41 317 44 10
Restauracja Ogień w Hotelu Qubus, Kielce, ul. Składowa 2, tel. 41 243 81 00
Restauracja Hotelu La Mar, Kielce, ul. Sikorskiego 2, tel. 41 330 22 00
Restauracja Sphinx, Kielce, ul. Sienkiewicza 48/50, tel. 41 341 51 34
Kuchnia Polska / Polish Cuisine
Restauracja Monte Carlo, Kielce, ul. Paderewskiego 20, tel. 41 343 16 40
Restauracja Pod Złotą Różą, Kielce, Plac Moniuszki 7, tel. 41 341 50 02
Restauracja Stangret, Kielce, ul. Kusocińskiego 51, tel. 41 349 25 49
Restauracja Kameralna, Kielce, ul. Tarnowska 7, tel. 41 348 25 30
Restauracja Ogień w Hotelu Qubus, Kielce, ul. Składowa 2, tel. 41 243 81 00
Restauracja Royal, Kielce, ul. H. Sienkiewicza 13, tel. 41 344 49 27
Restauracja Śródmiejska, Kielce, ul. Wesoła 5, tel. 41 344 15 07
Restauracja Lwi Dwór w Masłowie, Masłów ul. Leśna 38, tel. 41 301 13 88
Plackowa Izba, Kielce, ul. Zagórska 24, tel. 782 975 460

INFORMATOR MIEJSKI
Restauracja Cichy Kącik, Kielce, ul. Konarskiego 3, tel. 41 344 17 88
Restauracja Winnica, Kielce, ul. Winnicka 4, tel. 41 344 45 76
Kuchnia Regionalna / Regional Cuisine
Restauracja Siedem Pokus, Kielce, al. Na Stadion 365, tel. 664 046 440
Restauracja Hotelu La Mar, Kielce, ul. Sikorskiego 2, tel. 41 330 22 00
Korbowa Koliba w Sukowie, Suków 196, tel. 41 307 38 58, 666 818 170
Restauracja U Kucharzy, Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 11, tel. 669 227 555
Kuchnia Staropolska / Old-Polsh Cuisine
Restauracja Antresola, Kielce, ul. Piekoszowska 21, tel. 504 155 044
Karczma Cztery Konie, Kielce, ul. Kusocińskiego 61a, tel. 41 307 02 03
Red Blue w Hotelu Dal, Kielce, ul. Piotrkowska 12, tel. 41 336 10 00, 501 071 550
Restauracja Karczówka, Kielce, ul. Karczówkowska 64, tel. 41 366 26 26
Restauracja Patio, Kielce, Aleja Solidarności 34, tel. 41 332 63 95
Restauracja Olimpijska, Kielce, ul. Boczna 15, tel. 41 361 83 07, 609 800 129
Restauracja Podhale-Zapiecek, Kielce, ul. Jana Pawła II 17, tel. 41 344 27 85
Restauracja Leśny Dwór, Kielce, ul. Szczepaniaka 40, tel. 41 366 26 26
Restauracja Pod Telegrafem, Kielce, ul. Ściegiennego 260, tel. 606 781 773
Restauracja Willa Magnat, Kielce, ul. Wróblewskiego 3, tel. 41 361 26 20
Korbowa Koliba w Sukowie, Suków 196, tel. 41 307 38 58, 666 818 170
Kuchnia Śródziemnomorska / Medittearan Cuisine
Ristorante Venezia, Kielce, ul. Wesoła 23, tel. 41 344 39 41
Restauracja Leśny Dwór, Kielce, ul. Szczepaniaka 40, tel. 41 366 26 26
Kuchnia Ukraińska / Ukrainian Cuisine
Restauracja Winnica, Kielce, ul. Winnicka 4, tel. 41 344 45 76
Kuchnia Węgierska / Hungarian Cuisine
Restauracja Czardasz Sady, Kielce, ul. Pocieszka 17, tel. 41 344 11 73, 607 928 570
Kuchnia Włoska / Italian Cuisine
La Cucina Italiana Ristorante, Kielce, ul. Ściegiennego 38, tel. 41 362 00 11
Paolo Cara Ristorante, Kielce, ul. Klonowa 53, tel. 41 330 12 20
Ristorante Venezia, Kielce, ul. Wesoła 23, tel. 41 344 39 41
Restauracja Open, Kielce, ul. Warszawska 19, tel. 41 340 69 00
Restauracja Leśny Dwór, Kielce, ul. Szczepaniaka 40, tel. 41 366 26 26
KAWIARNIE / CAFES
A. BLIKLE, ul. Sienkiewicza 29, tel. 41 343 23 24
ANTRAKT, Pl. Moniuszki 2b, tel. 41 343 20 46
Atmosfera, ul. Wesoła 38, tel. 41 344 50 52
BANKOWA, ul. Sienkiewicza 47, tel. 506 456 591
Bravo, ul. Sienkiewicza 57, tel. 41 366 22 18
Break Time, ul. Świętokrzyska 20, Galeria Echo, tel. 41 368 05 17,
e-mail: kie01@northfish.pl
Calimero Cafe, ul. Solna 4, tel. 519 820 320
COFFICO, ul. Świętokrzyska 20, Galeria Echo, Poziom +1
Cafe Cukiernia Banatkiewicz, ul. Staszica 10, tel. 41 344 61 84
Cafe Galeria, ul. Wesoła 28, tel. 697 393 901
Cukiernia, ul. Duża 8, tel. 41 344 65 36
Choco Obsession, ul. Św. Leonarda 15, tel. 41 344 66 77
Ciastkarnia PSS Społem, Cukiernia Royal, ul. Sienkiewicza 13, tel. 41 344 49 27
Coffee Heaven, ul. Świętokrzyska 20, Galeria Echo, tel. 41 332 12 9

TOWN INFORMATION
Coffeeshop Company, ul. Świętokrzyska 20, Galeria Echo, tel. 691 108 108
COFFEINA CAFE, ul. Leśna 7, tel. 662 809 533
Cremowa Lodziarnia, ul. Sienkiewicza 54, tel. 41 368 00 26
CUBE CAFE, ul. Sienkiewicza 28
CZTERY PORY ROKU, ul. Sienkiewicza 10/12a, tel. 41 344 66 48
Dorotka, ul. Wspólna 4, tel. 41 335 88 24, e-mail: kawiarenka-dorotka@o2.pl
DWORKOWA, ul. Ściegiennego53, tel. 41 361 24 22
Empik Cafe, ul. Świętokrzyska 20, Galeria Echo, tel. 41 332 12 9
Euforia, ul. Niska 5/3, tel. 691 233 888
Fuente de la Yerba - pijalnia herbaty, Plac Moniuszki 4, tel. 501 091 474
Grycan, ul. Świętokrzyska 20, Galeria Echo, tel. 41 332 12 9
HEKA, ul. Mała 18/3, tel. 41 344 52 44
Kawiarnia w Pałacyku Zielińskich, ul. Zamkowa 5, tel. 41 368 20 55
Kawka Zabawka, Plac Wolności 2, w Muzeum Zabawek i Zabawy, tel. 41 34 440 78
KLIMT, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 365 50 00, e-mail: hotel@lysogory.com.pl
Lemoniada, Plac Wolności 5, tel. 516 199 533
Parkowa, ul. Ogrodowa 13, tel. 41 361 58 60
Pasternak, ul. Karbońska 34, tel. 41 369 80 03, e-mail: pasternak6@wp.pl
POD ANIOŁEM, ul. Sienkiewicza 9b, tel. 41 344 64 37
PRIMAVERA, ul. Paderewskiego 47, tel. 41 368 21 93
SANTANA, ul. Czerwonego Krzyża 9, tel. 41 344 38 32
Skarbiec Friends and Coffee, ul. Paderewskiego 31, tel. 41 249 52 44
Świat Słodyczy, ul. Paderewskiego 34, tel. 41 345 25 67
Tiffany Cafe, ul. Paderewskiego 8A, tel. 514 032 024
WESOŁA KAWKA, ul. Wesoła 50, tel. 41 344 64 37
KLUBY / CLUBS
Atmosfera Pub & Restaurant, ul. Wesoła 9, tel. 41 344 50 52
Antrakt music club & business cafe, Plac Moniuszki 2b, tel. 41 343 20 46
Bohomass Lab, ul. Bodzentyńska 18, tel. 884 137 751
Chillout Club, ul. Hipoteczna 2, tel. 41 341 55 61
CKM, ul. Bodzentyńska 2, tel. 41 344 79 59, e-mail: pubckm@o2.pl
Czerwony Fortepian, ul. Bodzentyńska 10, tel. 512 170 995
Dyspensa Kręgielnia i Club, ul. Rynek 8, 41 344 47 37
Elita, ul. Warszawska 34A, tel. 41 368 15 62
Euforia Club, ul. Piotrkowska 12, tel. 881 444 404
Galeon, ul. Mała 12, tel. 41 344 88 51
Grand Hotel Music Club, ul Sienkiewicza 78, tel. 609 545 459
Komitet, ul. Warszawska 4, tel. 519 100 521
Kosmos Music Club, ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 240 50 30, 41 240 50 31,
e-mail: biuro.kielce@mkbowling.pl
Krockodyl Klub Rockowy, ul. Sienkiewicza 14,
tel. 884 105 151, 784 988 806, e-mail:sienkiewicza14@gmail.com
Margon - galery Lech Premium, ul. Zamkowa 4, tel. 41 341 52 23
Mięta Music Club, ul. Bodzentyńska 9, tel. 535 364 004
Pomarańcza, ul. Czarnowska 17, tel. 502 197 025
Pub Taboo, ul. Św. Leonarda 16, tel. 723 716 005
Rabarbar, ul. Elizy Orzeszkowej 51A, tel. 41 362 61 37
Royal Club, ul. Piotrkowska 12, tel. 888 422 015
Santana, ul. Czerwonego Krzyża 9, tel. 41 344 38 32
Sekwana, ul. Domaszowska 14, tel. 797 453 900, e-mail: mkw.sekwana.kielce@gmail.com
Snooker, Klub Bilardowy, ul. Bodzentyńska 32, tel. 668 357 444

INFORMATOR MIEJSKI
Tapas, ul. Wesoła 10, tel. 41 341 55 15, e-mail:klub@tapaskielce.pl
The Ash - Pub, ul. Jesionowa 23A, tel. 41 330 10 16, 501 727 536
Ultra Violet Exclusive Club, ul. Sienkiewicza 33, tel. 518 820 320
Woor, Plac Wolności 1
Zamkowa, ul. Zamkowa 2, tel. 41 344 72 26, e-mail: judyta@zamkowa.pl
STACJE BENZYNOWE / GAS STATIONS
BLISKA, ul. Batalionów Chłopskich 82, tel. 41 368 49 55
Bp Express, ul. Jagiellońska 75, tel. 41 346 28 20
BP EXPRESS, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 18
Ina, ul. Tytusa Chałubińskiego 42 170, tel. 606 641 791
Łukoil Polska, ul. Warszawska 90 b, tel. 41 344 97 18
Neste A24, Aleja Solidarności 2b, tel. 22 440 00 88
Orlen S.A., ul. 1 Maja 202, tel. 41 345 15 37
Orlen S.A., ul. Konopnickiej, tel. 41 332 84 90
Orlen S.A., ul. Krakowska 287, tel. 41 345 28 12
Orlen S.A., ul. Krakowska 62, tel. 41 345 16 46
Orlen S.A., ul. Łódzka, tel. 41 368 43 50
Orlen S.A., ul. Sandomierska, tel. 41 341 59 31
Orlen S.A., ul. Ściegiennego 129, tel. 41 361 48 62
Orlen S.A., ul. Żytnia, tel. 41 348 11 21
Poltank 1 S.J., ul. Warszawska, tel. 41 331 47 39
Shell Polska, ul. Grunwaldzka 66, tel. 41 347 29 00
Shell Polska, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 189, tel. 41 341 57 71
Statoil Poland, ul. Warszawska 182, tel. 41 368 20 81
Statoil Poland, ul. Źródłowa 14, tel. 41 344 40 11
Tumer, ul. Zbożowa 11 a, tel. 41 331 35 74
TELEFONY INFORMACYJNE / HOTLINES
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej / Regional Tourist Information Centre, 41 348 00 60, ul. Sienkiewicza 29, e-mail: informacja@swietorzyskie.travel,
www.swietokrzyskie.travel
Informacja PKS / Bus information, 41 366 16 98 (czynna w godz. 7:00 - 17:00)
Straż Miejska / Municipal Police, 986
Informacja Turystyczna Urzędu Miasta / Tourist Information Office of the City
Kielce, 41 345 86 81, informacja.turystyczna@um.kielce.pl
Informacja PKP / Train information, 22 19436
Informacja LOT / Airline LOT information, 0801 703 703 (hotline)
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