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3Dboom.pl
AGS Euremiusz Piechura
ul. Kaczorowskiego 6, 62-020 Swarzędz
tel. +48 602 780 679
e-mail: biuro@3dboom.pl, www.3dboom.pl, www.prodim3d.pl
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3Dboom prowadzi sprzedaż i serwis drukarek 3D w technologii FDM renomowanych holenderskich producentów: Prodim oraz Builder 3D Printers,
w tym największej na świecie drukarki Builder EXTREME 2000 o wysokości
zadruku 1,9 m. W ofercie znajdują się również dedykowane materiały
eksploatacyjne, a także szkolenia z zakresu druku 3D (obsługi urządzeń
i oprogramowania) oraz druk 3D na zlecenie. Na dniach druku zaprezentujemy drukarki Builder z serii Premium oraz Extreme. Urządzenia będą 
drukować na targach przedmioty o wyróżniającej się wielkości i jakości.
Najnowsza drukarka 3D FDM Prodim XXL Pro2 to solidne urządzenie dla
najbardziej wymagających profesjonalistów. Posiada wyjątkowo stabilną 
aluminiową konstrukcję, duże pole robocze (36 x 28 x 23 cm), a także
unikalne rozwiązanie polegające na zastosowaniu dwóch poruszających
się niezależnie i z niezależnie regulowaną temperaturą metalowych
ekstruderów wraz z głowicami. W najnowszej wersji unikalna funkcja Copy
Mode z możliwością drukowania jednocześnie 2 tych samych przedmiotów
dzięki czemu drukujemy teraz 2 razy szybciej.

3D FILAMENTY
ul. Świetlika 3, 60-185 Skórzewo k. Poznania
tel. +48 796 797 800
e-mail: sklep@3dfilamenty.com, www.3dfilamenty.com www.3dwydruki.pl
Fb: https://www.facebook.com/3DWydrukipl/
https://www.facebook.com/3dfilamenty/

b-41

3DFILAMENTY zajmują się dystrybucją drukarek 3D oraz filamentów
(ABS, PLA, PET, PC, HIPS, ASA, PCABS, MABS, Nylon, TPC, TPU,
carbon,)Firma posiadają  najszerszy asortyment produktów w Polsce.
Doświadczenie oraz stosowne zaplecze, które stanowią  najnowszej
generacji drukarki 3D przeznaczone do wykonywania wydruków w wielu
technologiach (FDM, SLA, MJM, SLS, CJP) to atuty firmy. Posiadany park
maszynowy gwarantuje pełen zakres dostępnych rozwiązań  od tanich
i szybkich wydruków do super szczegółowych i precyzyjnych, a także
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wytrzymałych modeli. 3DFILAMENTY w swojej ofercie posiada drukarki
zarówno dla profesjonalistów jak i dla użytkowników domowych. W portfolio
firmy znajdziemy takie marki jak: Makerbot, Zortrax, 3DGence, XFAB,
Formfutura, Colorfabb, Ninja Flex, 3DGO, FLOW i wiele innych. Oferta:
filamenty do drukarek 3D, drukarki 3D, usługi druku 3D.

3D MASTER s.c. R. Lis R. Wypysiński
ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa
tel. +48 22 846 21 50
www.3dmaster.pl, www.zw3d.com.pl
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Firma 3D MASTER to lider w dziedzinie technologii 3D w Polsce. Oferujemy kompleksowe, wszechstronne i nowoczesne rozwiązania z zakresu
wykorzystania technologii 3D w przemyśle, nauce i medycynie. W ofercie
znajdą Państwo oprogramowanie CAD/CAM - ZW3D, oprogramowanie dla
maszyn CNC, drukarki 3D FDM/MEM/LOM/SLS, precyzyjne skanery 3D
oraz oprogramowanie. Świadczymy usługi skanowania 3D, drukowania
3D oraz doradztwa technicznego i pełen pakiet szkoleń  tematycznych.
Eksperci 3D MASTER kompleksowo realizują wdrożenia w myśl naszego
hasła przewodniego - „Od pomysłu do realizacji”.
Współwystawca/Co-exhibitor:
• Mar-Tools Marcin Mosiagin - patrz osobny wpis w katalogu
firmy prezentowane na stoisku / Companie presented at the stand:
• ZWSOFT - 32/F, Pearl River Tower, No.15, Zhujiang West Road, Tianhe
District, Guangzhou,
510623, China
• ARTEC Group -2 rue Jean Engling L-1466 Luxembourg
• Roboris s.r.l. -Via Ivan Rocchi, 7 56021 Loc. Visignano
Cascina (PI) - Italy

3D Printers Sp. z o.o.
Aleja Ludomira Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
tel. +48 71 727 62 03
e-mail: info@hbot3d.com, www.hbot3d.com
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3D Printers Sp. z o.o. jest jedna z pierwszych firm w Polsce, która od
początku swej działalności propaguje techniczne, produkcyjne i projektowe
zastosowania druku 3D.
Kolejne wersje drukarek HBOT3D to efekt synergii, jaka daje nam ścisła
współpraca z naszymi klientami, uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby
i rozwiazywanie codziennych problemów.
Dla nas każdy klient jest partnerem, każda drukarka niezawodnym
urządzeniem, a wydruki - częścią historii niezwykłych projektów
DRUKARKA HBOT 3D F300
PROSTOTA
Nasi konstruktorzy zadbali o to, żeby obsługa HBOT 3D F300 była tak
prosta, jak używanie klasycznej drukarki. Wystarczy, ze wybierzesz jakość
druku, rodzaj materiału i wielkość dyszy - resztę zrobi za Ciebie drukarka.
DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA
Wszystko czego potrzebujesz do materializacji swoich projektów:
• Dokładność pozycjonowania głowicy: 0,05 mm;
• Minimalna wysokość pojedynczej warstwy druku: 0,05 mm
• Dokładność wymiarowa w osiach X/Y/Z: +/- 0,1 mm
• Minimalna wielkość drukowanego szczegółu modelu 3D: 0,4 mm
NIEZAWODNOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ
Urządzenie przemysłowe, które cechuje możliwość pracy ciągłej, a każdy
kolejny element posiada powtarzalne cechy mechaniczne i wymiarowe - tak
właśnie wygląda praca na drukarce HBOT 3D F300.
JAKOŚĆ
Urządzenie, które od początku wyznacza nowy kierunek w standardach
druku 3D. Na pierwszym miejscu postawiliśmy sobie jako cel wsparcie
procesów przemysłowych, co zaowocowało dużą dbałością o ergonomie,
jakość i trwałość drukarki.

3D SERVICES Elżbieta Jabłońska
ul. 16 Stycznia 56/1, 05-530 Góra Kalwaria
tel. +48 733 171 629
e_mail: info@3d-services.eu, www.3d-services.eu
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Firma 3D Services swoja działalność rozpoczęła w 2014 roku. Zajmujemy
się projektowaniem, prototypowaniem i produkcją wyposażenia dla UAV.
Od 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą MarkForged i staliśmy
się jedynym autoryzowanym dystrybutorem drukarek 3D, filamentów oraz
akcesoriów tej firmy w Polsce. Dodatkowo świadczymy również  usługi
wydruku 3D z wykorzystaniem drukarek Mark Two.
Drukarki 3D Markforged są zaprojektowanie w celu wzmocnienia części
ciągłymi włóknami o dużej wytrzymałości (włókno węglowe, włókno szklane, Kevlar oraz wysokotemperaturowe włókno szklane), dzięki czemu
możemy robić wydruki kompozytowe o porównywalnej wytrzymałości
do aluminium, a w najnowszej drukarce Metal X, która będzie dostępna
w sprzedaży od września 2017 roku, drukować części z metalu (stal nierdzewna - 17-4 i 303, stal narzędziowa A-2, M-2 i D-2, aluminium 6061
i 7075 oraz tytan 6AL 4V) w technologii ADAM (Atomic Diffusion Additive
Manufacturing).
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3Ddrukarki.pl - Bobby Shop Radosław Wizowski
ul.Sasanki 22, 05-092 Łomianki
tel. +48 604 170 809
e-mail: sklep@3drukarki.pl, www.3Drukarki.pl
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3Drukarki.pl to sklep, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie
rynku na drukarki 3D, filamenty oraz akcesoria. Na rynku druku 3D działamy od prawie dwóch lat.
Jesteśmy oficjalnym resellerem produktów marki Ultimaker - jednego
z najbardziej znanych producentów drukarek 3D na świece. Na naszym
stoisku zaprezentowana zostanie cała rodzina drukarek 3D Ultimaker,
dostępna w sprzedaży. Ponadto oferujemy drukarki 3D firm takich jak:
Monkeyfab czy Zortrax.
W naszej ofercie można znaleźć filamenty Devil Design, Ekofilament,
Fiberlogy, Spectrum Filaments, Noctuo.
Oprócz drukarek i filamentów, nasza oferta składa się z szeregu akcesoriów do druku 3D takich jak środki adhezyjne, elementy eksploatacyjne
oraz części mechaniczne.

3DGence Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
tel. +48 438 98 65
e-mail: sales@3dgence.com, www.3dgence.com
3DGence to wiodący polski producent drukarek 3D. Produkty firmy są dostępne w ponad 20 krajach na całym świecie. 3DGence jest częścią grupy
Michała Sołowowa w której łącznie zatrudnionych jest ponad 14 000 osób.
Obecnie w ofercie znajdują się dwa produkty przeznaczone dla zastosowań przemysłowych:
• ONE - jednogłowicowa drukarka 3D z systemem automatycznej kalibracji,
możliwością druku z wielu materiałów oraz systemem szybkiej wymiany
głowicy
• INDUSTRY F340 - profesjonalna dwugłowicowa drukarka 3D, umożliwiająca wydruk z użyciem materiału podporowego, posiada automatyczną 
kalibrację oraz grzaną komorę zapewniającą stabilne środowisko druku
Jako producent oferujemy również  wdrożenia oraz szkolenia dla naszych klientów. Produkty firmy zostały docenione wieloma nagrodami
oraz wyróżnieniami.
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3YOURMIND Sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 12 C, 50-243 Wrocław
tel. +48 504 953 996
e-mail: info@3yourmind.com, www.3yourmind.com
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3YOURMIND opracowuje rozwiązania informatyczne dla firm oferujących usługi druku 3D lub wykorzystujących wytwarzanie przyrostowe
w swojej produkcji. Dzięki naszemu oprogramowaniu firmy zyskują dostęp
do wewnętrznych i zewnętrznych zasobów oraz znacznie usprawniają 
swój proces zarządzania przepływem danych niezbędnych do uzyskania
końcowego wydruku.
Rozwiązania 3YOURMIND są  wykorzystywane przez potentatów
giełdowych z listy DAX30, największych dostawców usług druku 3D na
świecie oraz przedsiębiorców, którzy budują swoją markę na wdrażaniu
nowoczesnych technologii.
Nasza platforma on-line przeprowadza natychmiastową analizę plików
pod kątem możliwości ich wydruku, dokonuje porównania cen u wielu
dostawców oraz prezentuje czas dostarczenia gotowego modelu.
W 2016 r. 3YOURMIND otrzymało dwie prestiżowe nagrody: German
Innovation Award oraz formnext Startup Challenge.
Twitter: twitter.com/3yourmind
Facebook: www.facebook.com/3yourmind

4ISP s.r.o.
Purkynova 1805, 25082 Úvaly, Czech Republic
tel. +420 724 833 773
www.4isp.cz
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4ISP s.r.o. - firma specjalizująca się w sprzedaży wycinarek laserowych i frezarek
Lasery światłowodowe - ponad 400 opcji, 8 typoszeregów
Lasery CO2 i lasery kombinowane - ponad 72 opcji, 6 typoszeregów
Lasery znakujące światłowodowe i CO2 - ponad 33 opcji, 6 typoszeregów
Frezarki - ponad 40 opcji, 7 typoszeregów
Prasy krawędziowe - ponad 30 opcji, 4 typoszeregi
www.hsg-laser.cz -strona produktowa światłowodowych wycinarek
laserowych
4ISP s.r.o. - Specialists in Lasers and Milling machinery
Fiber lasers - more then 400 variants in 8 series
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CO2 cutting lasers - more then 72 variants in 6 series
Marking fiber and CO2 lasers - more then 33 variants in 6 series
Milling machinery - more then 40 variants in 7 series
Press Brakes - more then 30 variants in 4 series
www.hsg-laser.cz - product web of fiber cutting lasers
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4ISP s.r.o. - specialisté na lasery a frézky
Vláknové řezací lasery - více než 400 variací, 8 typ. řad
Co2 řezací a kombinované lasery - více než 72 variací, 6 typ. řad
Značkovací vláknové a CO2 lasery - více než 33 variací, 6 typ. řad
Frézky - více než 40 variací, 7 typ. řad
Ohraňovací lisy - více než 30 variací, 4 typ. řady
www.hsg-laser.cz - produktový web vláknových řezacích laserů
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
• HSG Laser -Foshan City, China., www.HSG-LASER EU

AABO (E. Aabo Andersen A/S)
Finlandsvej 6, DK-5700 Svendborg, Denmark
tel.+48 691367515, fax +48 696600164
www.aabo.pl
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Production and installation of complete finishing plants for powder and
wet paint. Conveyor systems, pretreatment plants, drying and curing
systems, control panels.
We design and manufacture every finishing plant from our modern factory
in Denmark according to the customer’s individual needs and requirements.
We are your professional partner from need analysis and design to
production, delivery, assembly, start-up and service. We deliver everything
from complete customized turnkey solutions to single components.
AABO - modern, environment friendly and economic finishing plants.

ABH Biuro Techniczne
Waldemar Trześniewski
ul. Świerszcza 78/80, 02-401 Warszawa
tel. +48 22 863 59 80, fax +48 22 863 43 97
www.abh.com.pl, info@abh.com.pl
Od ponad 25 lat specjalizujemy się w technologiach przeróbki plastycznej
metali. Naszymi partnerami są renomowane firmy oferujące innowacyjne
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rozwiązania techniczne w oparciu o długoletnie doświadczenia - dzięki
czemu nasza oferta spełnia najwyższe oczekiwania naszych Klientów.
Oferujemy dostawę  maszyn, ich instalację  szkolenie obsługi i serwis,
a kilkaset zainstalowanych maszyn potwierdza nasze kompetencje.

Stoisko / Stand

Współwystawca/ Co-exhibitor:
Nixxon Steel Mirosław Pajek - ul. Zwoleńska 40 a /19, 04-761 Warszawa
Firmy reprezentowane:
1. BIHLER, OTTO BIHLER MASCHINENFABRIK GmbH & Co. KG -Halblech, Niemcy
automaty wielosuwakowe do wykrawania, gięcia, gwintowania, zgrzewania i montażu z taśmy blaszanej i drutu - mechaniczne prasy do
wykrawania, podajniki taśm
www.bihler.de
2. DANOBAT GOITI - Elgoibar, Hiszpania
wycinarki laserowe Fiber, prasy rewolwerowe - wykrawarki, maszyny
kombinowane, centra do gięcia blach, kompletne linie do automatycznej
obróbki blach
www.danobatsheetmetal.com
3. DIEFFENBACHER GmbH & Co. KG - Eppingen, Niemcy
linie bezpośredniego przetłaczania tworzyw LFT i kształtowania ich na
gorąco
www.dieffenbacher.de
4. DIPER S.L. - Orcoyen, Hiszpania
linie automatyczne do kształtowania profili z taśmy z technologią wykrawania i zgrzewania
www.diper.net
5. DYNOBEND - Haaksbergen, Holandia
giętarki do rur, profili, płaskowników i prętów
www.dynobend.com
6. HAEGER EUROPE B.V. - Oldenzaal, Holandia
praski hydrauliczne do wciskania złączy montażowych i łączenia blach
www.haeger.com
7. HATEBUR UMFORMMASCHINEN AG - Reinach, Szwajcaria
kuźniarki - kształtowanie - automatyczne kucie poziome na zimno i na
gorąco
www.hatebur.com
8. NIDEC MINSTER ARISA KYORI - Ohio, USA
szybkobieżne prasy o napędach mechanicznych i serwo-mechanicznych do wykrawania i tłoczenia blach, wyposażenie kompletnych linii
produkcyjnych
www.minster.com
9. PAVE CNC Wire Forming Systems Ltd. - Peterborough, United Kingdom
giętarki do drutu - jedno oraz wielogłowicowe do wykonywania zarówno
płaskich, jak i przestrzennych elementów z drutu
www.pave-wire.com
10. SAFANDARLEY B.V. - Lochem, Holandia
prasy krawędziowe serwoelektryczne i hydrauliczne, zrobotyzowane
systemy gięcia, nożyce gilotynowe, systemy automatyzacji do pras
i nożyc gilotynowych, oprogramowanie CAD/CAM
www.safandarley.com
11. STEIN-MOSER GmbH - Bischofshofen, Austria
kompletne systemy 2D i 3D cięcia strumieniem wody
www.stm.at
12. STENHOJ HYDRAULIK A/S - Barrit, Dania
prasy hydrauliczne ramowe, wysięgowe i warsztatowe
www.stenhoj.dk
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ABPLANALP Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
tel. +48 22 379 44 00, fax +48 22 379 44 90
e_mail: biuro@abplanalp.pl, www.abplanalp.pl
Abplanalp to jedna z największych firm w Europie Środkowej, która
od 40 lat oferujenowoczesne technologie światowych producentów
w zakresie obróbki metali.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem amerykańskich obrabiarek Haas.
Nasza oferta to również obrabiarki ciężkie, elektrodrążarki, wyposażenie,
narzędzia i materiały oraz usługi (aplikacje, serwis, modernizacje, remonty).
-

Naszym Klientom dostarczamy kompletne wsparcie technologiczne:
odpowiednią technologię produkcji,
obrabiarki cnc: tokarki, frezarki,
narzędzia i oprzyrządowanie,
chłodziwa,
oprogramowanie,
części zamienne,
usługi serwisowe,
szkolenia dla operatorów obrabiarek.

Abplanalp is one of the biggest companiesin Central Europe near 40
years delivering innovative technologies, global manufacturers of
metal treatment.
We are the exclusive distributor of American made Haas machine tools.
Our offer also includes heavy machine tools, countersink erosion machines, accessories, tools, materials and services (applications, service,
upgrades, maintenance).
-

We provide our Customers with comprehensive technical support:
appropriate production technology,
CNC machine tools: lathes, mills,
tools and accessories,
coolants,
software,
spare parts,
service,
trainings for machine tool operators.

współwystawca / Co-exhibitor:
HAAS AUTOMATION Inc. – USA
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
Kitamura - Japonia
Nomura  - Japonia
Ibarmia - Hiszpania
You Ji - Tajwan
Juaristi - Hiszpania
Vision Wide - Tajwan
Geminis - Hiszpania
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Lagun - Hiszpania
Mitsubishi - Japonia
Accutex - Tajwan
OPS Ingersol - Niemcy
Blaser - Szwajcaria
Sartorius - Niemcy
Kyocera - Japonia
Van Horn - Holandia
Gerardi - Włochy
Totem - Indie
Haimer - Niemcy
Henninger - Niemcy
Mate - USA
Gerima - Niemcy
Esprit - USA

ABRAZIV Sp. z o.o.
Szent László krt. 17., H-6000 Kecskemét, Węgry
tel. +48 790 801 082, 506 867 588
e-mail: sprzedaz@abraziv.hu, techniczny@abraziv.hu, www.abraziv.hu/pl
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Firma Abraziv od momentu jej założenia w roku 1984 zajmuje się projektowaniem, budową, montażem, instalacją  oraz serwisem śrutownic
turbinowych. Nasze urządzenia charakteryzują się wysoką wydajnością 
pracy, niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz pełną automatyką. Możliwości konfiguracyjne są  szerokie i pozwalają  na oczyszczanie różnych
wsadów. W asortyment urządzeń które proponujemy wchodzą oczyszczarki
komorowe z przenośnikiem podwieszanym, z przenośnikiem rolkowym,
z taśma plecioną, nieckowe. Osobnym typem urządzeń  są śrutownice
nietypowe np. do oczyszczania butli, drutu, kół wagonowych.
Our company is dealing with development, manufacturing, erection/
installation and servicing of shot-blasting equipment. The configuration of
our machines makes it possible to clean several types of work-pieces on
a standard construction machine: on the roller-path machines ensuring
continuous operation plates, section steel materials, and with a subsidiary frame, tiny parts, smaller welded structures can also be blasted. We
manufacture machines for special tasks: pipe cleaning, wire-cleaning shotblasting machines, heavy-duty steel cleaner, rubber-belted shot-blasting
machines to clean parts.
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ACONEXIM S.J.
ul. Wylot 2, 02-494 Warszawa
tel. +48 22 863 59 34 do 35, fax +48 22 863 83 57
Biuro Obsługi Klienta: ul. Niska 6, 05-850 Ożarów Maz.
www.aconexim.pl, e-mail: aconexim@aconexim.pl
Jesteśmy autoryzowanym dostawcą  produktów firmy Orbitalum Tools
GmbH:
- spawarki orbitalne do rur,
- maszyny do cięcia i fazowania rur metalowych,
- narzędzia do obróbki powierzchni czołowych rur,
- niezbędne akcesoria jak piłki tnące i frezy do maszyn GF.
Jako przedstawiciel w Polsce firmy MausItalia dostarczamy:
- stanowiska do rozwalcowywania rur,
- szeroki zakres narzędzi do rozwalcowywania rur w płytach sitowych,
- zautomatyzowane stanowiska do produkcji wymienników ciepła,
- maszyny i narzędzia do konserwacji wymienników ciepła,
- spawarki do spawania rur w płytach wymienników ciepła.
Dostarczamy kompletne systemy rurociągów z tworzyw sztucznych
+GF+: PE, PVC, PP, ABS i PVDF oraz maszyny do zgrzewania rur i złączek
z tworzyw sztucznych,
Posiadając wieloletnie doświadczenie zajmujemy się nie tylko sprzedażą,
ale również fachowym doradztwem, pomagając w rozwiązywaniu wielu
zagadnień powstających w procesie planowania produkcji.
Wspieramy naszych Klientów od samego projektu instalacji, przez
dostarczenie wybranych elementów, aż do uruchomienia całego systemu.
Our offer: cutting and beveling machines for metal pipes,
Machines for metal pipe end preparation, tube expanders, maschines for
production and maintenance of heat exchangers, orbital welding machines
with accessories,machines and tools for processing plastic pipes, industrial
plastic piping systems.
Firmy prezentowane na stoisku /Companies presented at the stand:
- Orbitalum Tools GmbH – Niemcy
- MAUS ITALIA F. AGOSTINO & C. s.a.s. - Włochy
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ADIGE SPA: BLM GROUP
Via per Barco 11, 38056 Levico Terme, Italy
tel +39 0461 729 000, fax +39 0461 701 410
www.blmgroup.com

e-07

BLM GROUP pragnie być globalnym partnerem w całym procesie produkcyjnym rury: od cięcia laserowego lub tarczowego, do gięcia, formowania,
certyfikacji elementu, z silnie zaznaczoną obecnością na całym świecie.
U podstaw tej szerokiej różnorodności rozwiązań  znajduje się  dedykowane zaplecze przemysłowe, o wysokim poziomie doświadczenia
i kompetencji zawodowych zdobytych przez 50 lat działań na polu obróbki
rury, z tysiącami zastosowań na całym świecie.
ADIGE SPA: Systemy laserowe do rur oraz linie do cięcia tarczowego.
BLM GROUP sets itself up as a global partner for the whole tube processing, from laser cutting to cold saw, bending, end-forming, measurement,
with a worldwide presence.
These wide range of solutions is manufactured in dedicated production
sites, with highest expertise and skill levels, established in more than 50
years work and experience in the tube processing technology, with thousands applications all over the world.
ADIGE SPA: Tube laser cutting systems and cold saws.
Die BLM GROUP ist Ihr globaler Partner für die ganze Breite des
Rohrbearbeitungsprozesses. Unser Spekturm im Bereich der Rohrbearbeitungsmaschinen reicht vom Laserschneiden, Sägen, und Biegen über
das Umformen sowie Messen.
Unsere Produkte werden in spezialisierten Fertigungsstandorten hergestellt, deren Fachkenntnisse aus 50 Jahren Erfahrung im Bereich der
Rohrbearbeitung mit tausenden Anwendungsfällen auf der ganzen Welt
resultieren.
ADIGE SPA: Rohrlaseranlagen und Kreissägen.

Aemca Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 12/5, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 445 76 15
e-mail: biuro@aemca.pl, www.aemca.pl

b-39

Firma Aemca Sp. z o.o. Oddział w Polsce od 2012 roku jest
wyłącznym dystrybutorem i zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski urządzeń  XYZprinting,
największego producenta i lidera sprzedaży drukarek 3D na świecie.
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Aemca zajmuje się sprzedażą bezpośrednią, a także dostarcza urządzenia
do swoich partnerów handlowych w Polsce, między innymi firmy Komputronik S.A. Zapewniamy najwyższy poziom obsługi sprzedaży, wsparcia
technicznego i serwisu gwarancyjnego.
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Link do konta fb: https://www.facebook.com/daVinci3d?fref=ts

AI LAB S.C.
ul. Rybitwy 15, 30-722 Kraków
tel. +48-12 292 95 60, fax +48-12 292 95 64
e-mail: sprzedaz@ailab.pl, http://www.ailab.pl

c-03

Oferujemy obrabiarki do metalu - sterowane numerycznie - w szczególności: frezarki, tokarki uniwersalne, centra tokarskie i frezarskie, szlifierki
do wałków i otworów oraz do płaszczyzn.
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie:
• doradztwa w wyborze odpowiednich maszyn i urządzeń
• dostawy i instalacji zamówionego sprzętu
• szkolenia personelu
• serwisowania i wsparcia technicznego przez cały okres użytkowania
maszyn.
We offer CNC and conventional machine tools - milling machines,
lathes, milling and turning machining centres, surface and cylindrical
grinding machines.
We provide complex solution in:
• advising of the choice of machine and technology
• machine delivery and start-up
• machine operator training
• service and technical assistance for entire time of use.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• AKIRA SEIKI – Tajwan
• GER – Hiszpania
• NCT - Węgry
- patrz osobne wpisy w katalogu

AJAN ELEKTRONIK SAN. VE TiC. LTD. ŞTİ
10039 SOK. NO:10 AOSB MAH., 35620 ÇİĞLİ/İZMİR
tel. +90 232 328 12 02, fax +90 232 328 15 01
e-mail: info@ajancnc.com, http://www.ajancnc.com

92

d-02

Firma AJAN została założona w 1973 roku. Celem było wytwarzać podzespoły elektroniczne, z biegiem czasu firma wprowadzała coraz to nowsze
rozwiązania i 1980 postanowiła wprowadzić szereg maszyn do oferty
które sterowane były numerycznie. Były to wiertarki bramowe, frezarki
oraz maszyny do obróbki elektroerozyjnej. Od 1990 roku firma wdrożyła
swoją  pierwszą  przecinarkę  plazmową  opartą  o technologię  obcą. Już 
w 2002 roku AJAN wyprodukował i wdrożył swoją pierwszą przecinarkę 
plazmową opartą o własną technologię. To przyczyniło się do błyskawicznego rozwoju firmy która obecnie zatrudnia ponad 300 pracowników w 5
lokalizacjach w tureckim Izmirze. Ekspansja maszyn produkowanych przez
AJAN rozrosła się do całego świata a pozycja na tureckim rynku została
ugruntowana na pozycji lidera w dziedzinie technologii termicznej. Od 6
lat firma reprezentowana jest na Polskim rynku przez jej polski oddział,
firmę AEP. Ilość wdrożonych maszyn jest imponująca, blisko 12 000 maszyn pracuje na całym świecie w tym ok. 3 000 przecinarek plazmowych.
W Polsce możemy się pochwalić ponad 220 maszynami.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Akademia 3D - Projektowanie i druk 3D
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
tel. +48 22 621 54 63
e-mail: mkowalik@meil.pw.edu.pl, www.akademia3d.com.pl

Stoisko / Stand

b-17

„Akademia 3D - projektowanie i druk 3D” to innowacyjne, jedne z pierwszych tego typu w Polsce studia, poświęcone dynamicznie rozwijającej się 
technologii, jaką jest druk 3D.
Studia są  prowadzone przez najlepszych wykładowców Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz
praktyków projektowania i wytwarzania 3D, co zapewnia zarówno silne
podstawy teoretyczne, jak i wiedzę praktyczną, którą gwarantuje współpraca z renomowaną firmą Wolf Project Studio - jednym z biznesowych
pionierów druku 3D w Polsce.
Studia kończą się projektem, w którym każdy absolwent planuje oraz
realizuje kompletny proces produkcyjny z wykorzystaniem druku 3D - od
idei, poprzez model wirtualny, analizy numeryczne, wytworzenie z użyciem
specjalistycznych drukarek 3D, aż po obróbkę i prezentację produktu.
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AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE WYDZIAŁ WZORNICTWA
ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
tel. +48 22 628 16 23
e-mail: dziekanat.wwp@asp.waw.pl, www.wzornictwo.asp.waw.pl

B-31

Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to jedna
z najważniejszych szkół dizajnu w Polsce. Specjalizuje się w nauczaniu
umiejętności związanych z projektowaniem produktu, komunikacji wizualnej i ubioru. Studia mają zróżnicowany program, obejmujący sztukę użytkową, podstawy projektowania technologicznego, jak i kwestie związane
z wzornictwem wykorzystującym nowoczesne technologie, zarówno te
obecnie dostępne, jak i te, które wyprzedzają swój czas. Szkoła kładzie
duży nacisk na metodologię projektowania, wrażliwość na różnorodne związane z nim konteksty społeczne, kulturowe i ekologiczne, etyczną postawę 
wobec kształtowanego środowiska oraz opracowywanie nowych produktów
wraz z ich cyklem życia. Wydział uczy praktycznych umiejętności metodologicznych i kreatywnych, przekazując przy tym szeroki zakres wiedzy
i idei dotyczących projektowania. Wszystko to służy pokazaniu studentom
różnorodnych możliwości w zakresie rozwijania kariery i przygotowaniu
każdego z nich do bycia samodzielnym projektantem.

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.
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AKIRA SEIKI CO., LTD
No.5 Jingke E. Rd Nantun Dist., 40852 Taichung City, Taiwan
www.akiraseiki.com

c-03

Firma Akira-Seiki specjalizuje się w produkcji obrabiarek CNC do metalu.
Produkowane maszyny charakteryzują  się  niezawodnością, trwałością 
i wysoką jakością wykonania. Są to urządzenia przeznaczone do intensywnej produkcji dla wymagających użytkowników.

ALAMO
ul. Ciołka 10 pok. 321, 01- 402 Warszawa
tel./fax +48 22 419 88 01, 22 463 63 01
tel. kom. +48 604 26 34 88
e-mail: alamo@alamo.armia.pl, www.alamo.armia.pl

-
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Autoryzowany przedstawiciel w Polsce firmy RSF Elektronik / Austria
Oferujemy:
cyfrowe systemy odczytu położenia dla wszystkich typów obrabiarek,
maszyn pomiarowych i mikroskopów,
liniały pomiarowe i przetworniki obrotowe dla sterowań numerycznych
oraz dla celów automatyki i robotyki,
liniały pomiarowe o budowie zamkniętej,
liniały pomiarowe o budowie otwartej, o dużej odporności na zabrudzenia,
typowe encodery i przetworniki o budowie pierścieniowej,
czujniki pomiarowe,
montaż urządzeń pomiarowych na obrabiarkach Klientów.

Representative in Poland of RSF Elektronik / Austria
Incremental linear encoders, incremental rotary encoders, probes,
digital readouts.
We offer: measurement systems for all machine tools, linear and rotary
encoders for CNC- machine tools, applications of CNC systems, modernization of machine tools.

ALESCO Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódż
www.alesco.pl, e-mail: biuro@alesco.pl

a-77

95

Firma ALESCO International AB ze Szwecji od 25 lat zajmuje się produkcją profesjonalnych urządzeń do podgrzewania metali.
Firma Alesco Polska powstała na potrzeby szerszego rozpowszechnienia
podgrzewania metali metodą indukcji. Zachęcamy do współpracy wszystkie
branże gdzie podgrzanie indukcyjne może znaleźć swoje zastosowanie.
Posiadamy olbrzymie doświadczenie w doradztwie technicznym i handlowym, w sprzedaży maszyn i urządzeń do podgrzewania metali, a także
geometrii i hydrauliki siłowej. Nasza firma zajmuje się również szkoleniami
krótko i długoterminowymi w tym zakresie, zarówno dla sieci warsztatów,
ubezpieczycieli, jak i klientów indywidualnych.
Dysponujemy profesjonalnym zapleczem serwisowym i magazynowym.
Nasza siedziba znajduje się w centrum kraju w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 249.

Stoisko / Stand

Alesco was founded in 1998 as a development company by Neil Mc Cartney as he had a vision of developing mobile induction heaters that would
replace the open flame in mechanical workshops. Alesco has become
a global brand and today you can find our induction heaters in 25 markets.
- Bodywork and De-bonding
- Car workshops and Wheel alignment
- Trucks and Trailers
- Other heavy vehicles
In addition to our main fields of application we have induction heaters
that are being used daily in mines, in the deserts of Sahara, at airports
and in workshops used by our Armed Forces. The common areas of use
is to straighten frames as well as loosening nuts and bolts.
Here at Alesco we only work with induction which means that we have
a lot of knowledge and professional skills within the area. We are proud
to say that induction heating is what we know best!

Alfatech Makina Mümessillik
Aydıntepe Mahallesi, Sahil Yolu Bulvarı, Özek İşm. No: 142 Daire: Blok No: 1
Tuzla, İstanbul, Türkiye
tel. +90 (0216) 494 2003-04
fax +90 (0216) 494 2006
e-mail: sales@alfatechmakina.com
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ALLTRANS Sp. z o.o.
ul. Postępu 11 lok. 7, 02 - 676 Warszawa
tel/fax +48 22 843 4092
e-mail: info@alltrans.com.pl, ww.alltrans.com.pl

a-103

Od 24 lat autoryzowany dystrybutor firmy POPAVDEL - czołowego
producenta systemów montażu przemysłowego - nitowania. Innowacyjne
rozwiązania połączeń  różnorodnych materiałów: metalowych, plastikowych, drewnianych. System montażu: narzędzie + element złączny + know
how stosowany w przemysłach: motoryzacyjnym, elektromaszynowym,
elektronicznym, AGD, transportu szynowego, lotniczym, maszynowym.
Dystrybutor firmy ORNIT BLIND RIVETS IL - producenta innowacyjnych,
zrywalnych nitów strukturalnych.
For 24 years the authorized distributor of POPAVDEL - leading manufacturer of industrial assembly systems - riveting. Innovative solutions
for connection of various materials: metals, plastics, wood. Assembling
System: tool + fastener + know-how, applied in various industries: automotive, electrical, engineering, electronics, household goods, rail transport,
aerospace, machinery
Distributor of ORNIT BLIND RIVETS IL - manufacturer of innovative,
structural breakstem rivets.

ALMA-COLOR Sp. z o.o.
ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew
tel/fax +48 58 535 22 85, 535 22 60, 535 26 90
www.almacolor.pl

g-81

Spółka Alma-Color jest producentem systemów antykorozyjnych dla
różnych sektorów przemysłowych.
Zakład produkuje kompleksowe systemy farb do zabezpieczeń  antykorozyjnych powierzchni stalowych, aluminiowych, ocynkowanych
i betonowych. Wśród głównej linii produkcyjnej Alma-Color znajdują się 
również kompleksowe systemy polimocznikowe do zabezpieczeń chemoodpornych, hydroizolacyjnych, antykorozyjnych powierzchni betonowych
i stalowych, farby i lakiery na tworzywa sztuczne oraz mdf i drewno.
Laboratorium badawczo-rozwojowe Alma-Color nieustannie wdraża
nowe rozwiązania dla potencjalnych odbiorców przemysłowych.

97

Stoisko / Stand

ALEX Sp. z o.o.
Ul. Zambrowska 4a , 16-001 Kleosin
Tel. +48 530 795 410, fax +48 85 664 84 40
e-mail: pawel.berus@tools-alex.com

AM-PAK Strzałka Małgorzata
Łapczyca 494, 32-744 Łapczyca
tel. 607 408 142, tel./ fax 14 610 17 10
www.am-pak.pl, e-mail: biuro@am-pak.pl
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Profesjonalne systemy taśmowania. Wiązarki do spinania taśmą stalową,
polipropylenową, poliestrową. Linie do taśmowania. Taśmy stalowe opakowaniowe, polipropylenowe i poliestrowe, tkane. Papier antykorozyjny.
Producent zamków i spinek do taśmy stalowej oraz odwijaczy do taśm.

AM Technologia
Aleja Matek Polskich 39, 93-337 Łódź
tel. +48 42 645 75 40, 41 fax 42
e-mail: ma@multibond.pl, www.multibond.pl
www.kleje-przemyslowe.pl, www.antirustgel.com, www.fastorange.pl
AM Technologia jest dystrybutorem produktów chemicznych dla przemysłu od 1993r. Mamy doświadczenie w stosowaniu produktów LOCTITE,
TEROSON, LOXEAL, DINITRON, które w dalszym ciągu oferujemy. Obecnie firma koncentruje się na sprzedaży własnej marki MULTIBOND. Są to
kleje, żywice, uszczelniacze, zmywacze, smary, spray’e techniczne, środki
antykorozyjne. Firma jest jedynym polskim producentem o tak szerokiej
gamie klejów, uszczelniaczy, żywic, smarów, zmywaczy i aktywatorów.
Wspieramy naszych klientów doradztwem technicznym w zakresie aplikacji
naszych produktów.
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AMEST
Generalne Przedstawicielstwo
Dr inż. Ireneusz Piotr Chmielik
ul.Zwoleńska 46H, 04-761 Warszawa

f-26

AMEST oferuje personalizowane wieloczujnikowe stacje pomiarowe. Indywidualne podejście do każdego projektu pozwala na dobranie właściwej
konstrukcji urządzeń. Stosowane są różne metody pomiarowe: indukcyjne,
optyczne, pneumatyczne, ultradźwiękowe, prądy wirowe. Amest posiada
w swojej ofercie zarówno systemy całkowicie automatyczne, zintegrowane
w liniach produkcyjnych, jak i urządzenia półautomatyczne z ręcznym
załadunkiem.

AMOB S.A.
Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, nº 1249, 4760-563 Louro
V. N. de Famalicão, Portugal
tel. +351 252 330 900, fax +351 252 376 887
e-mail: comercial@amob.pt

e-16

Współwystawca/Co-exhibitor:
CNC-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. – patrz osobny wpis w katalogu

ANKOTECH Tomasz Marchwicki
ul. Juliana Tuwima 6, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 501 75 25
e-mail: ankotech@ankotech.eu, www.ankotech.eu

f-41

Firma ANKOTECH Tomasz Marchwicki ma przyjemność przedstawić
Państwu nowoczesne rozwiązania systemowe służące do transportu
bliskiego szwedzkiej firmy Binar Quick-Lift Systems AB™ oraz manipu-
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latory czeskiej firmy KLANER s.r.o., których jest wyłącznym partnerem
handlowym i technicznym na terenie Polski.
Proponowane przez nas manipulatory słupowe i suwnicowe wraz
z chwytakami dedykowanymi dzięki zaawansowaniu technicznemu i dużym możliwościom adaptacyjnym mogą być stosowane na każdym etapie
produkcji, transportu i magazynowania, wszędzie tam, gdzie wymagane
jest połączenie precyzji z szybkością i łatwością obsługi oraz ergonomią 
i bezpieczeństwem pracy.
Zapraszamy do hali numer F stoisko numer 41.

Antalis Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
tel. +48 22 189 50 00
e-mail: industrial-packagin@antalis.pl
www.antalis.pl
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Antalis pomaga w optymalizacji opakowań i procesów z nimi związanych.
Antalis spełnia szybko rosnące potrzeby rynku opakowań oferując materiały opakowaniowe, systemy pakujące i projektowanie opakowań
na terenie całej Europy. Wykorzystując najnowsze oprogramowanie,
nasi inżynierowie opracowują innowacyjne rozwiązania opakowaniowe
zabezpieczające Wasze produkty w pełnym łańcuchu logistycznym.
Przeprowadzamy wnikliwą  analizę  procesów dotyczących opakowań 
i określamy możliwość uzyskania dodatkowych oszczędności.
Antalis helps you to optimise your packaging
Antalis is the only Pan-European packaging supplier that can offer
you an one-stop shop for added value packaging. From standard packaging material to customised packaging products and solutions,
we provide the packaging you need to ensure that your goods remain in
perfect condition throughout the entire production and supply chain. We
also provide packaging machinery and servicing to make your packaging
processes more efficient.

Agencja ANTICORR Wrocław Sp. z o.o.
ul. Sulmierzycka 17, 51-127 Wrocław
tel. +48 71 352 79 30
e-mail: wroclaw@anticorr.eu, www.anticorr.eu
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Agencja Anticorr Wrocław Sp. z o.o. zaopatruje przedsiębiorstwa
w nowoczesny sprzęt do wykonywania zabezpieczeń  antykorozyjnych.
Firma wykonuje projekty architektoniczne oraz budowlane linii malarskich
(kabiny lakiernicze) i antykorozyjnych (kabiny śrutownicze i kabiny do
metalizacji), zajmuje się sprzedażą i naprawą urządzeń do oczyszczania
konstrukcji stalowych, natryskiwania powłok różnego typu (CLEMCO, OSU
HESSLER, GRACO, WIWA) oraz sprzedażą urządzeń kontrolno-pomiarowych (DEFELSKO, ELCOMETER, TQC, ELEKTROPHYSIK).Ponadto
celem AgencjiAnticorr jest profesjonalne doradztwo techniczne, szkolenia,
usługi konsultingowe, modernizacja i serwis.
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APEX
Autoryzowany Dystrybutor GRACO
ul. Okrętowa 2, 01-309 Warszawa
tel. 22-665 41 64, fax 22 665 58 29, kom. 602 39 93 56
e-mail: biuro@graco-apex.pl, www.graco-apex.pl

g-67

APEX - autoryzowany dystrybutor produktów GRACO, czołowego producenta systemów transferu płynów oraz urządzeń do nakładania powłok
ochronnych, lidera innowacyjnych technologii w antykorozji betonu i stali.
W swojej ofercie posiadamy min.:
• urządzenia do przygotowania powierzchni (obróbki strumieniowościernej) takie jak EcoQuip,
• urządzenia do aplikacji powłok ochronnych, w tym z dużą zawartością 
części stałych.
Działamy na rynku ponad 25 lat, dzieląc się doświadczeniem i zdobytą 
widzą z naszymi klientami. Zapewniamy kompleksową obsługę: sprzedaż,
serwis oraz szkolenia.
APEX - an authorized distributor of GRACO, a leading manufacturer of
fluid handling systems and equipment for applying protective coatings,
a leader in innovative technologies in the corrosion protection of concrete
and steel.
We offer i.e.:
• surface preparation equipment (blasting), such as EcoQuip,
• an equipment for the application of protective coatings, including
high solids content.
We operate on the market for over 25 years, sharing experience and
acquired knowledge with our customers. We provide comprehensive
services: sales, service and training.
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APX Technologie Sp. z o.o.
ul. Centralna 27, 05-816 Opacz
tel. +48 22 759 62 00, fax +48 22 795 63 44
e-mail: apx@apx.pl, http://www.apx.pl
Spółka APX Technolgie założona w roku 2000 jest polską  firmą  specjalizującą sie w:
- Sprzedaży i serwisie obrabiarek CNC
- Produkcji narzędzi i wyposażenia do maszyn potwierdzona normą
EN ISO 9100 w zakresie „Sprzedaż obrabiarek, serwis obrabiarek,
sprzedaż części zamiennych do obrabiarek
- Kooperacji w zakresie produkcji części min. dla przemysłu lotniczego, potwierdzone normą „ Lotnictwo i kosmonautyka” AS 9100
APX Technologie zapewnia produkcję wysokiej
jakości części mechanicznych ze szczególnym
uwzględnieniem produkcji części
dla przemysłu lotniczego, pomoc w przygotowaniu
gotowego projektu detalu wg dostarczonej
dokumentacji lub wzorca. Posiada
bogate zaplecze produkcyjne: nowoczesny
park obróbkowy oraz doświadczoną kadrę.
W głównej siedzibie Spółki APX Technologie zlokalizowanej w Opaczy
znajduje się biuro sprzedaży obrabiarek CNC. Czołowymi dostawcami są:
japońskie firmy MATSUURA, FANUC, TAKISAWA, tajwańscy producenci:
HARTFORD, GOODWAY, QUASER oraz włoska firma FPT.
Zapraszamy na www.apx.pl
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• HARTFORD SHE HONG INDUSTRIAL CO. LTD - No.6,6th Rd. Taichung
Industrial Park. TAICHUNG, 40755, TAIWAN.
• Matsuura Machinery Corporation - 1-1 Urushihara-cho Fukui City 9108530 Japan
• Takisawa Machine Tool Co.,Ltd. - 983 Natsukawa, Kitaku, Okayama,
701-0164 JAPAN
• FANUC Corporation - Oshino, Prefektura Yamanashi, Japonia
• Goodway Machine Corp. - No.38, Keyuan Rd., Situn District, Taichung
City 407, Taiwan
• Quaser Machine tools Inc. - No. 3, Gongliu Rd, Dajia District, Taichung
City, Tajwan 437
• PROTH Industrial Co., Ltd - No. 20, 9th Road, Taichung Industrial District,
Taichung 407 TAIWAN
• Toshiba Machine Co., Ltd. - 2068-3 Ooka, Numazu-city, Shizuoka 4108510, Japan
• Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG - Beineäcker 10, 64395 Brensbach,
Niemcy
• Fpt Industrie S.P.A. - Via Enrico Fermi, 18, 30036 L.p. Santa Maria di
Sala VE, Włochy
KENT INDUSTRIAL CO., LTD. - 13F.,No.27,Ln.61,Sec.1,Guangfu Rd.,
Sanchong Dist., New Taipei City 241,Taiwan

102

c-35

Stoisko / Stand

Aqmet sp. z o.o. sp. k.
ul. Zabiele 36, 43-502 Czechowice Dziedzice
tel. 32 214 63 78
e-mail: aqmet@aqmet.com.pl, www.aqmet.com.pl

d-1a

Firma Aqmet sp. z o.o. sp. k. powstała w 1988 roku i specjalizuje się 
w produkcji automatycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Posiada
wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, nowoczesny park maszynowy oraz profesjonalną  lakiernię  proszkową. Prowadzi jednocześnie
działalność usługową w zakresie prototypowania maszyn i urządzeń, malowania proszkowego, wycinania, gięcia i spawania elementów wykonanych
ze stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi.

ARCO ANDRZEJ RUDENKO
ul. Niezapominajki 6, 05-500 Nowa Iwiczna
tel +48 22 3532705, fax+48 22 2702722
e-mail: info@arcotools.pl, www.arcotools.pl

c-09

Firma ARCO jest przedstawicielem renomowanych i cenionych w Polsce firm producentów narzędzi do obróbki metali,HAINBUCH-systemy
mocowania detali obrabianych,pl LEHMANN-podzielnice CNC,HEULEgratowanie,fazowanie,pogłębianie otworów od przodu i tyłu w jednym
przejściu,HERMANN BILZ-kompleksowa obróbka otworów,WTO-oprawki
narzędziowe stacjonarne i napędzane od tokarek i zintegrowanych centrów obróbczych,BILZ-oprawki do gwintowania,ThermoGripp urządzenia
i oprawki do połączeń termokurczliwych,DIATEC- precyzyjne narzędzia
diamentowe,PKD,CBN CVD i pełno węglikowe,UC TOOLS- narzędzia
PKD,CBN,Cermet i pełno węglikowe,CUCCHI GIOVANNI- podajniki
prętów.
Arco company is a representative of the prestigious and valued in Poland metalworking tools manufacturers. Hainbuch- clamping solutions,pl
LEHMANN-CNC rotary tables,HEULE- front and back deburring, chamfering, drilling, countersinking and back spotfacing in one operation
tools, HERMAN BILZ- comprehensive bore machining,WTO- static and
driven precision toolholders for lathes and multiple spindle turning centres. BILZ-tapping chucks, ThermoGripp shrink machines and chucks,
DIATEC- precise diamond tools, PKD, CBN CVD and solid carbide, UC
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TOOLS- precise tools PKD, CBN, Cermet and solid carbide,CUCCHI
GIOVANNI-bar loaders.
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Współwystawcy / Co-exhibitors:

• HAINBUCH GmbH SPANNENDE TECHNIK
Erdmannhäuser Straße 57, DE-71672 Marbach, Niemcy
• WTO GmbH
Auf der oberen Au 45, 77797 Ohlsbach, Niemcy
Firmy prezentowane na stoisk/Companies presented at the stand:

• UC Tools GmbH
Otto-Hahn-Straße 34, 75248 Ölbronn-Dürrn, Niemcy

• HEULE Werkzeug AG
Wegenstrasse 11, CH-9436 Balgach, Szwajcaria

• Hermann Bilz GmbH & Co KG Präzisionswerkzeuge
Röntgenstraße 30 • 73730 Esslingen, Niemcy

• DIATEC Diamanttechnik GmbH
Gmünder Strasse 6, D-75181 Pforzheim, Niemcy

• BILZ Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Niency

• Cucchi Giovanni & C. srl
Via Genova 4, 20060 Bussero (MI), Włochy

ARTFLEX
ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
tel. +48 725 888 188
e-mail: biuro @artflex.com.pl , www.artflex.com.pl , www.artflex3d.com
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Firma „ ARTFLEX „ zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych .
Działam w tej branży od kilkunastu lat . W programie produkcji posiadamy
kilka innowacyjnych produktów . Taśmy antypoślizgowe , taśmy tłumiące
drgania , rurki i przewody wysokociśnieniowe w oplocie tekstylnym oraz
aramidowym . Od kilku lat siedzibą firmy ARTFLEX jest Park Naukowo Technologiczny w Ełk . Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Parku Naukowego zaowocowało uruchomieniem nowej produkcji - filamentu do drukarek 3D . Specjalizujemy się w przetwórstwie PA , TPU , PE ,
PCV , PET , PLA oraz innych termoplastów . W roku 2010 firma ARTFLEX
została LIDEREM INNOWACJI województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przyszłość Firmy - to dalszy rozwój , który zamierzamy osiągnąć poprzez
ciągłe rozszerzanie asortymentu oraz wprowadzanie na rynek nowych
innowacyjnych produktów .

ASD SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 164/1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 602 580 380, fax +48 33 811 89 12
e-mail: kontakt@asdsystems.pl, www.asdsystems.pl
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ASD SYSTEMS Sp. z o. o. to polski producent nowatorskich urządzeń 
vendingowych. Naszą misją jest optymalizacja zarządzania gospodarką 
magazynową, dzięki wykorzystaniu autorskich, w pełni zautomatyzowanych maszyn wydających.
Nasze automaty mogą wydawać produkty każdego typu - wszystko to,
co w firmach produkcyjnych generuje koszty i powinno znajdować się 
pod kontrolą.
ASD SYSTEMS Sp. z o. o. is a Polish manufacturer of innovative vending
devices. Our mission is to optimize stock management in the companies
of our Clients through our original, fully automated vending machines.
Our automated devices enable goods-to-person warehousing and are
designed for every type of goods - everything that generates cost in production companies and should be under control.

Astherm Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria
www.astherm.pl, info@astherm.pl
tel. +48 22 717 74 02, fax +48 22 717 74 00

f-47
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Zakres działalności:
Projektowanie, produkcja, montaż, serwis: Malarni, Lakierni, Kabin Lakierniczych, Kabin Suszących, Stref Przygotowania. Projekty indywidualne
i rozwiązania typowe. Przenośnik i transport podwieszony lub podłogowy.
Od pomysłu do realizacji.

AUER Polska Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 36, 01-320 Warszawa
tel. +48 22 785 98 10, fax + 48 22 785 98 12
e-mail: info@auer.com.pl, www.auer.com.pl

Stoisko / Stand
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AUER Polska Sp. z o.o. jest oddziałem firmy Paul AUER GmbH, Mannheim/Niemcy. Jesteśmy wysoko kwalifikowanym dostawcą kompleksowych technologii w zakresie techniki strumieniowo-ściernej z ponad 65
letnim doświadczeniem w produkcji ręcznych i automatycznych urządzeń 
śrutowniczych.
Uzupełnieniem programu produktowego są automatyczne urządzenia
myjące firmy Georg RENDER GmbH, Bad Salzuflen/Niemcy.
AUER Polska Sp. z o.o. is the daughter company of Paul AUER GmbH,
Mannheim/Germany. We are a high qualified supplier for complex technological solutions in the field of shot blasting with more than 65 years experiences in the production of manual and automatic machines, worldwide.
Additional the product range has automatic washing machines from
Georg RENDER GmbH, Bad Salzuflen/Germany.
Firmy reprezentowane/Companies presented at the stand:
• Paul AUER GmbH -, Bad-Kreuznacher Str. 18, 68309 Mannheim, Germany/Niemcy
• Georg Render GmbH - Sölterstraße 31, 32107 Bad Salzuflen, Germany/
Niemcy
• OTEC Präzisionsfinish GmbH - Heinrich-Hertz-Str. 24, 75334 Straubenhardt, Niemcy/Germany

Autodesk Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
www.autodesk.com
Autodesk to światowy dostawca zaawansowanego oprogramowania,
w tym rozwiązań  z rodziny CAD/CAM. Firma w swojej ofercie posiada
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szeroką  gamę  produktów, od tych przeznaczonych do wspomagania
zaawansowanej produkcji,do tych wspierających zakłady artystyczne.
Rozwiązania do projektowania i wytwarzania pozwalają na zwiększenie
produktywności, poprawę jakości oraz redukcję czasu realizacji, a co za tym
idzie wzrost rentowności na każdym etapie. Wysoki stopień automatyzacji
przyspiesza rutynowe operacje oraz zwiększa ich dokładność, poprzez
redukcję możliwych pomyłek. Dzięki rozwiązaniom Autodesk użytkownikzyskuje więcej czasu na kreatywne i fachowe czynności. Firma posiada
tysiące zadowolonych użytkowników na całym świecie.

Stoisko / Stand

Autodesk is a world leading provider of advanced software, including
solutions from the CAD/CAM field. The company offers to its customers
a comprehensive range of versatile products, such as those that are
design to support advanced manufacturing and those supporting artistic
establishments. Solutions that are dedicated to design and manufacture,
allow you to increase productivity, improve quality of your work and reduce
lead times, and thus increase profitability at every stage.The high level of
automation significantly speeds up all routine operations and increases their
accuracy, by reducing possible mistakes.Solutions offered by Autodesk
help you acquire more time for creative and professional activities. There
are thousands of Autodesk’s satisfied users worldwide.
Współwystawca / Co-exhibitor:
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH - Adres: Dr.-Johannes-HeidenhainStr.5, D-83301 Traunreut, Germany – Przedstawicielstwo w Polsce - APS
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS Sp. Jawna – patrz osobny
wpis w katalogu

AVALON
ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel: +48 59 862 26 67, fax +48 59 863 30 39
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl, www.avalon-machines.pl
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Firma Avalon od ponad 25 lat zajmuje się produkcją maszyn do obróbki
powierzchni. Jest to unikatowy na skalę Polski zakład produkujący Wibratory Kołowe, Wygładzarki Odśrodkowe, Polerki Bębnowe i inne maszyny
pomagające w uzyskaniu jak najlepszej struktury powierzchni. Umożliwiają 
one gratowanie, zaokrąglanie krawędzi, oczyszczanie, szlifowanie i polerowanie. Masowa obróbka wibrościerna pozwala zaoszczędzić czas oraz
uzyskać jednolite i powtarzalne efekty. Oprócz produkcji, Avalon zajmuje
się  także kompleksowym opracowywaniem technologii wibrościernej,
doborem maszyn oraz optymalizacją  procesów. Jakość, innowacyjne
rozwiązania i funkcjonalność naszych urządzeń sprawiają, że cieszą się 
one uznaniem na całym Świecie.
Since over 25 years Avalon is a producer of machines for surface treatment. Our company is unique - there is only one company in Poland who
makes Round and Trough Vibratory Machines, Disc Finishing Machines,
Tumbler Polishing Machines and other. They can be used for deburring,
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radiusing, cleaning, grinding and polishing. Mass finishing system saves
time and provides the same repetitive effects. Apart from production,
Avalon comprehensively works out the technological processes, selects
the appropriate devices and optimizes technology. High quality, innovative
solutions and functionality of our machines make our products recognized
all over the world.

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.
ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa
tel. +48 22 818 62 11, fax +48 22 818 29 54
e-mail: market@avia.com.pl, www.avia.com.pl
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. - od ponad 55 lat projektuje i wytwarza wysokiej klasy precyzyjne obrabiarki. Doświadczenie
rynkowe oraz własne biuro konstrukcyjne realizujące prace badawczo
rozwojowe pozwala precyzyjnie identyfikować potrzeby i oczekiwania
naszych Klientów.
Ciągłe inwestycje umożliwiają rozwój i zwiększanie skali produkcji każdego roku. AVIA od lat zaspokaja potrzeby Klientów w kraju i za granicą.
Połowa produkcji jest eksportowana, głównie do Niemiec, gdzie trafia 60%
produkcji eksportowej. Obecnie w samych Niemczech pracuje ponad 4
500 szt. obrabiarek AVIA.
Produkujemy:
• szeroką gamę pionowych centrów obróbkowych 3-, 4-, 5-cio osiowych,
• uniwersalne frezarki CNC i konwencjonalne,
• nowoczesne tokarki CNC ze skośnym łożem nowej generacji,
• jesteśmy także producentem przekładni śrubowych tocznych,
Jako polski producent bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze obrabiarki, dostępność części zamiennych zapewniamy nawet po 10 latach od
zakupu urządzenia. Wysoka elastyczność w podejściu do potrzeb naszych
klientów, w połączeniu z doświadczoną i profesjonalną kadrą inżynierów,
sprawiają, że niezmiennie od ponad 55 lat dostarczamy nowoczesne
rozwiązania dla polskiego i światowego przemysłu.
FabrykaObrabiarekPrecyzyjnychAvia SA since 55 years designs and
manufactures high quality precision machine tools. Market experience
and the own office constructional realizing research and development
provide precisely identify the needs and expectations of our customers.
The continuous investments provide development and increasing the
scale of production each year.Avia meets the needs of customers at home
and abroad since years. The half of the production is exported, mainly to
Germany, where it goes 60% of export production. Over 4500 pieces of
Avia machines working currently in Germany.
-

We produce:
Vertical Machining Centres 3,4,5 axis
CNC Manual Universal Milling Machines
Modern Slant Bed CNC Lathes
We are also the producer of ball screws.
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• As polish producer we take full responsibility for our machines, availability
of spare parts we even provide 10 years after purchase equipment. The
high flexibility in approach to the needs of our customers, in conjunction
with an experienced and professional staff of engineers make it invariably
since 55 years we provide innovative solutions for the Polish and global
industry.

Awexim Sp. z o.o.
ul. Wąchocka 1G, 03-976 Warszawa
tel. +48 22 750 78 08, fax +48 22 750 74 77
e-mail: awexim@awexim.pl, www.awexim.pl
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Awexim- przedstawiciel w Polsce firm z branży maszynowej i narzędziowej:
Wikus - taśmy do przecinarek taśmowych
Behringer - przecinarki taśmowe
BehringerEisele - przecinarki tarczowe
Vernet Behringer - Linie do obróbki kształtowników
Rösler - technologia śrutowania
Lissmac - obróbka powierzchniowa blach
Tungaloy, Botek, Nachi - Narzędzia skrawające
Upmoviom - systemy wysokiego składowania
Firmy Reprezentowane:
Firmy Maszynowe
Behringer GmbH
MaschinenfabrikundEisengießerei
Industriestraße 23 - D-74912 Kirchardt
Germany
BehringerEisele GmbH
Austraße 29
D-73235 Weilheiman der Teck
Maszyny dla producentów konstrukcji stalowych
VERNET BEHRINGER
ZAE Capnord - BP 37423
13 rue de la Brot
21074 Dijon Cedex
FRANCE
Oczyszczarki powierzchniowe (śrutownice)
Rösler Oberflächentechnik GmbH
Werk Memmelsdorf
Vorstadt 1
96190 Untermerzbach
Germany
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Oczyszczarki powierzchniowe do blach
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LISSMAC Maschinenbau GmbH
Lanzstraße 4
88410 Bad Wurzach
Germany
Systemy magazynowe wysokiego składowania
UPMOVIOM
CalleMadrid, 8,
31500 Tudela, Navarra,
Hiszpania
Piły Taśmowe
WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
Melsunger Str. 30
D-34286 Spangenberg
Germany
Narzędzia do głębokich wierceń
Botek Präzisionsbohrtechnik GmbH
Längenfeldstrasse 4
72585 Riederich, Germany
Węglikowe narzędzia składane
Tungaloy Polska Sp. z o.o.
ul. Genewska 24
03-963 Warszawa
Monolityczne narzędzia skrawające
NACHI - FUJIKOSHI CORP
Toyama 930-8511
Japonia

Baril Coatings Polska TTK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Towarowa 11, 44-100 Gliwice
tel. +48 (0) 32 271 01 83, fax +48 (0) 32 271 01 83
e-mail: baril@baril.pl, www.barilcoatings.pl
Baril Coatings opracowuje i produkuje trwałe powłoki przemysłowe i farby budowlane, które odznaczają się doskonałą trwałością. Dostarczamy

110

g-74

produkty przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego różnego typu
konstrukcji stalowych, do przemysłu morskiego i przybrzeżnego, OEM,
przemysłu metalowego, a także do użytku w budownictwie developerskim.
Firma Baril Coatings silnie propaguje ideę zrównoważonego rozwoju,
zwłaszcza w kontekście społecznym. Naszą ambicją jest oferowanie klientom rozwiązań „szytych na miarę”, które idealnie pasują do ich potrzeb,
nie zapominając o szacunku dla środowiska.

Stoisko / Stand

Baril Coatings develops and produces high quality and long-lasting
industrial coatings and construction paints. We supply these products to
the marine and offshore industry, OEM, metal industry, steel construction,
public utilities construction and painting companies.
Baril Coatings is highly committed to a sustainable society. All our employees have the same ambition for achieving this: offering customised
solutions that perfectly match the client and that have respect for the
environment.

TK BATO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki
tel. +48 48 612 59 71, 48 612 12 60
e-mail: biuro@bato.pl, www.bato.pl
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Firma BATO działa nieprzerwanie na polskim i zagranicznym rynku od
ponad 25 lat.
Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości farb antykorozyjnych.
„W produkcji chemicznej i działaniu na rzecz klienta wzbijamy się ponad
standardy.”
BATO company functions incessantly on the polish and international
market for more than 25 years.
We specialise in production of high quality anticorrosive paints.
„In the chemical production and operation for the Client we rise above
the standards.”

BERND SIEGMUND GmbH
Aehrenstrasse 29, 86845 Grossaitingen, Niemcy
tel. +49 820 396 070, fax +49 820 396 0733
e-mail: info@siegmund.com, www.siegmund.com
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Bernd Siegmund GmbH jest światowym liderem w produkcji systemów
spawalniczo-montażowych dla każdej dziedziny przemysłu, szczególnie
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budowy i produkcji maszyn, pojazdów oraz obróbki metali. Naszymi
klientami są zarówno małe rodzinne firmy jak i duże koncerny. Narzędzia
montażowe i stoły spawalnicze Siegmund używane są do budowy prototypów, w produkcji seryjnej, przy spawaniu z użyciem robotów, jak i bez nich.
Złożone aplikacje i kombinacje elementów są łatwo i szybko montowane
dzięki stołom i narzędziom Siegmund. Perforowane stoły azotowane plazmowo są wyjątkowo trwałe, funkcjonalne, zapewniają niemiecką jakość
i przyjazne wzornictwo.
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Bernd Siegmund GmbH is a worldwide leader in systems for assembly
and welding in nearly all branches, especially at machinery construction
and manufacturing, vehicles production and metalworking. Our clients
are small companies as well as large concerns. Siegmund clamping tools
and welding tables are used to build prototypes and in serial production,
with and without use of robots. Complex combinations are assembled
easily and quickly, saving time and resources. Perforated plasma nitrided
tables are functional, durable, provide German quality and friendly design.

BGM MOLYDAL
Mirosławice k/Wrocławia, 55-050 Sobótka
tel./fax (071) 390 91 94, 390 90 72
www.molydal.pl, e-mail: bgm@molydal.pl
Specjalizujemy się w olejach i płynach do procesów obróbki plastycznej
blach oraz obróbki skrawaniem. Obok klasycznych produktów naftowych
oferujemy innowacyjne preparaty na bazie estrów pochodzenia roślinnego;
wyróżniają się one niezwykłą skutecznością i brakiem zagrożeń typowych
dla węglowodorów.
Oferta MOLYDAL to także:
• oleje do wiercenia i gwintowania
• smary specjalne
• odtłuszczacze/zmywacze
• preparaty konserwacyjno-remontowe
• niskociśnieniowe systemy aplikacji olejów i płynów
BGM MOLYDAL jest stałym kwalifikowanym dostawcą zakładów przemysłowych reprezentujących praktycznie wszystkie branże, w tym:
• przemysł motoryzacyjny, papierniczy, meblowy, chemiczny, spożywczy,
farmaceutyczny
• producentów sprzętu AGD, audio/video, urządzeń elektrotechnicznych
i elektronicznych
• producentów metalowych elementów budowlanych i konstrukcyjnych
elektrownie, huty, kopalnie
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BIM Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las
tel. (0-61) 623 20 41, fax (0-61) 623 20 40
e-mail: bim@bim-.pl
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Firma BIM Sp. z o.o.jest firmą  handlową  specjalizującą  się  w dostarczaniu profesjonalnych narzędzi do obróbki metalu i tworzyw sztucznych.
Działamy na rynku - początkowo pod nazwą WIEMIK, następnie BiM - od
1996r. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, jako przedstawiciele m. in.
takich firm, jak: ALPEN MAYKESTAG, HEULE, UNIMEX FORMDRILL,,
HERMANN BILZ, HAINBUCH w sprzedaży ich produktów na rynku polskim.
Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z tymi firmami pomaga
nam na co dzień służyć fachową radą i profesjonalnym doborem narzędzi. Jesteśmy do dyspozycji w zakresie naszych kompetencji na terenie
całego kraju. Naszym atutem jest doświadczenie, doradztwo techniczne
i poznańska solidność.
Jako bezpośredni importerzy sprzedawanych towarów, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu stosunkowo krótkie terminy dostaw. Ponadto przy
dużych realizacjach mamy większe możliwości dostosowania oferty do
wymagań naszych klientów.
Nie chcąc pozostać w tyle firma BIM Sp. Z o.o. stale poszerza swoją ofertę o pojawiające się na rynku nowinki techniczne. Można nas spotkać na
wszystkich ważnych imprezach targowych zarówno w kraju jak i za granicą.
Firmy reprezentowane na stoisku /Companies presented at the stand:

• ALPEN-MAYKESTAG GmbH -Urstein Nord 67, 5412 Puch / Salzburg,
Austria

• HAINBUCH GMBH SPANNENDE TECHNIK - Erdmannhäuser Str. 57,
71672 Marbach am Neckar, Niemcy

• Heule Werkzeug AG - Wegenstrasse 11, 9436 Balgach, Szwajcaria

• Formdrill - Scheepvaartkaai 3, 3500 Hasselt, - Belgium

• Hermann Bilz GmbH & Co KG Präzisionwerkzeuge - Röntgenstraße 30,
73730 Esslingen am Neckar, Niemcy
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Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o.
ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice
tel. +48 32 251 29 64, fax +48 32 257 25 20
e-mail: biuro@bio-circle.com.pl, www.bio-circle.com.pl
Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o. (dawniej Bio-Chem Sp. z o.o.)
reprezentuje na rynku polskim międzynarodową grupę Bio-Circle z siedzibą w Niemczech i w Kanadzie - wiodącego producenta profesjonalnych
preparatów chemii technicznej oraz innowacyjnych technologii powierzchni
znajdujących zastosowanie w większości procesów przemysłowych.
Naszymi priorytetami są indywidualna obsługa i profesjonalne doradztwo techniczne, dzięki którym potrafimy trafnie określić potrzeby naszych
klientów i zaoferować im optymalne rozwiązania systemowe. Wspólnie
tworzymy nowoczesne koncepcje, które pomagają wydajniej i bezpieczniej rozwiązywać zagadnienia technologiczne na miarę zmieniającej się 
polskiej sytuacji gospodarczej.

Blacha.biz
ul. Przemysłowa 8 bud. 8, 85-758 Bydgoszcz
tel. 52 343 73 35, fax 52 561 02 37
e-mail: redakcja@blacha.biz, www.blacha.biz
Portal internetowy Blacha.biz jest profesjonalnym serwisem promującym
firmy oraz produkty z branży blacharskiej.
W portalu można odnaleźć firmy trudniące się  dostawą  i produkcją 
wielu rodzajów blach, maszynami i urządzeniami do produkcji, usługami
cięcia, formowania, gięcia czy łączenia blach.Dzięki darmowej usłudze
EZO jednym kliknięciem złożysz Elektroniczne Zapytanie Ofertowe do
wielu firm, które skontaktują się z Tobą i przedstawią wycenę produktu
lub realizacji usługi.
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ADIGE SPA: BLM GROUP
Via per Barco 11, 38056 Levico Terme, Italy
tel +39 0461 729 000, fax +39 0461 701 410
www.blmgroup.com

e-07

BLM GROUP pragnie być globalnym partnerem w całym procesie produkcyjnym rury: od cięcia laserowego lub tarczowego, do gięcia, formowania,
certyfikacji elementu, z silnie zaznaczoną obecnością na całym świecie.
U podstaw tej szerokiej różnorodności rozwiązań  znajduje się  dedykowane zaplecze przemysłowe, o wysokim poziomie doświadczenia i
kompetencji zawodowych zdobytych przez 50 lat działań na polu obróbki
rury, z tysiącami zastosowań na całym świecie.
BLM SPA: Systemy do gięcia i formowania końcówek rur
BLM GROUP sets itself up as a global partner for the whole tube processing, from laser cutting to cold saw, bending, end-forming, measurement,
with a worldwide presence.
These wide range of solutions is manufactured in dedicated production
sites, with highest expertise and skill levels, established in more than 50
years work and experience in the tube processing technology, with thousands applications all over the world.
BLM SPA: Bending and endforming systems
Die BLM GROUP ist Ihr globaler Partner für die ganze Breite des
Rohrbearbeitungsprozesses. Unser Spekturm im Bereich der Rohrbearbeitungsmaschinen reicht vom Laserschneiden, Sägen, und Biegen über
das Umformen sowie Messen.
Unsere Produkte werden in spezialisierten Fertigungsstandorten hergestellt, deren Fachkenntnisse aus 50 Jahren Erfahrung im Bereich der
Rohrbearbeitung mit tausenden Anwendungsfällen auf der ganzen Welt
resultieren.
BLM SPA: Systeme zum Rohrbiegen und –Endenbearbeitung.

BOLTEX
ul.Toruńska 5A, 87-148 Łysomice k.Torunia
tel. 56 678 31 90, 56 678 31 91
www.boltex.com.pl, e-mail: boltex@boltex.com.pl

g-55

Firma BOLTEX działa na polskim rynku już od ponad 20 lat, stale rozwijając swoje produkty, zwiększając sprzedaż, podwyższając jakość wyrobów.
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Doświadczony personel pozwala nam spełniać oczekiwania klientów
w zakresie konstrukcji, technologii oraz przeznaczenia produkowanych
łańcuchów.
Często są to specjalistyczne realizacje opracowywane do konkretnych
zastosowań i rozwiązań wg potrzeb zamawiającego.
Poza łańcuchami specjalnymi oferujemy również  szeroki asortyment
wyrobów związanych z przeniesieniem napędu, w szczególności standardowe łańcuchy rolkowe, tulejowe, sworzniowe, płytkowe, przenośnikowe
oraz łańcuchy techniczne ogniwowe. Łańcuchy wykonujemy w wersji
obrabianej cieplnie, z powłokami ochronnymi - cynkową lub niklową, oraz
ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej.
Ceny naszych produktów są skalkulowane tak żeby zapewnić jak najwięcej korzyści klientowi tym samym pozwalając maksymalnie obniżyć
koszty produkcji w firmie klienta.
BOLTEX od wielu lat systematycznie powiększa asortyment kół łańcuchowych i pasowych, sprzęgieł, prowadnic łańcuchowych, napinaczy
i innych elementów napędu stosowanych w różnych branżach przemysłu.
Oferowane przez nas towary od wielu lat cieszą się uznaniem wśród
klientów w kraju oraz za granicą, głównie w państwach Unii Europejskiej,
gdzie produkty naszej marki: STRONG MAN CHAIN wciąż zyskują nowych nabywców.
Celem naszych działań jest dostarczanie klientom wyrobów o wysokiej jakości w optymalnej cenie.

BOMAR spol. s r.o.
Těžební 1236/1, 627 00 Brno, Czech Republic
tel.+420 533 426 211, fax +420 533 426 249
http://www.BOMAR.CZ
Produkcja przecinarek taśmowych,podajników rolkowych, sprzedaż pił
taśmowych.
Vývoj, výroba a prodej pásových pil na kov a jejich příslušenství,
dopravníků materiálu a délkových dorazů.
Development, production and sale of band metal cutting saws and their
accessories, material conveyors and length stops.
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Bandsägen für Metall und
deren Zubehör, Materialförderern und Längenanschlägen.
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Borga sp. z o.o.
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
tel. +48 58 62 99 444, fax +48 58 62 99 303
e-mail: info@borga.pl, http://www.borga.pl

a-101

Firma Borga sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Borga
powstałej w roku 1973 w Szwecji. W Polsce firma działa od 1993 roku.
Grupa Borga posiada swoje przedstawicielstwa w kilkunastu krajach
Europy. W Polsce umiejscowiony jest biuro projektowe i główny zakład
produkcyjny. Posiadamy także własne ekipy montażowe. Firma Borga
projektuje, produkuje i montuje hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, biurowe i inne typy budynków.
Company Borga sp. z o.o. is a part of international Borga Group, established in 1973 in Sweden. Company offers its products and services
from 1993. Borga Group is represented in several European countries.
Design office and main production plant is positioned In Poland. We also
own specialized assembly teams. We design, produce and assemble
industry and production buildings, warehouses, offices and many other
types of buildings.

BOSCHERT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Krucza 5A, 40-758 Katowice
tel. +48 32 228 22 30
e-mail: info@boschert.pl, www.boschert.pl
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BOSCHERT Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy firm niemieckiego
producenta maszyn - BOSCHERT GmbH + CO.KG. Oferowane maszyny: prasy krawędziowe, nożyce gilotynowe, wykrawarki narzędziowe,
wykrawarki laserowe, wykrawarki do naroży. Na polskim rynku jesteśmy
przedstawicielem firm: BIKO / FACCIN, THALMANN, PROFILBIEGETECHNIK, GECAM / EUROFINTEC, WILSON TOOL, WILA, ROLLERI,
DALCOS, STIERLI, SV METAL. Zapewniamy profesjonalny serwis oraz
doradztwo techniczne.
BOSCHERT Polska Sp. z o.o. is a member of group of companies of
BOSCHERT GmbH + CO.KG. - German manufacturer of sheet metal
processing machines. Our product range: press brakes, shears, punching
and plasma machines, notchers. We are representative of the following
companies: BIKO / FACCIN, THALMANN, PROFILBIEGETECHNIK,
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GECAM / EUROFINTEC, WILSON TOOL, WILA, ROLLERI, DALCOS, STIERLI, SV METAL. We provide professional service and technical advisory.
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Współwystawca / Co-exhibitor:
• ROLLERI POLSKA Sp. z o.o. Sp. k – patrz osobny wpis w katalogu
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• GECAM S.R.L.; 43122; Parma; Via Cantoni 16; Włochy / Italy
• BIKO S.R.L.; 25015; Desenzano Del Garda; Via Belvedere Baresani, 1;
Włochy / Italy
• FACCIN S.R.L.; 25010; Visano; Via dell’Industria, 19; Włochy / Italy
• WILSON TOOL; 31552; Rodenberg; Gottlieb Daimler Strasse 2; Niemcy
/ Germany
• PROFILBIEGETECHNIK AG; CH-8570; Weinfelden; Dufourstrasse 71;
Szwajcaria / Switzerland
• BOSCHERT GmbH + Co. KG; 79541; Lörrach-Hauingen; Mattenstraße 1;
Niemcy / Germany
• THALMANN; 8503; Frauenfeld; Postfach 3078; Szwajcaria / Switzerland
• SV METAL; 50003; Hradec Králové; Divec 99; Czechy / Chech Republic
• DALLAN SPA; 31033; Castelfranco V.to; Via per Salvatronda, 50; Włochy
/ Italy
• STIERLI-BIEGE AG; CH-6210; Sursee; Schellenrain 1; Szwajcaria /
Switzerland
• WILA; 7241; DB Lochem NL; Goorseweg 7; Holandia / Netherlands

BRIDGE GmbH
Schellerdamm 2, 21079 Hamburg, Niemcy
www.bridge.de

BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o.
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 331 37 70, fax +48 22 331 37 71
e-mail: info.pl@bystronic.com, http://www.bystronic.pl
Bystronic jest światowym dostawcą wysokotechnologicznych rozwiązań 
do ekonomicznej obróbki blach i innych materiałów. Oferuje ich pełną 
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gamę  - wycinarki laserowe, wycinarki wodne, prasy krawędziowe oraz
oprogramowanie, automatyzację i systemy transportowe.  Grupa Bystronic
została założona w 1986r i jest członkiem Grupy Conzzeta, szwajcarskiego
holdingu przemysłowego specjalizującego się w m.in.: inżynierii maszynowej, systemach automatyzacji, technologiach izolacyjnych, dobrach
sportowych oraz nieruchomościach. Polski oddział firmy Bystronic  mieści
się w Sękocinie Nowym, pod Warszawą.

Stoisko / Stand

Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
- Bystronic Laser AG – Szwajcaria

CADXPERT Sp. J.
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. +48 12 307 25 24
e-mail: info@druk3d.cx, www.cadxpert.com.pl
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Cadxpert jest Autoryzowanym Resellerem produktów Stratasys, czołowego światowego producenta przemysłowych drukarek 3D, MakerBot oraz
Formlabs - drukarek 3D pracujących w technologi SLA.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętych technologiach
3D związanych z projektowaniem, prototypowaniem, inżynierią odwrotną,
produkcją i prezentacją produktów.
Jesteśmy profesjonalistami również  w obszarze wdrożeń  systemów
3D CAD/CAM/CAE oraz skanerów 3D. Naszym klientom zapewniamy
kompleksową  obsługę: opieka gwarancyjna i pogwarancyjna, wsparcie
techniczne, wdrożenia, uruchomienia oraz szkolenia.

CAMdivision Sp. z o.o.
Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
Błonie ul. Sosnowa 10, 55-330 Miękinia
tel. +48 71 780 30 20 fax +48 71 780 30 31
e-mail:info@camdivision.pl, www.camdivision.pl

c-31

Firma CAMdivision zajmuje się wdrożeniami oprogramowania CAx/PLM
w oparciu o pakiety NX CAD/CAM/CAE (d. Unigraphics), SolidEdge i Teamcenter. Oferujemy rozwiązania CAx/PLM, powiązane ze specjalistycznymi
szkoleniami, konsultacjami, konfiguracją postprocesorów, obróbką na własnych obrabiarkach CNC oraz wsparciem technicznym przy wdrożeniach.
Specjalizujemy się w zaawansowanych rozwiązaniach CAx m.in. do wspomagania konstrukcji form wtryskowych(NX Mold Wizard) i tłoczników (NX
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Progressive Die Wizard) oraz programowania obrabiarek wieloosiowych
(NX CAM) w narzędziowniach, przemyśle lotniczym i samochodowym.
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CAMdivision implementsCAx/PLM software based onthe NX CAD/CAM/
CAE, Solid Edge and Teamcenter packages. We offerCAx/PLM solutions
with full implementation, specialist training, consultancy, configuration
of post processors and technical support for such implementations. We
specialize in advanced CAx solutions for the aided design of injection
molds (NX Mold Design) and stamping dies (NX Progressive Design) as
well as in programming of multi-axis machines (NX CAM) in tool shops,
aerospace and automotive industries.

Carl Zeiss sp. z o.o.
ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań
tel. +48 22 205 22 25, fax +48 22 205 55 35
e-mail: info.metrology.pl@zeiss.com, http://www.zeiss.pl/imt
ZEISS jest światowej klasy dostawcą  współrzędnościowych maszyn
pomiarowych: portalowych, produkcyjnych, wysięgnikowych oraz wielkogabarytowych dla sektorów metalowego, samochodowego, lotniczego,
tworzyw sztucznych i mechanicznego. Firma posiada w ofercie również 
przyrządy do pomiarów jakości powierzchni, chropowatości i konturu, jak
również skanery 3D, projektory 3D, tomografy pomiarowe oraz ramiona
pomiarowe.
ZEISS świadczy również  usługi pomiarowe na najwyższej klasy maszynach pomiarowych w Centrum Pomiarów Współrzędnościowych
w Mikołowie.
ZEISS is a world class producer of bridge-type coordinate measuring
machines, horizontal-arm coordinate measuring machines and large
machines for the quality assurance of medium to large components in
metal, aviation, automotive, plastics and precision mechanic industries.
ZEISS also offers surface texture and contour measuring instruments, 3D
scanners, 3D projectors, 3D computed tomography measuring machines
and measuring arms.
Its Contract Measuring House located in Mikołów provides a wide range
of services: contract measurements, training, workshops and software
maintenance.

120

f-14

Stoisko / Stand

CARPA Sp. z o.o.
ul. Św. Wincentego 39/1a, 50-251 Wrocław
tel. +48 71 794 74 70, fax +48 71 794 74 71
e-mail: info@carpa.pl, www.carpa.pl
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CARPA Industry Support to od 2004 roku dostawca elastycznych materiałów ściernych, polerskich, a także narzędzi dla wielu gałęzi przemysłu.
Korzystając z udostępnianej wiedzy przez zagranicznych partnerów
CARPA Industry Support chętnie dostarcza gotowych rozwiązań  dla
problemów dzisiejszej produkcji masowej.
CRAPA Industry Support to wyłączny przedstawiciel japońskiego producenta elastycznych materiałów ściernych i polerskich DAIWA-RABIN.
CARPA Industry Support to dystrybutor japońskiego producenta ceramicznych pilników SUPERSTONE Pro.
CARPA Industry Support to dystrybutor japońskiej firmy AAA, producenta osełek.
CARPA Industry Support to wyłączny dystrybutor japońskich narzędzi
pneumatycznych U-TOOLS.
CARPA Industry Support zapewnia dostawy innowacyjnych materiałów
i rozwiązań na twoje stanowisko pracy.
CARPA Industry Support is a supplier of innovative abrasives and polishing tools for many industries since 2004.
Using the knowledge and experience of foreign partners CARPA Industry
Support develops the resources of their own technical and commercial
representatives, who provide a high level of technical support and supply
of innovative materials and tools.
CARPA Industry Support is the exclusive representative of the Japanese
manufacturer of flexible abrasive and polishing materials DAIWA RABIN.
CARPA Industry Support is a distributor of the Japanese manufacturer
of ceramic files - SUPERSTONE Pro.
CARPA Industry Support is also the distributor of the Japanese company
AAA, the manufacturer of hones for grinding and polishing.
CARPA Industry Support is the exclusive distributor of Japanese pneumatic U-TOOL tools.
CARPA Industry Support ensures supply of innovative materials and
solutions for your workplace.
Współwystawca / Co- exhibitor:
Daiwa Kasei Kogyo Co., Ltd -2-1-8 Inari, Souka-shi,Saitama-ken
340-0003 JAPAN
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CEJN-Product GmbH
Junkersring 16, D-53 844 Troisdorf, Germany
tel. +49 (0) 22 41 / 234 19-0, fax +49 (0) 22 41/ 234 19-90
www.cejn.de
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Przedsiębiorstwo CEJN, specjalista w dziedzinie szybkozłączy, stale
rozszerza od 1955 swoją paletę produktów od pneumatyki, przez powietrze do oddychania, hydraulikę olejową, płyny, aż do medium gazowego.
Nasza konstrukcja opiera się na małych wymiarach zewnętrznych i dużych
wymiarach wewnętrznych. Lub wyrażając to inaczej – nasze złącza i króćce
urzekają wysoką przepustowością, wytrzymałością oraz niskim ciężarem.
Ponadto nasz asortyment produktów CEJN oprócz złączy i króćców zawiera szeroką ofertę akcesoriów, jak przejściówki, kształtki rurowe, węże,
bębny do zwijania węży, zespoły przygotowania sprężonego powietrza
oraz pistolety pneumatyczne.
CEJN, the quick connect solution provider, has since 1955, expanded its
product line from compressed air to include and cover all media such as
breathing air, hydraulic oil, fluids and gases. Our design is based on small
external dimensions and large internal ones. In other words, our couplings
and nipples have high capacity while being robust and lightweight. In addition to our couplings and nipples, the CEJN product line includes accessory
products, such as adapters, fittings, hose-sets, hose reels, air-preparation
units, and blowguns. Our products result in significant reduction in energy
consumption and secured tool performance.

Centrala Handlu Maszynami Sp. z o. o.
ul. Konopnickiej 1/2, 05-091 Ząbki
biuro tel. +48 22 390 55 42, +48 607 030 800
Dział handlowy:+48 692 540 247, e-mail: biuro@chmpolska.pl
Dział serwisu:+48 784 233 669, e-mail: serwis@chmpolska.pl, wwwchmpolska.pl
Centrala Handlu Maszynami to przedstawiciel szeregu europejskich
producentów maszyn do obróbki metalu, w wykonaniu konwencjonalnym
oraz ze sterowaniem numerycznym.
Od kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku starając się zapewnić naszym
klientom satysfakcjonującą obsługę serwisowa i sprzedażową, realizujemy
również  pełna obsługę  po sprzedażową  - oferując konkurencyjne ceny
serwisu.
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Oferowane przez nas urządzenia łączą  w sobie długoletnią  tradycję 
budowy maszyn z nowoczesnymi technologiami, wykorzystywanymi
obecnie w przemyśle.
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Firmy prezentowane na stoisku/Companies presented at the stand
1. TRENS TRENCIN - Słowacja
2. Grinders Producing Plant - Bułgaria
3. TOS HOSTIVAR - Czechy
4. TOS CELAKOVICE- Czechy

Centro-Spaw Sp. z o.o.
Dąbrowa 350, 26-001 Masłów
tel. +48 41 301 15 56, fax +48 41 301 15 59
e-mail: biuro@centrospaw.com.pl, www.centrospaw.com.pl

CleanAir sp. z o.o.
ul. Admirała Andrzeja Karwety 25, 80-297 Miszewko
tel. (58) 629 03 36
www.cleanairfactory.pl, e-mail: biuro@cleanairfactory.pl
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CleanAir Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się produkcją urządzeń do filtracji
pyłów przemysłowych. Innowacyjne rozwiązania i indywidualne podejście
przy budowie wyspecjalizowanych wyciągów spawalniczych, odciągów
ze stołów do cięcia plazmą i laserem stawia nas w gronie liderów branży
filtrowentylacyjnej. Swoje produkty konstruujemy na podstawie naszego
wieloletniego doświadczenia w pracy z klientem. Uwzględniamy możliwie
jak najwięcej spostrzeżeń i uwag naszych odbiorców. Dzięki temu nasze
produkty charakteryzują się ponad przeciętnymi walorami użytkowymi,
niespotykaną dotąd w tego typu filtrach przemysłowych ergonomią, łatwą 
obsługą nie wymagającą zbędnych nakładów pracy ludzkiej.
CleanAir Sp. o.o. is a companyengaged in the production of equipment or the filtration of industrialdust. Innovativesolutions and individual
approach in the construction of specializedweldingsmokeextraction, the
exhaustssystems for plasma and laser cuttingtablesputsusamong the
industryleaders for filtering. We constructour products based on our 17
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years of experience in working with a client. We takeintoaccount as much
as possibleobservations and comments of ourcustomers. Our products are
characterized by above average usability, unprecedented in this type of
filters, industrial ergonomics, ease of use, does not require unnecessary
expenditure of human labor.
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WSPÓPWYSTAWCA:
„PAW” Sp. z o.o.

CLOOS-Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 851-86-60, fax +48 74 851-86-61
e-mail: firma@cloos.pl, dystrybucja@cloos.pl
http://www.cloos.pl
Firma CLOOS-Polska zajmuje się od ćwierć wieku robotyzacją i spawalnictwem w oparciu o partnerstwo z Carl Cloos. Z powodzeniem wdrażamy
nawet najbardziej zaawansowane projekty w Polsce, Europie oraz w Azji
dalekowschodniej.
Uzupełnieniem oferty są sprawdzone produkty (Dystrybucja) takie jak:
stoły spawalnicze SIEGMUND, sprężyny LESJOFORS; zaciski ręczne,
pneumatyczne, chwytaki i inne elementy automatyki DE-STA-CO;
imadła GERARDI; znakowanie przemysłowe AUTOMATOR.
CLOOS Polska company from 25 years is based on experienced staff
and power of German partner Carl Cloos Schweisstechnik. Provides even
the most advanced robotic applications in Poland, Central Europe and Asia.
Special offer of Cloos is wide range of superior quality products, e.g.
SIEGMUND welding tables, Lesjofors springs; DE-STA-CO manual/
pneumatic clamps, grippers and automation; GERARDI vises and
angle heads; AUTOMATOR industrial marking.
Firmy prezentowane na stoisku/ Cpmpanies presented at the stand:

• DESTACO Europe GmbH -Hiroshimastraße 2, 61440 Oberursel (Taunus), Niemcy

• Automator International srl - Via Meucci, 8 20094 Corsico (Milan) Italy
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CNC-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk
tel. +48 58 765 72 72, fax +48 781 20 02
e-mail: biuro@cnc-projekt.pl, http://www.cnc-projekt.pl

e-16

Współwystawca / Co- exhibitor:
AMOB S.A. Portugalia - patrz osobny wpis w katalogu
Firmy prezentowane na stoisku/ Companies presented at the stand:
1. SWAH s.r.o. Pražská 354
252 29 Dobřichovice - Lety Czechy (TOOL, CUTTING)
2. PARS Engineering s.r.o. tř.Těreškovové 2035/20
734 01 Karviná 7 Czechy (TOOL, CUTTING)
3. H.M. TRANSTECH s.r.o. Volgogradska 13/B,
08001 PRESOVSłowacja (TOOL, CUTTING)
4. SENTE Makina Adnan Kahveci Mahallesi,
34528 Beylikdüzü/Istambuł, Turcja (TOOL, SPAWALNICTWO)
5. SPIRO International SA Industriestrasse 173
CH - 3178 Bösingen Switzerland (TOOL, CUTTING)
6. BOLLHOFF Group Szwajcaria (TOOL, CUTTING)
7. WATERJET Corporation s.r.l. Viale G.B. Stucchi, 66/23
20900 MONZA (MB) ITALY Włochy (TOOL, CUTTING)
8. LAG-RAINER s.r.l. Via Stalingrado,3
40016 San Giorgio di Piano - Bologna - Italy (TOOL, CUTTING)
9. BIKO s.r.l. ia Belvedere Baresani, 1
25012 Desenzano del Garda (BS) Włochy (TOOL, CUTTING)
10. CEMSA International s.r.l. Viale Piemonte. 25
20093 Cologno Monzese Milano - Włochy (TOOL, SPAWALNICTWO)

COMTEC 3D Sp. z o.o.
INNOVALIA METROLOGY GROUP
ul. Kondratowicza 4/73, 03-242 Warszawa
tel./fax +48 22 741 69 78
e-mail: comtec3d@comtec3d.pl, www.comtec3d.pl

f-45

Firma COMTEC 3D wchodzi w skład międzynarodowego koncernu
metrologicznego INNOVALIA METROLOGY dostarczającego na całym
świecie dedykowane systemy CMM wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem inspekcyjnym oraz świadczy szeroki wachlarz usług związanych
ze współrzędnościową techniką pomiarową. Nasza firma specjalizuje się 
w sprzedaży kompleksowych rozwiązań pomiarowych 3D w tym maszyn
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pomiarowych CMM, ramion pomiarowych, jak również urządzeń do pomiaru bezstykowego. Zapewniamy także kompleksowe usługi serwisowe takie
jak przeglądy i modernizacje oraz kalibracje maszyn CMM zgodnie z normą 
ISO. Ponadto udzielamy wsparcia technicznego w zakresie programowym
i sprzętowym, a także wykonujemy pomiary na życzenie. Dzięki zaufaniu
wielu klientów nasze instalacje znalazły zastosowanie w takich dziedzinach przemysłu jak branża samochodowa, lotnicza, kolejowa i artykułów
gospodarstwa domowego.
COMTEC 3D company is a part of international metrological concern
INNOVALIA METROLOGY providing worldwide dedicated CMM systems
with specialized inspection software and a wide range of services related
to coordinate measuring technology. Our Company specializes in the sales
of complex 3D measuring solutions including CMM, measuring arms as
well as contactless measuring devices. We also provide comprehensive
maintenance services including inspections, modernizations and calibrations of CMMs according to the ISO standard. In addition we provide
technical support in both software and hardware field and also we perform
measurements on request. Thanks to the trust of many customers, our
systems have been applied in such areas of the industry as automobile,
aviation, railway and household products.

Control Engineering Polska
Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa
tel. +48 22 852 44 15, fax +48 22 899 30 23
e-mail: info@trademedia.us
Misją magazynu Control Engineering Polska - marki rozpoznawanej
w branży automatyki od blisko 60 lat na całym świecie i od 2003 roku
na rynku polskim, jest dostarczanie informacji dla rynku sterowania,
oprzyrządowania i automatyki. Chcemy przekazać czytelnikom w formie
drukowanej i dostępnej on-line więcej niż jakiekolwiek inne źródło wiedzy
na temat technologii, produktów, nowości i trendów służących osiągnięciu
wysokiej produktywności zarówno osobistej, jak i w skali całego zakładu.
Naszą grupą docelową są: inżynierowie, kierownicy, pracownicy techniczni
mający wpływ na proces zakupów produktów z rynku automatyki, sterowania i oprzyrządowania w produkcyjnych i nieprodukcyjnych gałęziach
przemysłu.
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Cosen Saws Europe B.V.
Willem Barentszweg 20, 5928 LM Venlo, The Netherlands
tel. +31 (0)77 760 0280 , +31 (0)6 3169 4067, fax +31 (0)77 760 0288
e-mail:europe@cosensaws.com, www.cosensaws.com

CRIPPA S.p.A.
Via Buonarroti 3, 22060 Arosio (CO) - Italy
tel. +39 031 760 200
e-mail: info@crippa.it, http://www.crippa.it
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Od 1948 Crippa projektuje i produkuje maszyny do obróbki rur, które
wyróżniają się jakością, wydajnością i nowatorstwem na światowym rynku.
Aktualna produkcja obejmuje:
- W pełni elektryczne giętarki do rur o średnicy do 225 mm
- Maszyny do kształtowania końcówek
- W pełni elektryczne gniazda obróbcze i rozwiązania układów przenoszenia/manipulacji
- Maszyny i aplikacje specjalne
- Zestawy oprzyrządowania
- Urządzenia i oprogramowanie pomiarowe
Na stoisku targów STOM zaprezentuje:
- Zrobotyzowane mikro-gniazdo obróbcze wyprodukowane przez firmę 
Crippa i Ravni Technologies, które wykonuje cięcie, gięcie i obróbkę 
kształtową  końcówek rury z materiału wyjściowego w postaci kręgu
o powierzchni 10 m2
- Pokaz laserowych maszyn do cięcia rur naszego partnera Cy Laser
- Współwystawca MilleMiglia Engineering
Since 1948 Crippa has been designing and manufacturing machines to
process tubes, that stood out for their quality, productivity and innovation
rate with a worldwide presence. Present production includes:
- Full electric bending machines for tubes up to Dia. 225 mm
- Endforming machines
- Full automatic working cells and handling solutions
- Special machines and applications
- Tooling sets
- Measuring devices and software
On stage at Stom with:
- A robotized micro-workcell engineered by Crippa and Ravni Technologies that cuts, bends and endforms the tube starting from coil with
a footprint of 10m2
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- A preview on laser tube cutting machines from our partner Cy Laser
- Co-exhibitor MilleMiglia Engineering
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Współwystawca / o-exhibitor:
Mille Miglia Engineering S.r.l. – patrz osobny wpis w katalogu

CTS TECHNOLOGY Paweł Gniadek
ul. Fabryczna 5, 43-100 Tychy
tel. +48 698 696 999, +48 660 203 290, +48 660 203 286
e-mail: biuro@ctstechnology.pl, www.ctstechnology.pl

c-06

CTS TECHNOLOGY to firma produkcyjno-handlowa dostarczająca
części i elementy maszyn do wielu gałęzi przemysłu. Głównym profilem
działalności są narzędzia specjalne wykonywane wg dokumentacji klienta z materiałów takich jak : węglik spiekany, ceramika techniczna, stale
narzędziowe i proszkowe, tworzywa sztuczne. Łączymy profesjonalizm i
pasję po to, aby w kompleksowy sposób pomagać klientom w poprawie
produktywności ich firmy.
CTS TECHNOLOGY is manufacturing and trading company which supply
parts and components of machines for many industries. The main business profile are special tools made according to customer's documentation
made from materials such as: tungsten carbide, technical ceramics, tool
steels, and powder plastics. We combine profession and passion to comprehensively assist clients in improving the productivity of their company.

Datacomp Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
tel. +48 12 412 99 77, fax +48 12 412 99 77
e-mail: datacomp@datacomp.com.pl, www.datacomp.com.pl
Firma Datacomp Sp. z o.o. jest znanym i cenionym na polskim rynku
producentem i dystrybutorem specjalistycznego oprogramowania dla
branży budowlanej i mechanicznej, jak również dla produkcyjnejoraz dla
sektora zamówień publicznych (CAD, CAM, CAE, ERP).
Nasza oferta to m.in:
CAD 3D - Geomagic Design - (specjalistyczny program do liczenia
rozwinięć blach)
Rendering - KeyShot - (fotorealistycznerenderowanie, wizualizacje 3d)
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CAD/CAM - ZW3D
Modelowanie powierzchniowe - MOI 3D
Zarządzanie dokumentacją elektroniczną w firmie - M-files
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Plan-de-CAMpagne, DataERP
Usługi: Modelowanie 3D, Tworzenie prototypów - Drukowanie 3D, Inżynieria Odwrotna, Skany 3D

ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN
DEFUM S.A.
ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów
tel. +48 8752240
e-mail: market@afm.com.pl, www.afm.com.pl
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Andrychowska Fabryka Maszyn Defum S.A. Na rynku od 71 lat na
rynku - specjalizuje się w produkcji tokarek sterowanych numerycznie jak
również centrów pionowych CNC oraz w produkcji maszyn specjalnego
przeznaczenia o wielkich gabarytach, frezarko - wytaczarek ciężkich
WFS130, DBM105 oraz tokarek karuzelowych typu KND 140. W naszym
programie produkcji znajdują się również ciężkie tokarki CNC typu TUG
1200. Wraz z wyposażeniem specjalnym obrabiarki mogą być dostarczone
jako wiertarskie centra obróbcze z automatyczną wymianą narzędzi oraz
automatycznym pomiarem przedmiotu. Andrychowska Fabryka Maszyn
Defum S.A. świadczy usługi przemysłowe w zakresie obróbki skrawaniem
jak również remontów i modernizacji maszyn.

delmet s.r.l
Via Bergamo, 6, 20064 Gorgonzola (MI) - ITALY
tel. +39 02 9517504, fax +39 02 9513276
e-mail: info@delmet.it, www.delmet.it

g-88

Delmet srl jest jedną  z najbardziej doświadczonych i innowacyjnych
włoskich firm, która od 1949 roku specjalizuje się w kompleksowej obróbce
chemicznej stali nierdzewnej (trawienie, pasywacja i elektropolerowanie).
Jesteśmy liderem zarówno w produkcji środków chemicznych jak i w rozwoju i budowie innowacyjnych instalacji i urządzeń do obróbki chemicznej
spelniających najwyższe standardy. Dzięki naszemu know-how jesteśmy
w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów.

129

Delmet srl, founded in 1949, is one of the best known Italian companies
specializing in electropolishing and pickling of stainless steel. The company
is one of the European leaders in the production of chemicals and in the
manufacture of manual and automatic plant for electropolishing and pickling
as well as a wide range of models able to meet any production requirement.

DEMATEC Sp. z o.o.
Dematec Polska Sp. z o.o.
ul. Rudolfa Diesla 15, 32-005 Niepołomice k/Krakowa
tel. +48 12 653 11 72, fax +48 12 659 00 56
e-mail: biuro@dematec.pl, www.dematec.pl
Dematec Polska Sp. z o.o.  istnieje na polskim rynku od 15 lat. Zajmujemy się  importem, uruchamianiem i serwisowaniem maszyn CNC
służących do obróbki skrawaniem. W ofercie mamy zarówno obrabiarki,
tokarki, frezarki, centra obróbcze, jak również części zamienne i akcesoria
dodatkowe. Firma jest wyłącznym przedstawicielem czołowego producenta
maszyn numerycznych na świecie - Doosan Machine Tools. Naszym
klientom oferujemy ponad 500 różnych modeli maszyn. Sukcesywnie
wprowadzamy na polski rynek także maszyny zadaniowe renomowanych
japońskich producentów t.j. Tsugami, OKK, Enshu, Muratec, Takamaz.
Firma Dematec posiada również w swojej ofercie maszyny hiszpańskiego
producenta Nicolas Correa.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• OKK CORPORATION - Japonia
• Nicolas Correa S.A. - Hiszpania
• TSUGAMI Corporation - Japonia
• ENSHU - Japonia
• MURATEC Murata Machinery Ltd - Japonia
• TAKAMAZ Machinery Co, Ltd - Japonia
• TRIDENT Machinery Co, Ltd - Tajwan
• Doosan Machine Tools - Korea Południowa

130

Stoisko / Stand

c-11

Stoisko / Stand

DEVIL DESIGN SP. J.
ul. Górna 31, 43-195 Mikołów
tel. +48 727 624 216
e-mail: office@devildesign.pl, www.devildesign.pl

b-24

Devil Design Sp. J. to wiodący polski producent filamentu do drukarek
3D. Specjalizuje się w produkcji takich materiałów jak ABS+, PLA, PET-G,
HIPS oraz TPU.
Produkowane materiały dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej,
a cała oferta jest stale rozwijana.
Firma jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła do produkcji i sprzedaży tzw. „startpacki”, czyli 6 małych szpulek filamentu w najpopularniejszych kolorach (6x0,33kg).
Od samego początku działalności firmy najważniejszą kwestią była jakość
oferowanego asortymentu, co zostało docenione przez użytkowników
drukarek 3d i przełożyło się na szybki rozwój sieci sprzedaży na terenie
Europy. Jako producent firma koncentruje swoje działania głównie na
klientach hurtowych.
Niezwykle ważnym aspektem jest również korzystny stosunek jakości do
ceny, a dzięki optymalnemu stanowi magazynowemu firma oferuje krótki
czas dostawy zamówionego towaru.
Konto na fb: https://www.facebook.com/devildesignpl/

DIG Świtała Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 53, 44-340 Łaziska
tel. +48 32 720 35 40, fax +48 32 720 35 41
e-mail: kontakt@switala.pl, www.switala.pl

e-20

Firma DIG Świtała sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem na rynek
polski, włoskich maszyn do plastycznej obróbki blachy pręta drutu i rur.
Naszym klientom oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne, pomoc
we wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn i urządzeń.
The Company DIG Świtała sp. z o.o. is dealer in Poland of italian machines for sheet, wire and tube. Company offer our customers professional
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technical consulting, healping in new technology and service machines
on warranty and after warranty.
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Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• Costa Levigatrici S.P.A. - Via Venezia, 144, 36015 Schio VI, Włochy
• Officine S. Giacomo (S.R.L.) - Via Meucci Antonio, 18, 31029 Vittorio
Veneto TV, Włochy
• Fratelli Vimercati snc - Via Giovanni Verga, 6/8/10, 20845 Sovico MB,
Włochy
• Gimec (S.R.L.) - Via della Misericordia, 37, 20854 Vedano al Lambro
MB, Włochy
• Memoli Sas - Via Ferdinando Magellano, 13, 20863 Concorezzo MB,
Włochy
• Comac Srl - Strada per Chieri, 14019 Villanova d'Asti AT, Włochy

DLK Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17 E, 43-603 Jaworzno
tel. +48 32222 20 15, +48 32 611 03 27, tel kom. 669 996 990
e-mail: info@dlk.net.pl, www.dlk.net.pl
DLK Sp. z o.o. produkuje i wdraża systemy ochrony w zakresie BHP,
uwzględniając potrzeby klientów.
-

Firma oferuje m.in.:
kurtyny ochronne z folii oraz materiałów technicznych,
konstrukcje stalowe pod parawany spawalnicze,
wózki,
systemy wentylacji stanowiskowej i przemysłowej,
osłony techniczne i akcesoria.

DLK Ltd. manufactures and implements the systems to protect health
and safety, considering customers’ needs.
-

Company offers i.a.:
protective curtains made of foil and technical fabrics,
steel constructions of the welding screens,
carts and trolleys,
ventilation systems,
technical covers etc.
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DMG MORI Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 7428 000, fax +48 62 7428 114
www.dmgmori.com

DONMET Autogenous Equipment Plant Ltd.
Parkovaya Str., 115, 84331, Ukraine, Donetsk region, Kramatorsk
tel / fax +38 (06264) 5-45-63
e-mail: svarka@donmet.com.ua, www.donmet.com.ua
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DONMET Autogenous Equipment Plant Ltd. was founded in 1990.
Our company has been a player at the market of autogenous equipment over 25 years. We produce different types of our own designed and
patented equipment. Now DONMET is the largest manufacturer in Ukraine
that designs and produces certificated equipment for cutting, brazing, welding and heating of metal etc. Equipment produced by DONMET is used
successfully at many plants, coal mines and associations in Ukraine and
also in the countries of CIS and the Baltic Sea region.
220 skilled professionals;
175 units of modern equipment and mechanical assembly manufacturing;
Research laboratory that is accredited by UkrSEPRO;
More than 30,000 consumers;
DONMET produces 80 types of equipment for gaseous oxygen cutting,
welding, soldering, brazing, heating and thermal hardening.

DOZÓR TECHNICZNY
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ku Wiśle 47, 00-707 Warszawa
tel. (+48) 602 178 619, (+48) 604 528 865
e-mail: dozortechniczny@sigma-not.pl, prenumerata@sigma-not.pl, reklama@
sigma-not.pl
„Dozór Techniczny” to fachowe pismo, które obok opracowań naukowych
i eksperckich (decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego punktowany - 5 pkt) wyjaśnia najważniejsze problemy prawne, nowe zasady
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funkcjonowania UDT, kwestie odpowiedzialności, opłat, ubezpieczeń czy
odszkodowań. Docieramy do zakładów produkcyjnych, firm energetycznych, montażowni, warsztatów, serwisów i laboratoriów. Współpracujemy
z uczelniami, instytutami naukowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.
Bogata treść pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu firmy, a wytwórcom
i użytkownikom urządzeń  podlegających rejestracji w UDT zapewnia
bezpieczeństwo.
Czasopismo dostępne w prenumeracie oraz on-line na Portalu Informacji
Technicznej www.sigma¬-not.pl.

DPIdea s.c.
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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DPS SOFTWARE Sp. z o.o.
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
tel. +48 22 339 64 00, fax +48 22 651 67 77
e-mail: biuro@dps-software.pl, www.dps-software.pl
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DPS Software jest dystrybutorem SOLIDWORKS od 1997 roku. Oprócz
narzędzie SOLIDWORKS 3D CAD dostarcza również dla inżynierów m.in.
oprogramowanie SolidCAM, Alphacam oraz SWOOD.
Oferowane przez DPS Software rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM/PLM
wspomagają projektowanie, wytwarzanie, wykonywanie analiz inżynierskich oraz zarządzanie. Portfolio firmy zawiera również szkolenia, wdrożenia, postprocesory, sprzęt komputerowy i audyty oferowane zarówno
klientom komercyjnym jak i edukacyjnym.
DPS Software świadczy wsparcie techniczne na najwyższym poziomie
dzięki certyfikowanym inżynierom. Firma jest częścią międzynarodowej
Grupy DPS i ma swoje oddziały w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

DS-Laser Spółka Jawna
ul. Garncarska 46, 42-202 Częstochowa
tel.+48 531 170 281
e-mail: info@ds-laser.pl, www.ds-laser.pl
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DS-Laser Spółka Jawna jest autoryzowanym przedstawicielem na terenie
Polski firm BRM Lasers oraz firmy imes-icore® GmbH.
Trzon zespołu firmy DS-Laser tworzą kompetentni fachowcy związani
od ponad 10 lat z branżą urządzeń laserowych i obrabiarek CNC. Mamy
przyjemność zaproponować Państwu doradztwo odnośnie zakupu najbardziej odpowiedniego urządzenia laserowego dla Państwa firmy. Wraz
z naszymi licznymi partnerami, gwarantujemy wysokiej jakości obsługę oraz
bezpieczną inwestycję w maszyny sprawdzone w europejskich firmach.
Współwystawca / Co-exhibitor:
- imes-icore® GmbH – patrz osobny wpis w katalogu
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Dürr Ecoclean GmbH
Mühlenstrasse 12, 70794 Filderstadt, Germany
tel. +49 (0) 711 7006-0
info.filderstadt@ecoclean.durr.com
www.durr-ecoclean.com
Wyłączne Przedstawicielstwo w Polsce
RoTec
ul. Strefowa 8a, 43-100 Tychy
tel. +48 32 780 67 50
e-mail: durr@rotec.pl, www. durr-ecoclean.pl

d-1a

Firma Dürr Ecoclean oferuje wydajne i niezawodne urządzenia do
praktycznie każdego zadania związanego z myciem w produkcji przemysłowej. Części mogą być metalowe, plastikowe lub szklane, malutkie
wielkości milimetra lub duże o złożonej geometrii. Portfolio produktów
składa się z systemów myjących za pomocą mediów wodnych, rozpuszczalników chlorowanych, węglowodorów bezchlorowcowych oraz alkoholi
modyfikowanych. Standardowe procesy sięgają od mycia natryskowego
i zanurzeniowego do mycia ultradźwiękowego i odtłuszczania parowego.
Dürr Ecoclean company develops and markets products, systems and
service solutions for various industrial cleaning tasks. Dürr Ecoclean offers
cleaning machines for different cleaning media - water-based, hydrocarbons and modified alcohols with various technical solutions - spraying,
injection flood washing, ultrasounds, vapour degreasing or vacuum drying.
The representative office of Dürr Ecoclean in Poland - RoTec Polska from
Tychy - offers professional services in the sphere of consultancy and sales
of machinery, comprehensive service and inspections, spare parts sales,
and cleaning trials in our show-room.

Dürr Systems AG
Carl-Benz-Strasse 34, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
tel. +49 7142 78-0
e-mail: INP.Customer.Suppor@durr.com
http://www.Webshop.durr.com
Leading in production effiency
Finishing and coating at the highest stage
Pumps and fluid handling
Spray guns
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2K systems
Rotary package
Product systems

Dyjas GmbH
Neersener Str. 7c, 41564 Kaarst, Germany
tel. +49/2131/1516952, fax +49/2131/1516953
e-mail: gmbh@dyjas.de, www.dyjas.de

-
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Profesjonalne urządzenia przemysłowe / sprzedaż i wynajem.
Urządzenia do obróbki rur i blach:
ukosowarki do rur: stacjonarne i przenośne,
ostrzałki do elektrod, wierteł, frezów,
narzędzia z płytkami skrawającymi,
pośrednictwo w regeneracji narzędzi,
giętarki do rur mechaniczne i indukcyjne,
centrowniki, korki do prób ciśnieniowych,
osłony grani, osprzęt pomocniczy.
Wiertarki magnetyczne.
Stacjonarne ukosowarki do rur.
Doradztwo techniczne.
Pośrednictwo w zakupie maszyn i urządzeń.

-

Professional industrial tools / sale and rental.
Tube and metal sheet treatment:
pipe bevelling machines: stationary and portable,
polishing machines for electrodes, borer, mills,
cutting insert machines,
intermediation in case of equipment regeneration,
mechanical and inductive bending machines
inside and outside clamping, hydroplug (inside locking plug)
protective gas finger, universal systems, special supporting units
Magnetic drills.
Stationary tube bevelling machines.
Complete technical support and consultancy service.
Mediacy of purchase of machines and units.
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EC Engineering Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
tel. +48 12 341 89 41
e-mail: software@ec-e.pl
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EC Engineering -autoryzowany dystrybutor oprogramowania do wspomagania prac inżynierskich CAE (Computer Aided Engineering):
• MSC Software - oprogramowanie umożliwia: analizę naprężeń, odkształceń, drgań, termiki, zmęczenia, akustyki, kompozytów oraz multibody
(MSC Apex, MSC Nastran, Adams, Marc, Patran, Digimat, Fatigue,
Actran).
• Simufact - analiza procesów przeróbki plastycznej, analiza procesów
spawalniczych, druku 3d w metalu (Simufact.forming, Simufact.welding, Simufact Additive).
• DYNAmore:
1. Obliczenia szybko zmienne - zderzenia, wybuchy (LS-Dyna).
2. Symulacje tłoczenia (DynaForm).
EC Engineering -autorized distributor of CAE software(Computer Aided
Engineering)
• MSC Software - stress, distortion, vibration, thermal, fatigue, acoustic,
composites and multibody analysis (MSC Apex, MSC Nastran, Adams,
Marc, Patran, Digimat, Fatigue, Actran).
• Simufact - analysis of forming, welding and metal 3d printing (Simufact.
forming, Simufact.welding, Simufact Additive).
• DYNAmore:
1. Short duration processes-crash, explosions (LS-Dyna).
2. Sheet metal forming (DynaForm).

ECKERT AS Sp. z o.o.
ul. Pawicka 4c, 59-220 Legnica
tel. +48 76 852 23 00, fax +48 76 852 20 78
e-mail:Eckert@eckert.com.pl, www.eckert.com.pl
Firma Eckert od ponad 25 lat jest producentem maszyn do cięcia CNC.
Jako pierwsza na świecie wprowadziła do oferty przecinarki pracujące
we wszystkich czterech dostępnych technologiach: tlenowej, plazmowej,
wodnej i laserowej. Wiele innowacyjnych pomysłów firmy zostało objętych
międzynarodowymi patentami. Jakość i niezawodność maszyn znalazły
potwierdzenie w 1500 sprzedanych egzemplarzach, które zasilają parki
maszynowe fabryk w całej Polsce, Europie oraz w krajach Afryki i Azji.
Najważniejszą cechą maszyn tworzonych przez firmę Eckert jest innowacyjność. Dzięki temu maszyny Eckert są wciąż coraz bardziej udoskonalane
i znajdują się w czołówkach światowych rankingów.
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EcoLine Piotr Potocki
ul. K. Pużaka 16c, 38-400 Krosno
tel. +48 134 200 900
e-mail: sekretariat@ecoline.com.pl, www.ecoline.com.pl
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MALOWANIA
Działamy na rynku od 1999 roku i od samego początku swojego istnienia
stale poszerzamy swoją ofertę. W głównej mierze nasza działalność związana jest z obróbką metali, oraz technologiami malowania proszkowego.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania pozwalające na usprawnienie i modernizację produkcji, między innymi ręczne, oraz automatyczne linie do
malowania proszkowego i ciekłego, wysokiej klasy kabiny dielektryczne,
kompletne systemy do ręcznych i automatycznych aplikacji farb, zaawansowane przenośniki mono i bi-rotacyjne, manipulatory, oraz oscylatory.
Istotną gałęzią działalności naszej firmy jest sprzedaż wysokiej klasy ekologicznych farb proszkowych. Farby te wykorzystywane są w większości
branż przemysłowych związanych z zabezpieczaniem powłok metalowych,
aluminiowych, ceramiki, MDF, itp. Co więcej oferujemy szeroki wachlarz
urządzeń przeznaczonych do profesjonalnej obróbki metalu. Warto tutaj
przede wszystkim wymienić lasery (innowacyjna grupa laserów do cięcia
rur), piły do cięcia rur, giętarki CNC do rur i prętów, oraz profilarki CNC.
Wykonujemy również  instalacje do malowania ciekłego, oraz instalacje
pozwalające na zabezpieczanie powłok przy wykorzystaniu metody
elektroforezy.

EDBAK Sp. z o.o.
Piotrowice 186, 23-107 Strzyżewice
tel. +48 81 562 81 19
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EDBAK Sp.zo.o. to innowacyjne przedsiębiorstwo z siedzibą w Piotrowicach k/Lublina. Firma zatrudniająca ok. 100 pracowników wyposażona jest
w nowoczesny park maszynowy oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników.
Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, gdzie konstruktorzy wykorzystują 
oprogramowanie CAD/CAM. Firma korzysta z nowoczesnego kompleksowego systemu informatycznego zarządzania SAP BUSINES ONE.
Firma wspierana jest systemem zarządzania jakością według wymagań 
normy ISO 9001. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi oferując
najwyższej jakości obsługę oraz wykonawstwo.
EDBAK Sp. z o.o. is an innovative Company based in Piotrowice,
Poland. The Company is equipped with modern machinery and employ
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about 100 qualified professionals. We have our own design department,
where engineers use Autodesk 3D Invetor software. The Company is supported by a quality management system according to ISO 9001.We are
looking for partners for long-term cooperation in the field of metalworking.
Considering your varying expectations, we offer top-quality advanced
products for any customer.
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EKO-BHL Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 89, 01-301 Warszawa
tel. +48 22 664 54 24, 22 666 00 89, fax +48 22 663 43 93
e-mail: eko-bhl@eko-bhl.pl, http://www.eko-bhl.pl
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Autoryzowany przedstawiciel i dystrybutor urządzeń ręcznych i automatycznych systemów do napylania proszkowego oraz części zamiennych
szwajcarskiej firmy GEMA.
Projektowanie, doradztwo, budowa kompletnych linii technologicznych
do malowania proszkowego, serwis.
Autoryzowany dystrybutor termoplastycznych powłok proszkowych
PLASCOAT oraz termoutwardzalnych farb proszkowych Valspar-Inver.
An authorized representative and distributor of GEMA manual and
automatic powder coating systems and spare parts.
Project management, consulting, construction and service of complete
powder coating lines.
An authorized distributor of PLASCOAT thermoplastic powder coatings
and thermosetting powder coatings of Valspar-Inver.

EKOMET Mirosław Jagocha
ul. Forteczna 2, 32-086 Węgrzce
tel. +48 12 286 39 20
oddział Poznań
Emre Aydar, tel. +48 728 899 403
e-mail: ekomet@ekomet.com.pl, http://www.ekomet.biz, http://www.ermak.pl
EKOMET - bezpośredni dystrybutor na Polskę  urządzeń  do obróbki
metali renomowanych marek: Laser CO2 / Fiber ERMAKSAN, Prasy
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krawędziowe CNC ERMAKSAN, Gilotyny CNC ERMAKSAN, Przecinarki
taśmowe PEGAS-GONDA, Zaginarki CNC BIEGEMASTER, Wycinarki
wodne CMS, Wiertarki ALZMETALL,SIEG Walcarki SAHINLER, Giętarki
do rur i profili SAHINLER, Wiertarki promieniowe EKODRILL, Piły taśmowe
EBERLE do przecinarek.
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EKOMET - the direct distributor on Poland of metalworking machines
of renowned brands: Laser CO2 / Fiber ERMAKSAN, Press brake CNC
ERMAKSAN, Shear cutting CNC ERMAKSAN, Band saw machines
PEGAS-GONDA, Folding machines CNC BIEGEMASTER, Woter cutting
machines CMS, Drilling machines ALZMETALL,SIEG Plate Bendig machines SAHINLER, Profille and tube bendig machine SAHINLER, Radial
drilling machines EKODRILL, blades EBERLE to band sawe machines.
Współwystawcy / Co-exhibitors:

• PEGAS GONDA s.r.o.
Čs. Armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, Republika Czeska

• ERMAKSAN Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cad. No:6 Bursa / TURCJA

• SAHINLER Metal Makine Endustri A. Ş.
İzmir Yolu 22. Km Mümin Gençoğlu Cad., 16285 BURSA / TURCJA  

• ALZMETALL Werkzeugmaschinenfabrik und Gießerei Friedrich GmbH
& Co. KG, Postfach 1169, D-83350 Altenmarkt, Harald-Friedrich-Straße
2-8, D-83352 Altenmarkt, Germany  

• PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r.o.
Moravská 1154/4, Ostrava - Vítkovice, 703 00, Republika Czeska

• J.N. Eberle & Cie. GmbH
Eberlestraße 28, D-86157 Augsburg/ Republika Niemiecka
• Heltos -Czechy
• SEMET - Czechy
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Elesa + Ganter Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (+48) 22 737 70 47, fax (+48) 22 737 70 48
e-mail: egp@elesa-ganter.pl, www.elesa-ganter.pl
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Elesa+Ganter jest producentem standardowych elementów maszyn,
takich jak: zawiasy z wbudowanymi wyłącznikami bezpieczeństwa, uchwyty
funkcyjne, elektroniczne wskaźniki położenia, wskaźniki poziomu cieczy
z czujnikami, rękojeści nastawne, koła, dociskacze szybkomocujące,
pokrętła, zawiasy, stopy, zapięcia, trzpienie, zatrzaski, uchwyty, korby, dźwignie, wskaźniki położenia, zamki, elementy hydrauliki, łączniki, magnesy.
Elesa+Ganter is a producer of standard machine elements like: hinges
with built-in safety switches, handles with switching function, electronic
position indicators, column level indicators with electronic sensor, adjustable handles, hand wheels, clamps, knobs, hinges, leveling elements,
indexing and spring plungers, handles, levers, position indicators, locks,
hydraulic accessories, tube clamps, magnets.

EMPAS Chemiczna Obróbka Metali
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. +48 22 560 28 36, 502 370 869, 513 988 912, fax 22 663 43 32
e-mail: empas@onet.eu, www.empas.pl
Firma istnieje od 15.04.1994 roku. Założycielem jest Ewa Maślankiewicz
wieloletni pracownik Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, w którym zajmowała
się  badaniami i opracowywaniem składów preparatów do chemicznej
obróbki powierzchni metali. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje
we własnej firmie.
Firma EMPAS produkuje preparaty do mycia, trawienia, aktywowania,
fosforanowania, pasywacji i namydlania. Preparaty te stosowane są do
obróbki stali, stali ocynkowanej, aluminium, miedzi i mosiądzu, głównie
jako przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie.
Preparaty stosowane są metodą zanurzeniową, natryskową, a niektóre
również ultradźwiekową.
Firma świadczy usługi w zakresie obróbki wyrobów o małych rozmiarach,
głownie w celu doboru technologii przygotowania powierzchni. Oferujemy
również pomoc przy projektowaniu linii technologicznych.
Wykaz preparatów:
- EMOP – mycie i odtłuszczanie
- EMKOR – trawienie                                                                               
- EMPAS 2Bn – fosforanowanie amorficzne (natrysk)                    
- EMPAS 2Bz – fosforanowanie amorficzne (zanurzenie)                     
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EMFOS Z – fosforanowanie krystaliczne cynkowe
EMFOS ZC – fosforanowanie krystaliczne cynkowo- wapniowe
EMFOS MZ – fosforanowanie krystaliczne manganawo- cynkowe
EMPAS 1N – pasywacja
EMPAS 3 – mycie, trawienie i pasywacja aluminium
EMPAL N - mycie, trawienie i pasywacja aluminium (natrysk)
EMPAS 1CM –mycie, trawienie i pasywacja miedzi i mosiądzu
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EMPAS Chemical metal treatment
The company exists since 15.04.1994 year.
The founder of the company is Ewa Maślankiewicz, long standing
employee of Institute of Precision Mechanics , where she did researches
and worked out the composition of preparation for chemical treatment of
metal surfaces.
Her knowledge and experience are used in her own business.
Our company produces preparations for washing, pickling, activating,
phosphatizing, passivation and soaping. These preparations are used for
treatment a steel, a galvanized steel, an aluminum, a copper and a brass,
mainly as a preparing the surface under a coat of paint.
Our preparations are applied by dipping, spraying, and some of them
by ultrasound.
The company gives services in scope of processing small size items,
mainly for choice of surface preparation technologies. We also offer assistance to design technological lines.
The list of produced preparation
- EMOP – wash and degreasing
- EMKOR –pickling
- EMPAS 2Bn – amorphous phosphatizing (spraying)
- EMPAS 2Bz – amorphous phosphatizing (dipping)
- EMFOS Z – zinc crystalline phosphatizing
- EMFOS ZC – zinc and calcium crystalline phosphatizing
- EMFOS MZ – zinc and manganese crystalline phosphatizing
- EMPAS 1N – passivation
- EMPAS 3 – washing, pickling and aluminium passivation
- EMPAL N - washing, pickling and aluminium passivation (spraying)
- EMPAS 1CM – washing, pickling and brass passivation

Endo-Tech Sp.j.
Endoskopy Przemysłowe - Made in Germany
ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 380 24 24, fax +48 58 333 40 17
e-mail: info@endo-tech.pl, www.endo-tech.pl
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Zakres zastosowania dla przemysłowych I technicznych endoskopów jest
praktycznie nieograniczony. Endoskopy przemysłowe firmy IT Concepts
wykorzystywane są w energetyce, lotnictwie i kosmonautyce, jak również 
w przemyśle samochodowym, kolejowym, budownictwie oraz przez Służby Celne,, jednostki antyterrorystyczne i policję. Znajdują zastosowanie

143

w każdym przemyśle, w którym wymaga się precyzyjnej kontroli wizualnej
trudnodostępnych obszarów.
Przede wszystkim siłą IT Concepts jest umiejętność inteligentnego łączenia ze sobą poszczególnych technologii: optyki, elektroniki i mechaniki
w jedną całość przy użyciu autonomicznych łańcuchów badań, rozwoju
i produkcji. Niezależnie od tego, z czym masz do czynienia, czy są to łopatki
turbin czy zawory, nasze wideo endoskopy mają nieograniczony zakres
zastosowań jeśli chodzi o obsługę, konserwację czy kontrolę wizualną.
Niezależnie od tego czy pracujesz w laboratorium, czy w terenie - IT
Concepts posiada idealne rozwiązania do kontroli wizualnej oraz dokumentacji wszelkich obiektów. Systemy modułowe - niezależnie od tego czy
SA to sztywne boroskopy, fiberoskopy czy wideo endoskopy - spełniają 
wszystkie wymogi szybkiej i niedrogiej inspekcji i umożliwiają obserwację 
obiektów bez ich kosztownego demontażu.
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The possible areas of application for the industrial and technical endoscope are practically infinite. Industrial endoscopes from IT Concepts
are used in energy generation, aviation and aerospace, as well as in the
automotive industry, building engineering and security and policing, among
other industries.
It is the particular strength of IT Concepts to combine the individual
technologies of optics, electronics and mechanics with one another intelligently using the completely autonomous research, development and
production chain. Whether you are dealing with turbine blades or valves,
our video endoscopes have limitless areas of application when it comes
to servicing, maintenance and visual inspection.
Irrespective of use on the test bench or on site - IT Concepts has the
ideal solution for inspection and documentation for all areas. The modular
systems - regardless of whether they are rigid borescopes, glass fibre
endoscope or video endoscopes - fulfill all requirements for fast and inexpensive inspections, and enable everything to viewed without disassembly.

Wortal branżowy
ENERGOELEKTRONIKA.PL
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 70 35 290 /291
e-mail: marketing@energoelektronika.pl, www.energoelektronika.pl
Wortal internetowy www.Energoelektronika.pl to przejrzysta i aktualna
informacja z różnych dziedzin energoelektroniki, elektroniki, mechaniki
i automatyki przemysłowej.
Wortal skupia ponad 11000 firm z branży, których oferta to nie tylko
produkty firmowe, lecz także ciekawostki z branży, nowinki techniczne
czy konkretne zapytania ofertowe.
Energoelektronika.pl nie ogranicza się tylko do promocji firm w Internecie,
nasza działalność związana jest z największymi imprezami targowymi
w kraju i za granicą. Dzięki uczestnictwie w tego typu eventach jesteśmy
na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w branży. Możemy aktywnie
promować naszych Klientów, słuchać ich potrzeb i wychodzić im naprzeciw.
Wortal to m. in. artykuły naukowe, przegląd prasy branżowej, szczegółowe
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informacje techniczne na temat urządzeń i podzespołów, kalendarium wydarzeń branżowych. Możesz też skorzystać z angielsko-polskiego słownika
haseł branżowych, który jest niezwykle pomocny w każdym tłumaczeniu
z zakresu zagadnień i pojęć technicznych. Nasza działalność to również 
systematycznie organizowane konferencje dla Służb Utrzymania Ruchu
oraz seminaria dotyczące zagadnień ATEX(EX).
Energoelektronika.pl cieszy się  szerokim zainteresowaniem zarówno
wśród osób z branży jak i spoza niej. Zakładając u nas darmowe konto
zyskujesz pewność, że poznasz najświeższe wiadomości z branży, uzyskasz porady specjalistów oraz łatwo znajdziesz setki interesujących Cię 
firm oraz dystrybutorów. Stale rozwijamy i doskonalimy nasz serwis żeby
móc świadczyć usługi najwyższej jakości.
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Na naszych stronach za darmo:
- Zareklamujesz swoją firmę,
- Otrzymasz regularną informację na temat nowości z branży,
- Skorzystasz z angielsko-polskiego słownika technicznego.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

ESTA Polska Sp. z o.o.
ul . Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
e-mail: info@esta-polska.com, www.esta-polska.com

Euro Pro Group Renata Gonet
ul.Jałowcowa 1, 58-200 Dzierżoniów
tel.697 790 707
e-mail: rgonet@interia.pl, www.europro.com.pl
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Euro Pro Group jest autoryzowanym dystrybutorem pomiarowych
kamer termowizyjnych FLIR dla działów utrzymania ruchu, przemysłu
i budownictwa. Dzięki ofercie Euro Pro Group nasi klienci otrzymują 
najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie termografii. Oferujemy szkolenia z zakresu badań termowizyjnych dla Energetyki i Budownictwa oraz
Badania Paneli Fotowoltaicznych. Jesteśmy placówką partnerską Infrared
Training Center oferujemy międzynarodowe certyfikaty do wykonywania
badań termowizyjnych
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EUROTOOL®/BLACH-TECH-EXPO
22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi
i Urządzeń do Obróbki Materiałów
9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Łączenia
i Powlekania Blach
Organizator:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel.+4812 644 12 17, 651 90 29, fax +4812 644 61 41
e-mail: eurotool@targi.krakow.pl
www.eurotool.krakow.pl, www.blachtech.pl
Targi w Krakowie Sp. z o.o. to jeden z czołowych organizatorów targów
i konferencji branżowych w Polsce. Organizator kilkunastu cenionych
targów przemysłowych, m.in. 22. Międzynarodowych Targów Obrabiarek,
Narzędzi i Urządzeń  do Obróbki Materiałów EUROTOOL®; 9. Międzynarodowych Targów Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO; Salonów Technologii CAx oraz Automatyki i Robotyki wraz
z wiodącą na polskim rynku prezentacją firm usługowych - Salonem Kooperacji Przemysłowej, odbywających się w dniach 28-30 listopada 2017r.
Równocześnie odbędą się Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych
i Technik Łączenia FASTENER POLAND.
Trade Fairs in Krakow Ltd is one of the leading organizers of fairs and
congresses in Poland. Organizer of several recognized industrial fairs,
including the 22nd International Trade Fair of Machine Tools, Devices and
Equipment for Material Processing EUROTOOL®; 9th International Sheet
Metal Working, Joining and Coating Fair BLACH-TECH-EXPO along with
accompanying Exhibitions of Automation and Robotics, CAx Technology
and the established at the Polish market presentation of service providers Exhibition of Industrial Subcontracting - to be held on 28th-30th November
2017. At the same time will be held International Trade Fair for Fastener
and Fixing Technology FASTNER POLAND.

146

a-119

Stoisko / Stand

EXEMPLUM/CAD Design & 3D Printing
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, bud C, p.2.12, 25-314 Kielce
tel. +48 603 331 767
e-mail: exemplum@tu.kielce.pl
www.facebook.com/exemplum.CADdesign3Dprinting
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EXEMPLUM/CAD Design & 3D Printing to koło naukowe Politechniki
Świętokrzyskiej, które powstało w 2012r. Działalność koła obejmuje projektowanie przestrzenne, druk 3D, skanowanie trójwymiarowe oraz pomiary
współrzędnościowe. Członkowie koła to studenci kierunków Mechanika
i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynierią.
Wszystkich połączył pasja i zainteresowanie tematem druku 3D.
Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych
umiejętności w dziedzinie projektowania oraz druku 3D. Posiadamy
liczne certyfikaty z obsługi sprzętu 3D oraz programu przeznaczonego
do projektowania.
Jako koło dysponujące wiedzą, sprzętem i oprogramowaniem jesteśmy
otwarci na współpracę. Zajmujemy się:
- prototypowaniem nowych wyrobów,
- skanowaniem przestrzennym,
- pomiarami powierzchni, otworów, kątów ramieniem pomiarowym
- drukiem elementów maszyn i urządzeń oraz przedmiotów artystycznych
- opracowaniem i wykonywaniem form do odlewnictwa metali kolorowych
oraz żywicznych.

FABA S.A.
ul. Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo
tel. 23 66 21 700, fax 23 66 21 701
e-mail: Faba@faba.pl, www.fabametal.pl
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FABA S.A. - firma z 70-letnią  tradycją  znana w Polsce i na świecie
w branży narzędziowej, oferuje narzędzia frezerskie proste i profilowe
z drobnoziarnistego węglika spiekanego wysokiej klasy do obróbki stali,
aluminium, magnezu i inconelu, oraz narzędzia z ostrzami PKD do obróbki
aluminium i jego stopów. FABA posiada duże doświadczenie w produkcji
pił tarczowych do cięcia stali, aluminium i materiałów nieżelaznych.
Narzędzia produkowane są wyłącznie na obrabiarkach CNC światowych
marek przy wykorzystaniu materiałów renomowanych firm europejskich.
Narzędzia na zamówienie projektowane i produkowane są  w siedzibie
firmy w Baboszewie w bardzo atrakcyjnych terminach realizacji, narzędzia
typowe dostępne są „z półki”.
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FAKTOR - PIOTR PACHCZYŃSKI
CENTRUM TECHNIKI POMIAROWEJ
ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież
tel. +48 67 28 28 680
e-mail: faktor@faktor.net.pl, http://www.faktor.net.pl
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Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie pomiarów
długości i kąta.
Jako autoryzowany przedstawiciel oferujemy:
- MITUTOYO
- INSIZE: program przyrządów pomiarowych długości i kąta,
- MICRO-VU: optyczne systemu pomiarowe 3D
oraz KORDT, FEINMESS SUHL, STIEFELMAYER, SINOWON
PO PROSTU JESTEŚMY NAJLEPSI!

FAMI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 3E, 26-600 Radom
tel. +48 48 384 58 50, fax +48 48 384 58 51
e-mail: famipoland@fami.com.pl, www.fami.com.pl
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FAMI jest jednym z czołowych producentów elementów wyposażenia
produkcji, warsztatów oraz magazynowego w Europie. Wiele z oferowanych przez nas rozwiązań jest unikalnych pod wzglądem wzornictwa
oraz funkcjonalności. Nowoczesne wzornictwo przemysłowe w połączeniu
z najwyższą jakością stanowią główne zalety naszych produktów. Oferta
obejmuje ponad 35 000 pozycji, zapewniając naszym Klientom dostęp
do szerokiej gamy rozwiązań spełniających ich oczekiwania.

FANUC Polska Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 12, 52-407 Wrocław
tel. +480717766160, fax +48 717766169
e-mail: sales@fanuc.eu, www.fanuc.pl
FANUC to światowy lider technologii CNC oraz robotyki, który od 1956r.
oferuje producentom na całym świecie niezawodne sterowania CNC,
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roboty przemysłowe oraz wysokowydajne obrabiarki: Robodrill, Robocut
oraz Roboshot. Koncern wciąż  udoskonala swoje produkty i wyznacza
nowe trendy w rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii produkcji. Systematyczne, wysokie nakłady na badania i rozwój powodują, że
maszyny marki FANUC charakteryzuje niedościgniona szybkość, precyzja
i niespotykana w branży efektywność. Korzystają na tym przede wszystkim
klienci japońskiego producenta, którzy doceniając jakość oferowanych
rozwiązań wykorzystują na całym świecie ponad 20 mln różnego rodzaju
produktów firmy FANUC.

FARO Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Górki 7, 60-204 Poznań
tel. +48 71 339 32 76, fax +48 71 339 32 70
e-mail:.emea@faro.com, www.faro.com
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Firma FARO jest najbardziej zaufanym dostawcą technologii pomiarów
trójwymiarowych na świecie. Firma opracowuje i sprzedaje wspomagane
komputerowo urządzenia do pomiarów i obrazowania oraz powiązane
oprogramowanie. Technologia FARO pozwala na dokonywanie wysoce
precyzyjnych pomiarów trójwymiarowych, obrazowanie i porównywanie
części oraz złożonych konstrukcji w ramach procesów produkcji i zapewniania jakości. Urządzenia te wykorzystuje się też na potrzeby kontroli części
i zespołów maszyn, szybkiego prototypowania, dokumentowania dużych
przestrzeni lub budowli w 3D, geodezji i budownictwa, a także dochodzeń 
oraz rekonstrukcji miejsc wypadków i przestępstw.

FCPK Bytów Sp. z o.o.
ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów
tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701
e-mail: office@fcpk.pl, www.fcpk.pl
FCPK Bytów Sp. z o.o. OZ Kielce
ul. K.Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel. +48-41-347-5300, fax +48-41-347-5301
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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.
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Dzięki blisko 25-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 25 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.

Ferdinand Gross Polska Sp z o.o.
ul. Bierutowska 81, Bud. A, 51-317 Wrocław
tel. +48 71 33766 - 60, fax +48 71 37254 - 67
e-mail: info@schrauben-gross.pl, www.schrauben-gross.pl
Ferdinand Gross - Doświadczony partner w dziedzinie elementów
złącznych
Firma Ferdinand Gross należy dziś  w Niemczech do największych
dostawców techniki elementów złącznych. Naszym Klientom i Partnerom
z przemysłu oferujemy „szyte na miarę“ usługi w oparciu o system Kanban.
Nasze inteligentne rozwiązania dla zarządzania częściami typy C obniżają Państwa koszty zakupów nawet o 70 %. Czy to brzmi interesująco?
Oczywiście. Wypróbujcie Państwo sami. Za pomocą naszego kalkulatora
kosztów procesów możecie Państwo w niewiążący sposób sprawdzić
Państwa osobisty potencjał oszczędności.
Dużo więcej niż same elementy złączne
Znakomite zarządzanie częściami typu C jest tylko jedną  z naszych
mocnych stron. Oprócz elementów złącznych i zamocowań znajdą Państwo u nas narzędzia, asortymenty techniczne i części wykonywane wg
rysunków. Skorzystajcie Państwo z naszej nowoczesnej logistyki, dzięki
której mamy stale do Państwa dyspozycji
100.000 części znormalizowanych
24.000 części dostosowanych do specyficznych wymagań Klientów
11.000 narzędzi.
Ponadto zarządzamy 10.000 rysunków Klientów.
Ciągłość, doświadczenie i jakość to do dziś symbole firmy Ferdinand
Gross. Od ponad 150 lat dążymy do opartego na zaufaniu, długookresowe-
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go partnerstwa z naszymi Klientami. Jesteśmy najstarszym hurtownikiem
śrub w Niemczech - nasze przedsiębiorstwo pozostaje rodzinną własnością 
od pięciu pokoleń. W naszej codziennej współpracy z Klientami kierujemy
się tradycjami i takimi wartościami, jak uczciwość, niezawodność, stałość
i otwartość. Postawcie Państwo zadania przed nami, a będziecie zaskoczeni tym, jak wiele możemy dla Państwa zrobić.
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Ferdinand Gross - your reliable partner in fastening technology
Today, Ferdinand Gross is among the largest suppliers of fastening
technology in Germany. We supply our customers and partners from the
industry with custom services in all aspects of kanban.
With our intelligent solutions for your C-parts management, we can
reduce your procurement costs by up to 70 percent. Sounds interesting?
It is. Try it yourself, with a non-binding trial of our process cost calculator
to check your entirely personal potential savings.
Far more than just fastening technology
Excellent C-parts management is just one of our strengths. In addition
to fastening technology, we can provide you tools, technical product lines,
and drawing parts. Take advantage of our ultramodern logistics, which have
100,000 standard parts
24,000 customer-specific parts
11,000 tools
in stock for you at all times. We also manage about 10,000 customer
drawings.
Continuity, experience, and quality are still the watchwords for Ferdinand
Gross today. For 150 years, we’ve worked to ensure trustworthy, long-term
partnership with our customers. We are the oldest screw dealer in Germany
- the company is family-owned by the fifth generation now. Tradition and
values such as honesty, reliability, consistency, and openness are important
in our daily work with our customers. Work with us - you’ll be surprised at
what we can do for you.
Ferdinand Gross - Ihr zuverlässiger Partner rund um Verbindungstechnik
Ferdinand Gross gehört heute in Deutschland zu den größten Lieferanten
von Verbindungstechnik. Unsere Kunden und Partner aus der Industrie versorgen wir mit maßgeschneiderten Dienstleistungen rund um das Kanban.
Mit unseren intelligenten Lösungen für Ihr C-¬Teile-¬Management
senken wir Ihre Beschaffungskosten um bis zu 70 Prozent. Hört sich
interessant an? Ist es auch. Probieren Sie es selbst und überprüfen Sie
unverbindlich mit unserem Prozesskostenrechner Ihr ganz persönliches
Einsparpotenzial.
Viel mehr als reine Verbindungstechnik
Exzellentes C-¬Teile-¬Management ist nur eine unserer Stärken. Neben
Verbindungstechnik finden Sie bei uns Werkzeuge, Technische Sortimente
und Zeichnungsteile. Profitieren Sie von unserer hochmodernen Logistik,
die für Sie
100.000 Normteile
24.000 kundenspezifische Teile
11.000 Werkzeuge
ständig auf Lager bereit hält. Darüber hinaus verwalten wir rund 10.000
Kundenzeichnungen.
Kontinuität, Erfahrung und Qualität stehen bis heute für das Unternehmen Ferdinand Gross.
Seit 150 Jahren sind wir bestrebt, eine vertrauensvolle, langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden einzugehen. Wir sind der älteste Schraubenhändler Deutschlands - das Unternehmen ist bereits in fünfter Generation
in Familienbesitz. Traditionen und Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit,
Beständigkeit und Offenheit sind uns in der täglichen Zusammenarbeit mit
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unseren Kunden wichtig. Fordern Sie uns - Sie werden überrascht sein,
was wir alles für Sie tun können.

Ferro Term Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 176, 93-120 Łódź
tel.+48 42 2533030, fax+48 42 2502442
e-mail: ferroterm@ferroterm.pl, www.ferroterm.pl
Przedsiębiorstwo wielobranżowe istnieje od roku 1989. Jest m.in.
sprawdzonym dostawcą  elementów konstrukcyjnych do budowy przenośników i innych urządzeń. W zakresie stalowych zawiasowych taśm
transportowych wyłączny importer ich niemieckiego producenta firmy
Allert GmbH, Proponujemy szeroki asortyment wysokiej jakości rolek
transportowych włoskiego producenta Rollven spa, a także produkty
niemieckiego producenta wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych
(płyty, wałki, prowadnice ślizgowe, automatyczne napinacze łańcuchów)
Murtfeldt Plastics GmbH.
Zawiasowe taśmy stalowe do transportu międzyoperacyjnego wyrobów
oraz odpadów produkcyjnych w tym wiórów. Występują one w podziałkach
25.4mm, 38.1mm, 63mm, 100mm oraz 152.4mm i szerokościach od
100mm. z powierzchnią płaską, perforowaną lub z wypukłościami również 
w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Firma nasza wykonuje także gotowe
przenośniki na bazie tych taśm.
Rolki transportowe stalowe ocynkowane, nierdzewne, tworzywowe,
do łuków, napędzane paskami, łańcuchami, do zróżnicowanych obciążeń
Produkty z tworzyw konstrukcyjnych jak płyty, wałki z PE UHMW,
POM, PA, PTFE, PEEK i inn. Proponujemy również  z konstrukcyjnych
tworzyw podstawowych gotowe wyroby jak profile i prowadnice ślizgowe,
a także napinacze łańcuchów. W naszej ofercie znajdują  się  również 
tworzywa ślizgowe do podwyższonych temperatur do 600ºC
Multitrade company since 1989. Verified supplier of conveyor components. Exclusive importer of German manufacturer Allert GmbH within the
range of hinged steel belts.Wide assortment of high quality rollers of Italian
manufacturer Rollven spa and technical and high-performance plastics
(plates, bars, chain guides, chain tensioners) by german manufacturer
Murtfeldt Plastics GmbH are also among Ferro - Term’s commercial offer.
Hinged steel belts for transportation of products and waste materials
including metal chips. Hinged steel belts are available with pitches 25,4
mm, 38,1 mm, 63 mm, 100 mm and 152,4 mm and nominal widths starting
from 100 mm and in wide variety of surfaces, e.g. flat, perforated, dimpled,
also made of stainless steel. Our company is also manufacturing complete
conveyors on the base of these belts.
Rollers for belt conveyors made of galvanized steel, stainless steel,
plastics, for arches, driven with belts, chains, for various loads.
Products made of technical plastics such as plates, bars made of PE
UHMW, POM, PA, PTFE, PEEK etc. We also offer profiles, chain guides
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and chain tensioners made of basic plastics including the sliding guides
for elevated temperatures up to 600°C.
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Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:

Kurt Allert GmbH + Co. KG - Austraße 36, 78727 Oberndorf am Neckar,
Niemcy

FERUS Łukasz Dziki
ul.1-go Sierpnia 28, 37-450 Stalowa Wola
tel. +48 15 642 58 78
e-mail: biuro@ferus.com.pl, www.ferus.com.pl

a-66

Firma FERUS Łukasz Dziki specjalizuje się w produkcji odkuwek matrycowych w zakresie od 0,5 do 60 kg i łańcuchów ogniwowych od 4 do 26
mm. Oferta zawiera także obróbkę cieplną, mechaniczną oraz malowanie
i cynkowanie elementów do wyrobów gotowych.
The company FERUS Łukasz Dziki specializes in the production of
matrix drop forgings in the range of 0,5 to 60 kg and link chains from 4 to
26 mm. Our offer contains also heat treatment, machining, painting and
galvanizing of elements to finished products.

FIBERLAB S.A.
Brzezie 387, 32-014 Brzezie
tel. +48 731 400 201
e_mail: office@fiberlogy.com, www.fiberlogy.com
https://www.facebook.com/fiberlogy/
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Fiberlogy to marka wysokiej jakości materiałów do druku 3D, należąca do
polskiego producenta - firmy Fiberlab S.A. Filamenty dostępne w ofercie
są  przeznaczone do drukarek typu FFF/FDM. Materiały wyróżniają  się 
swoimi uniwersalnymi właściwościami, a także ponadprzeciętną tolerancją 
średnicy i owalu, odpowiednio +/- 0,02mm i +0,01mm.
Działalność spółki jest bardzo doceniana przez środowisko branżowe.
Firma może pochwalić się  takimi nagrodami jak „Najlepszy producent
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filamentów 2016” czy „Najlepsza Nowa Polska Firma 2016”. Ich zdobycie
było możliwe dzięki stale wprowadzanym nowościom produktowym oraz
konsekwentnie poszerzanej sieci dystrybucji, w kraju i zagranicą.
Aktualnie oferta obejmuje materiały, które dobrze sprawdzą się w prototypowaniu, projektowaniu przestrzeni, a także designie - produktowym
i użytkowym. Są to filamenty HD PLA, Easy PLA, PLA Mineral, Fiberflex
40D, HIPS oraz Fiberwood.

filaments4U
ul. Grabskiego 94b/3, 35-312 Rzeszów
tel. + 48 660 947 463
e-mail: sklep@filaments4u.com, www.filaments4u.com
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Działalność Filaments4U obejmuje dystrybucję drukarek 3D, materiałów
eksploatacyjnych, usługi za zakresu doradztwa, szkolenia jak również 
samego druku 3D.
Naszym klientom oferujemy:
- Szeroką ofertę Drukarek 3D
- Doradztwo i Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji drukarek
- Duży wybór filamentów oraz innych akcesoriów
- Usługi druki i skanowania 3D oraz projektowania CAD
- Oprogramowanie 2D/3D (CAD/CAM)
Nasi klienci mogą liczyć na fachową pomoc i doradztwo w każdej sytuacji
i na każdym etapie projektu.

Finnotech Sp. z o.o.
ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
tel. +48 606 140 096
e-mail: biuro@f3dfilament.com, www.f3dfilament.com
FINNOTECH - właściciel marki F3D Filament, posiada w swoje ofercie
niezwykle szerokie portfolio materiałów. Począwszy od tradycyjnego ABS
i PLA, a skończywszy na Bioflex, Nano-Carbonie czy PMMA. Produkty
firmy są obecne praktycznie na całym świecie, korzysta z nich również 
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wielu producentów drukarek 3D, którzy brendują je własną marką. Całkiem
możliwe, że korzystasz z filamentów Finnotech nawet o tym nie wiedząc…?
Dla pełnego zadowolenia Naszych Klientów dostarczamy Filamenty
wykonane z najlepszych dostępnych granulatów na rynku tworzyw sztucznych. Filament dostępny wymiarach 1,75mm, 2,85mm i 3mm w tolerancji
wymiaru +-0,03mm.
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Facebook.com/F3dFilament
Twitter @F3dFilament

Firefly AB
ul. Morelowskiego 27, 52-429 Wrocław
tel. +48 607 473 955, +48 795 488 681
e-mail: michal.sobieszkoda@firefly.se , piotr.czuchnicki@firefly.se
www.firefly.se
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Firefly AB jest światowym liderem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych procesów produkcyjnych oraz systemów wykrywania i gaszenia
iskier. Od ponad 40 lat Firefly AB specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań 
dostosowanych do potrzeb klienta o najwyższych technicznych standardach i jakości. Oferuje rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, które
skutecznie zapobiegają wybuchom i pożarom w filtrach oraz w maszynach
wysokiego ryzyka.

Formlabs
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. +48 12 307 25 24
e-mail: info@druk3d.cx,
www.cadxpert.com.pl/drukarka-3d-formlabs-form-2.html
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Drukarka 3D Formlabs FORM 2 pracuje w technologii SLA, polegającej
na utwardzaniu żywicy przy użyciu światła lasera. Dzięki zaawansowanemu
układowi optycznemu możliwe jest osiąganie wysokiej rozdzielczości oraz
precyzji wydruków.
Dzięki szerokiej gamie żywic znajduje zastosowanie m. in. w firmach
z branży jubilerskiej, mechaniki precyzyjnej czy dentystycznej. Różnorodność materiałów o odmiennych właściwości fizycznych i mechanicznych, pozwala na wykonywanie prototypów, modeli koncepcyjnych
oraz funkcjonalnych. Urządzenie umożliwia drukowanie modeli z żywic
standardowych (dostępnych w kolorach: transparentny, biały, szary i czar-
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ny), żywic funkcjonalnych (Tough, High Temperature, Flexible i Durable)
specjalistycznych żywic do odlewnictwa (Castable) oraz dedykowanych
do branży dentystycznej (Dental SG).

FOSTER CHEMIA POLSKA Sp. z o.o. Spółka
komandytowa
ul. Świderska 109 k/23, 03-128 Warszawa
tel. +48 605 480 777, tel/fax +48 22 889 27 61
e-mail: info@fosterchemia.pl; sekretariat@fosterchemia.pl
www.fosterchemia.pl
Firma Foster Chemia Polska jest wyłącznym dostawcą dla przemysłu na
terenie Polski produktów niemieckiej firmy FOSTER CHEMICALS GmbH,
należącej do największych niemieckich producentów środków chemicznych
do obróbki powierzchniowej. Asortyment produkcyjny obejmuje ponad 1000
różnego rodzaju środków chemicznych, wśród których należy wymienić:
• Środki do chemicznej obróbki powierzchniowej w przemyśle obróbki metali
- Wodne środki do mycia i odtłuszczania międzyoperacyjnego
- Emulsyjne środki do czyszczenia na zimno
- Środki do fosforanowania żelazowego i cynkowego
- Organiczne środki do fosforanowania żelazowego   w temperaturze
otoczenia
- Środki do obróbki bezchromowej  - certyfikat QUALICOAT
- Środki do ochrony antykorozyjnej
- Środki do trawienia, odrdzewiania i odtłuszczania
- Środki do czyszczenia i odtłuszczania na zimno na bazie rozpuszczalników organicznych
- Chłodziwa, środki smarujące.
•
-

Środki pomocnicze do lakierni:
Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do lakierów
Rozpuszczalniki do przemywania instalacji lakierniczych
Środki do koagulacji lakierów w komorach lakierniczych ze ścianą wodną 
Środki do usuwania lakieru

NASZYM CELEM JEST DOBRANIE MOŻLIWIE NAJLEPSZEGO
PRODUKTU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA!
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Frascio Riccardo SAS
Via G. Prati 82, 25086 Rezzato (BS), Włochy / Italy
tel. +39 030 2792257, 030 2793095, fax +39 030 2590368, 030 2595483
e-mail: commercial@riccardofrascio.com, info@rifstahl.com
www.riccardofrascio.com, www.rifstahl.com

c-39

Ponad 11.000 klientów obsługujemy obecnie w 30-tu krajach, ponad
3 miliony pił taśmowych zgrzanych do 2016 roku. Mająca 40 lat historii
firma Frascio Riccardo SAS może sprostać wszelkim potrzebom w cięciu
metalu, wszystko to dzięki bliskiej współpracy z najlepszymi światowymi
producentami, dzięki wykwalifikowanej i specjalistycznej załodze także
dzięki silnej sieci handlowej. Nasza oferta produktów obejmuje: serię 
węglikowych pił taśmowych Aurora, bimetaliczne piły taśmowe M42 i M51,
frazy tarczowe z węglikiem spiekanym, HSS, Dry Cut oraz frezy tarciowe,
brzeszczoty do cięcia metalu.
More than 11.000 customers currently served in 30 countries, over 3
millions band saw blades welded to 2016. With a 40 years long history
Frascio Riccardo Sas can meet any metal cutting needs, thanks to a close
cooperation with the best manufacturers in the world, to a skilled and specialized staff and to a strong commercial network. Our products gamma
includes: Aurora series TCT band saw blades, M42 and M51 Bimetallic
band saw blades; TCT, HSS, Dry Cut and Friction circular saw blades;
Hack saw blades.

FREDEN
Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii
Alfred Nitschke
ul. Lelewela 30, 61-409 Poznań
tel. +48 61 830 81 31, 61 830 75 37, kom. +48 606 280 048, 668 016 200,
fax +48 61 830 80 13
e-mail: freden@freden.pl, freden@interia.pl
http://www.freden.pl

a-01

Sprzedaż laserów CONCEPT LASER do stapiania 3D w metalu.
Spawanie i grawerowanie laserowe (także kolor).
Automatyzacja procesów - zrobotyzowane stanowiska laserowe.
Sprzedaż laserów SISMA - spawarek, grawerek, wycinarek.
Regeneracja form wtryskowych i wykrojników.
Sprzedaż  urządzeń  i materiałów NOVAPAX, do mikrospawania i polerowania.
Preparaty czyszczące ECO-NOVA, do maszyn i ogólnego stosowania.
Sales of 3D metal printers - CONCEPT LASER.
Engraving (also in color) and welding laser - services.
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Process Automation - welding with laser and robots.
Sales of welding, engraving and laser cutting machines - SISMA.
Regeneration of molds and die cuts.
Sales of equipment and materials for microwelding and polishing NOVAPAX.
Cleaning preparations for machinery and general use - ECO-NOVA.

FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii
Alfred Nitschke
ul. Lelewela 30, 61-409 Poznań
tel/fax +48 61 8307537, +48 61 8308013
e-mail: freden@freden.pl, www.freden.pl
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Concept Laser to jeden z czołowych producentów na świecie drukarek
3D do metalu. Od ponad 17 lat zajmuje się  dostarczaniem najwyższej
klasy urządzeń  do selektywnego topienia metalu. Dzięki nowatorskim
rozwiązaniom i nieustannemu rozwojowi, Concept Laser realizuje założenia
4-tej rewolucji przemysłowej.
Jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem urządzeń  Concept
Laser na terenie Polski. W naszej ofercie znajdują się również urządzenia
laserowe do precyzyjnego spawania, lasery do grawerowania jak i spersonalizowane stanowiska zrobotyzowane. Posiadamy prawie 40 letnie
doświadczenie w branży tworzyw sztucznych, jesteśmy specjalistami
od mikro-spawania i grawerowania form wtryskowych. Naszym klientom
oferujemy nie tylko gotowe urządzenia ale i specjalistyczną wiedzę o procesie i technologii.

FUNDACJA FUCCO
ul. Mickiewicza 5 / Sala 220a, 64-100 Leszno
tel. +48 885 244 366
e-mail: kontakt@fucco.pl, strony: www.fucco.pl, www.technologiczniegotowi.pl
Fundacja Fucco to spinoff firmy Fucco Design, którego celem jest popularyzacja nowoczesnych technologii, szczególnie w sektorze edukacyjnym.
Jesteśmy autorem Projektu Technologicznie Gotowi.

158

b-06

Został on stworzony, aby umożliwić uczniom i studentom kształcenie
się w nowoczesny sposób według europejskich standardów. Dzięki niemu
placówki będą  w stanie kształcić inżynierów, którym wszelkie nowinki
technologiczne nie są  straszne. Projekt przewiduje zarówno szkolenia
oraz warsztaty dla uczniów i kadry nauczycielskiej, jak również  zakup
nowoczesnego, niedrogiego sprzętu i oprogramowania, które podniosą 
standardy nauczania w danej szkole, przez co wzrośnie jej prestiż oraz
innowacyjność.
Uczniowie i studenci zaś będą mogli rozwijać kluczowe kompetencje:
matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, ponadto cechy takie
jak: przedsiębiorczość, inicjatywność i kreatywność.

G + K Umformtechnik GmbH
Nordring 68, D - 63843 Niedernberg
tel. 0049 (0) 6028 / 99 98 - 0, fax 0049 (0) 6028 / 99 98 - 59

Stoisko / Stand
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Prostowarki walcowe do blach, taśm, prasy hydrauliczne, linie technologiczne do wykonywania arkuszy ze zwojów itp.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
- STARYS – patrz osobny wpis w katalogu

Gabella Macchine S.p.A.
via Monte Orfano 12, 13864 Crevacuore (BI)
Italy
tel. +39 015 7696 411, fax +39 015 7696 490
e-mail: info@gabella.it, www.gabella.it
-
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Już od 1960 roku jesteśmy włoskim producentem:
LINII DO CIĘCIA POPRZECZENGO
ZWIJAREK
LINII WIELOFUNKCYJNYCH
PRAS KRAWĘDZIOWYCH
SZLIFIEREK DO PŁASZCZYZN

159

oraz wielu innych maszyn.
Mogą być one wyposażone m.in. w automatyczny system pozycjonowania noży, nożyce umożliwiające częściowe cięcie blachy oraz oprogramowanie do nestingu. Oferujemy rozwiązania dla małych firm oraz fabryk
masowej produkcji.

Stoisko / Stand

Since 1960s we manufacture in Italy:
CUT-TO-LENGTH LINES
SLITTING LINES
COMBINED LINES
PRESS BRAKES
LEVELLERS etc…
Our lines can be equipped of slitter with automatic blades positioning,
partial cut shears, nesting softwares for multi-blanking lines and other
solutions for very flexible plants or mass production.
-

GAIA Multitool
ul. Otrocz 6, 25-332 Kielce
tel. +48 793-070-053
e-mail: poczta@gaiamultitool.pl, http://gaiamultitool.pl
GAIA Multitool to wyjątkowe narzędzie do prototypowania. Uniwersalna
maszyna CNC obsługująca do 10 unikalnych głowic.
Głowica do drukowania w technologii FDM jest zbudowana w oparciu
o profesjonalny ekstruder Goliat i głowicę renomowanej angielskiej firmy
E3D. Platforma może być wyposażona w przystawkę  do frezowania
z rzecionem niemieckiej firmy KRESS.
GAIA Multitool jako jedyna drukarka na rynku pracuje w technologii JAPA.
Technologia JAPA jest autorską technologią druku 3D opracowaną przez
Janusza Wójcika i Pawła Rokitę. Pozwala na drukowanie obiektów z mas
półstałych. Może pracować w glinie jak również w masach opracowanych
przez użytkownika opierających się np. o żywice wypełnione pyłem marmurowym lub metalowym, włóknami szklanymi i innymi wypełniaczami.
Najczęściej wymieniane przez klientów są wersje Standard (o polu roboczym o średnicy 30 cm i wysokości do 45 cm) oraz MAXX V2 o średnicy
pola roboczego 45 cm oraz wysokości 125 cm.
Producent świadczy również  usługi budowy na zamówienie maszyn
według specyfikacji klienta. W ciągu ostatniego roku realizował projekty
m.in. dla jednostki naukowej i przemysłu zbrojeniowego (również za granicą). Specjalistyczna wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki,
układów sterownia, doświadczenie w realizacji różnych projektów oraz
szerokie kontakty pozwalają na podjęcie się nawet najbardziej wymagających wyzwań z zakresu druku 3D.
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GER-MAQUINAS HERRAMIENTA, S.L.
Poligono Industrial De Itziar Pabellon F-5 Apdo 88, 20829 Itziar - Deba, Hiszpania
www.germh.com

c-03

Hiszpański producent maszyn specjalizujący w produkcji szlifierek do
obróbki metalu. Producent znany jest na całym świecie jako producent
produkujący maszyny wysokiej jakości wykorzystujący innowacyjną 
technologię.

GF Machining Solutions sp. z o.o.
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 326 50 50, fax +48 22 326 50 99
e-mail: info.gfms.pl@georgfischer.com, www.gfms.com/pl

c-27

GF Machining Solutions - wiodący dostawca obrabiarek do produkcji
form, narzędzi i innych elementów wymagających wysokiej precyzji.
Nasza oferta:
• Frezarskie centra obróbkowe 3 i 5-osiowe Mikron
• Wgłębne i drutowe centra elektroerozyjne AgieCharmilles
• Lasery do teksturowania powierzchni AgieCharmilles - nadawanie faktur
powierzchniom różnorodnych materiałów
• 5-osiowe frezarskie centra obróbkowe przeznaczonych do produkcji
ostrzy i łopatek dla silników lotniczych oraz turbin prądotwórczych Liechti
Engineering AG
• Drukarki 3D AgieCharmilles dla produkcji form i matryc
• Części zamienne, materiały eksploatacyjne
• Systemy mocowań i automatyzacji produkcji System 3R
• Usługi serwisowe, szkolenia, instalacje, doradztwo techniczne
GF Machining Solutions należy do koncernu Georg Fischer. Georg
Fischer obejmuje trzy oddziały operacyjne GF Piping Systems, GF Automotive i GF Machining Solutions. Założona w 1802 roku, korporacja ma
swoją siedzibę w Szwajcarii i jest obecna w 32 krajach, ze 124 firmami,
z których 48 to zakłady produkcyjne. Zatrudnia około 14 000 pracowników.
GF Machining Solutions - the leading supplier of machinery for the
production of molds, tools and other components requiring high precision. Our offer:
• Mikron Milling Machining Centers
• AgieCharmilles’ EDM die sinking and wire cutting machines
• AgieCharmilles’ Laser ablation
• 5-axis milling machines designed to produce blades and blisks for aircraft
engines and power generating turbines Liechti Engineering AG
• AgieCharmilles’ Additive Manufacturing
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• Spare parts, consumables
• Clamping and automation systems System 3R
• Service, training, installation, technical consultancy
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GF Machining Solutions belongs to Georg Fischer group. GF comprises
three operational divisions GF Piping Systems, GF Automotive, and GF
Machining Solutions. Founded in 1802, the Corporation is headquartered
in Switzerland and is present in 32 countries, with 124 companies, 48 of
them production facilities. Its approximately 14 000 employees.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• System 3R International - Sorterargatan 1, 162 50 Vällingby, Schweden
• Step Tec AG - Industriestrasse 45, 4542 Luterbach, Szwajcaria
• Liechti Engineering AG - Gerbestrasse 1, 3550 Langnau, Switzerland

     
Glamar Sp. z o.o.
ul. Sportowa 27, 41-608 Świętochłowice
tel. +48 32 494 42 20, 32 494 49 70, fax +48 32 494 49 11
e-mail: glamar@glamar.pl, www.glamar.pl
Firma GLAMAR to długoletni kooperant w dziedzinie dostarczania
i serwisowania narzędzi tnących takich jak: frezy tarczowo-piłkowe ze stali
szybkotnącej HSS i HSSE, piły tarczowe z węglikami spiekanymi TCT do
cięcia stali i metali nieżelaznych, piły do cięcia tarciowego, piły taśmowe,
noże krążkowe, frezy i piły tarczowe do przecinarek orbitalnych oraz
frezy specjalne, stosowane w rowkowaniu śrub, jubilerstwie i procesach
mikro mechaniki.
Ostrzymy i regenerujemy frezy tarczowe do średnicy 850 mm, a piły
tarczowe węglikowe nawet do średnicy 1300 mm. Na rynku Polskim reprezentujemy uznanego producenta narzędzi do cięcia firmę STARK s.p.a.
Oferujemy także doradztwo techniczne w zakresie prawidłowego doboru
narzędzi oraz parametrów ich pracy. Prawie 15 lat doświadczenia na rynku,
nowoczesny park maszyn, wykwalifikowana kadra, szeroki asortyment
oraz duża elastyczność zapewniają wysoki standard oferowanych przez
naszą firmę towarów i usług.
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Fabryka Narzędzi „GLOB” Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała
tel. +48 33 816 57 24, 33 496 40 14, fax +48 33 443 20 45
e-mail: fnglob@poczta.fm, http://www.fnglob.pl
-

c-23

GLOB produkcja:
brzeszczoty do piłek ręcznych i pił mechanicznych ramowych
piły płatnice
noże taśmowe
piły taśmowe do drewna - stolarskie i trakowe
frezy tarczowo-piłkowe
Linia przystawek do szlifierek kątowych “GLOB SYSTEM”
do szlifowania rur,poręczy i spoin pachwinowych
do satynowania
do wiercenia w rurach
pilnik taśmowy
MK MORSE:
piły taśmowe bimetaliczne + zgrzewanie CNC na wymiar
otwornice, brzeszczoty szblaste i bimetaliczne
piły tarczowe do cięcia stali METAL DEVIL
FEMI: przecinarki taśmowe
EVOLUTION POWER TOOLS:
przecinarki tarczowe do cięcia stali
wiertarki ze stopą magnetyczną
EXACT: urządzenia do cięcia rur
EUROBOOR, ROTABROACH: wiertarki ze stopą magnetyczną.

Firmy reprezentowane:

MK MORSE (USA); OHIO
• bimetalaiczne piły taśmowe do cięcia stali, akcesoria do elektronarzędzi

EXACT TOOLS (FIN); HELSINKI
• profesjonalne przecinarki do cięcia rur
ROTABROACH (UK); SHEFFIELD
• wiertarki magnetyczne
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Główny Mechanik
Wydawnictwo Artekst
ul. Dąbrowskiego 37, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 501 100 385
e-mail: redakcja@gmech.pl, www.gmech.pl
Portal oraz czasopismo Główwny Mechanik wypełnia lukę  między
portalami i czasopismami ogólnobiznesowymi oraz ściśle tematycznymi,
poświęconymi poszczególnym wycinkom działań  w procesie produkcji
i utrzymania ruchu. Wśród czytelników jest zarówno kadra zarządzająca,
jak i osoby zatrudnione bezpośrednio na produkcji.
Poza prenumeratą Główny Mechanik jest dystrybuowany na seminariach
i konferencjach firm Axon Media, Movida, MMC Polska oraz MPM Productivity Management, dzięki czemu dociera do znacznej liczby czytelników.
Portal www.gmech.pl ma już ok. 25 tys. odsłon miesięcznie (przy małym
współczynniku odrzuceń) i liczba ta systematycznie rośnie. Podobnie rośnie
liczba fanów na Facebooku (https://www.facebook.com/glownymechanik/).
Lubi nas już ponad 700 osób.

GłUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL
PARTNERSHIP
ul. Łódzka 32, 44-164 Gliwice
tel. (+48) 32-234 66 45, (+48) 32-234 50 80, fax (+48) 32 230 99 45
e-mail: biuro@mge.biz.pl, www.zjg.com.pl
Oferujemy doradztwo oraz dostawę technologii obróbki powierzchniowej
(bębnowanie, gratowanie, obróbka wibracyjna, obróbka wibrościerna,
trowalizacja, odtłuszczanie, mycie). Dodatkowo wykonujemy testy czystości technicznej. Profesjonalne podejście do każdego klienta sprawia,
że marka Głuchowski jest gwarancją  najwyższej jakości oraz dbania
o każdy szczegół.
We offer consulting and surface treatment technologies (tumbling, deburring, vibration machining, vibrofinishing technology, trowalising, degreasing,
cleaning). Additionally we make the determination of technical cleanliness
on components. Professional approach to each client makes Głuchowski’s
brand a guarantee of the highest quality and taking care of every detail.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• Rösler Oberflächentechnik GmbH
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Werk Memmelsdorf, Vorstadt 1, 96190 Untermerzbach, Niemcy
• Summa s.r.o.
Žerotínova 61, 787 01 Šumperk, Czech Republic
• GLÄSER GmbH - Robert-Bosch-Straße 32, 72160 Horb am Neckar,
Niemcy

Greentec MQL Sp. z o.o.
ul. Zielona 17, 64-500 Szamotuły
tel. 501 325 678
e-mail: info@greentec-mql.pl
www.ecolubric.pl, www.greentec-mql.com.pl
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Greentec MQL jest oddziałem szwedzkiej firmy Accu-Svenska AB,
europejskiego lidera w dziedzinie aplikowania systemów mikrosmarowania. W branży obróbki metali działamy nieprzerwanie od 12 lat.
Bazując na wieloletniej wiedzy, oferujemy produkty, rozwiązania i usługi
z dziedziny optymalizacji procesów produkcji, w szczególności redukcji
chłodziwa w procesach obróbki metali.
Optymalizujemy procesy:
Tłoczenia
Wykrawania,
Cięcia
Gwintowania
Obróbka CNC
Formowanie blach ocynkowanych
Obsługujemy małe oraz duże przedsiębiorstwa, oferujemy rozwiązania
szyte na miarę i dokładnie odpowiadające potrzebom użytkowników.
Firmy reprezentowane /Companies presented AT the stand:

•

ACCU-SVENSKA AB +logo
Saltängsvägen 18, 721 32 Västerås, Sverige

•

Nex Flow™ Air Products Corp. + logo
10520 Yonge Street, Unit 35B-220
Richmond Hill, ON, L4C 3C7, Kanada
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GROB Polska Sp. z o. o.
ul.Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo
www.grobgroup.com

c-02

Firma Grob - niemiecki producent obrabiarek. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wysokiej jakości i niezawodności maszyn jesteśmy w stanie
zagwarantować naszym klientom optymalne wsparcie techniczne GROB
we wszystkich obszarach działalności systemu produkcyjnego oraz maszyn uniwersalnych.
Zakres naszych produktów waha się od powszechnego centrum obróbczego do w pełni zautomatyzowanych linii montażowych.
Kompetencja, wysoki stopień innowacyjności oraz jakość są symbolem
naszej firmy.
Od roku 2015 firma Grob działa na rynku polskim świadcząc usługi
w zakresie sprzedaży oraz serwisu. Nasza oddział znajduje się w Wysogotowie k/Poznania.

Grupa CSV Sp. z o.o.
ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin
tel. +48 91 46 01 459
e-mail: info@csv.pl, www.csv.pl
Grupa CSV od ponad 25 lat jest dostawcą kompleksowych technologii lakierniczych. Oferuje najszerszy wybór produktów dla lakiernictwa
samochodowego, przemysłowego i pojazdów użytkowych. W ofercie
firmy znajdują produktu najbardziej rozpoznawalnych marek, m.in.: Gold
Car, R-M, SIA, QRS, Car System, Glassurit, BESA, Aipress czy Rupes.
Grupa CSV zapewnia klientom najwyższej jakości wsparcie techniczne
oraz autorskie programy szkoleniowe, zwiększające efektywność pracy.
Grupa CSV for over 25 years is a dynamic refinish distribution experience,
providing thewidest brand offering of paint, consumables and equipment.
Company offers the best brand products: Gold Car, R-M, SIA, QRS, Car
System, Glassurit, BESA, Aipress or Rupes. Grupa CSV provides customers with the highest quality technical support and training programs that
improve work efficiency.
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GUDEPOL
ul. Kunicka 10, 59-220 Legnica
tel. 76 85 40 774
e-mail: info@gudepol.eu, www.gudepol.eu

g-29

Ponad 25 letnie doświadczenie pozwoliło nam na stworzenie bogatej
oferty sprężarek śrubowych i tłokowych, stacji uzdatnienia powietrza,
instalacji, narzędzi pneumatycznych, armatury, oraz kompleksowych
rozwiązań z zakresu pneumatyki. Główną część naszej oferty stanowią 
kompresory tłokowe i śrubowe, które charakteryzują  zróżnicowane
parametry techniczne oraz szeroki zakres mocy. Posiadamy własne
rozwiązania technologiczne wykorzystywane w projektowaniu i produkcji
sprężarek, które wpływają  na wysoką  wydajność, solidność konstrukcji
i oszczędność pracy.

GUSS-EX Sp. z o.o.
ul.Lencewicza 2a, 01-493 Warszawa
tel. (+48) 223129500, fax (+48) 223129515
e-mail: biuro@guss-ex.com, guss-ex.com

d-01

GUSS-EX Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor firmy STEM w Polsce,
producenta różnego rodzaju oczyszczarek śrutowych do półfabrykatów
i konstrukcji stalowych, blach, profili, odlewów, odkuwek, prętów, kęsów,
walcówki, rur, butli gazowych. Posiadamy w ofercie kilkanaście typów
maszyn dobieranych w zależności od typu i skali produkcji.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
STEM d.o.o. - Vipavska cesta 67, 5000 Nova Gorica, Słowenia

GWR Technologist Piotr Gawor
ul. Szlachecka 19, 32-040 Rzeszotary
tel. 693-024-767
e-mail:piotrgawor@gwr.com.pl, www.gwr.com

a-33
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H A S A N Zakład Handlowo-Usługowy
Antoni Hasenbeck
ul. Jeziorna 15, 48-300 NYSA
tel. 77 409 39 30-2, tel./fax 77 431 05 43
e-mail: zhu@hasan.pl, http://www.hasan.pl
e-mail: zhu@hasan.eu, http://www.hasan.eu
Producent UCH® - układów chłodzenia narzędzia obrabiającego do
obrabiarek.
Elektropompki do emulsji chłodzących i olejów w obrabiarkach:
• Zanurzeniowe: 2CPP, 2COP, 4COA, IMM, MP, SP, SPV
• Zębate: 4 CZA, 4 CZB
• Wysokich ciśnień: COV, COS, COSM, AP, EPC, HPP
• Transferowe: TR, AU, SQ
Oświetlenie do obrabiarek:
• Lampy jarzeniowe: SO20
• Lampy halogenowe: INDUSTRY V, INDUSTRY III
• Lampy z diodami LED: InLED, RefLED, DeskLED, SO20 LED
Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne:
• Lampy uliczne StLED
• Świetlówki LED: T5, T8, T10, liniowe
Przetworniki optoelektroniczne.
Węże segmentowe do emulsji chłodzących 0-1 atm, 0-6 atm.
Wyłączniki krańcowe - mikrowłączniki.
Sprzedaż, doradztwo techniczne, serwis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Manufacturer of UCH® - cooling systems for machine tools.
Electric pumps for cooling emulsions and oils in machine tools:
Immersion pumps: 2CPP, 2COP, 4COA, IMM, MP, SP, SPV
Gear pumps: 4CZA, 4CZB
High pressure pumps: COV, COS, COSM, AP, EPC, HPP
Transfer pumps: TR, AU, SQ
Lighting for machine tools:
Fluorescent lamps: SO20
Halogen lamps: INDUSTRY V, INDUSTRY III
LED lamps: InLED, RefLED, DeskLED, SO20 LED
Exterior and interior lighting:
Street lamps StLED
LED tubes: T5, T8, T10, linear
Incremental rotary encoders.
Sectional plastic hoses for cooling emulsion 0-1 atm, 0-6 atm.
Limit switches - microswitches.
Sales, technical consultancy, sevice.
Hersteller von UCH® - Kühlsysteme für Werkzeugmaschinen.
Elektropumpen fur Kühlemulsion und Öle in Werkzeugmaschinen:
Tauchpumpen: 2CPP, 2COP, 4COA, IMM, MP, SP, SPV
Zahnradpumpen: 4CZA, 4CZB
Hochdruckpumpen: COV, COS, COSM, AP, EPC, HPP
Transferpumpen: TR, AU, SQ
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Beleuchtung für Werkzeugmaschinen:
Leuchtstofflampen: SO20
Halogenlampen: INDUSTRY V, INDUSTRY III
Lampen mit LED: InLED, RefLED, DeskLED, SO20 LED
Außen- und Innenbeleuchtung:
Straßenlaternen StLED
LED-Lampen: T5, T8, T10, linear
Optoelektronische Sensoren.
Sectional Schläuche für Kühlemulsionen 0-1 atm, 0-6 atm.
Endschalter - Mikroschalter.
Vertrieb, technischer Support, Service.
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Współwystawcy/Co-exhibitors:
- EMP s.r.o. Slavkov u Brna, ul. Nadrażni 394, Republika Czeska
- SACEMI – GAMAR s.r.l., Noventa diPiave, Italia
- OSVETLENI ČERNOCH s.r.o., Praga 9 – Kolodĕje, Republika Czeska

Haco Fat Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 281 53-234 Wrocław
tel. 71/ 360 93 08 fax 71/ 360 93 04
www.pl.haco.com, e-mail: biuro@haco.com
sprzedaż maszyn do obróbki blach:
tel. 71/ 360 93 05
e-mail: pawelj@haco.com
sprzedaż tokarek:
tel. 71/ 360 94 12
e-mail: handel@fathaco.com

d-18

Grupa Haco jest uznanym na całym świecie dealerem i producentem
maszyn CNC. Dostarczamy wysokiej klasy maszyny o najlepszym stosunku ceny do jakości. Działamy w wielu sektorach, a nasze maszyny są 
najwyższej klasy w swoich dziedzinach.
Nasze produkty:
- Hydrauliczne prasy krawędziowe,
- Hydrauliczne nożyce do blach,
- Wykrawarki sterowane CNC,
- Wykrawarki do naroży,
- Prasy hydrauliczne,
- Zwijarki do blach i profili,
- Tokarki konwencjonalne i tokarki CNC,
- Centra tokarsko-frezarskie ze skośnym łożem.
The Haco Group is an internationally renowned CNC machine dealer and
manufacturer. We deliver high-performance machines at the best price/
quality ratio found anywhere. We participate in many sectors and all our
machines are top-rated in their field.
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Our products:
Hydraulic press brakes,
Hydraulic shears,
CNC Punching,
Angle Notching,
Sheet and profile roll-bending machines,
Conventional lathes and CNC lathes,
CNC slant bed lathes.

HAFEN
ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce
tel. / fax +48 25 644 08 22
e-mail: biuro@hafen.pl, www.hafen.pl
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Jesteśmy wyłącznym, bezpośrednim przedstawicielem w Polsce,
wiodącej w Europie, austriackiej firmy PWA BERNARDO, oferującej
kompletny asortyment profesjonalnych i hobbystycznych urządzeń  do
obróbki metalu, drewna, blachy, oraz dodatkowego wyposażenia firm
usługowo-produkcyjnych, oraz od 2014r. wyłącznym przedstawicielem
hiszpańskiej firmy JOSVAL producenta bezkonkurencyjnych kompresorów
tłokowych oraz śrubowych.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• Bernardo – PWA Handelsges.m.b.H - Nebingerstraße 7a, 4020 Linz,
Austria
• Compresores Josval SL - Polígono Malpica, Calle F, 50, 50016 Zaragoza,
Hiszpania

Haimer GmbH
Weiherstr. 21, D 86568 Igenhausen
tel. +49-82 57-99 88-0, fax +49-82 57-18 50
e-mail: haimer@haimer.de
HAIMER jest średniej wielkości rodzinną firmą zlokalizowaną w Igenhausen, w Bawarii, niedaleko Augsburga. Projektujemy, produkujemy
i sprzedajemy innowacyjne, wysokiej jakości produkty wykorzystywane
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w obróbce skrawaniem dla przemysłu samochodowego, lotniczego,
energetycznego, a także maszynowego.
Jesteśmy wiodącym producentem uchwytów narzędziowych, zarówno
mechanicznych jak i termokurczliwych, posiadającym w ofercie również 
urządzenia do mocowania termokurczliwego, wyważarki narzędziowe,
a także czujniki 3D. Nasza oferta obejmuje także przyrządy do pomiaru
i ustawiania narzędzi w raz z całą gamą narzędzi monolitycznych i adapterów do ściernic szlifierskich.
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HAIMER is a family run, medium size company located in Igenhausen,
Bavaria near Augsburg, Germany. We design, produce and sell innovative, high precision products for metal cutting as well as for other branches
including automotive,, aerospace, energy, rail and general machining.
Next to our largest offering of tool holders in all popular interfaces and
lengths, including our shrinking and balancing machines, as well as our
3-D Sensors and presetters, our product offering includes solid carbide
tooling and grinding wheel adapters.
HAIMER ist ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen im
bayerische Igenhausen bei Augsburg. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben innovative, hochpräzise Produkte für die Metallzerspanung u. a. für
die Branchen Automobil, Luft - und Raumfahrt, Energie, Schienenverkehr
und Allgemeiner Maschinenbau.
Neben verschiedensten Werkzeugaufnahmen in allen gängigen
Schnittstellen und Längen, den dazu gehörigen Maschinen im Bereich der
Schrumpf - und Auswuchttechnik sowie 3D-Mess-und Voreinstellgeräten
zählen auch Schneidwerkzeuge aus Vollhartmetall und Schleifscheibenaufnahmen zu unserem Produktprogramm.

Handy Fix
Jan Bartosiewicz
ul. Batalionu AK „Bałtyk” 5/U9, 00 - 713 Warszawa
tel/fax+ 48 22 127 7890
e-mail: info@handy-fix.com.pl, www.handy-fix.com.pl
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Od 19 lat autoryzowany dystrybutor amerykańskiej firmy: SOUTHCO
Manufacturing Ltd. - od ponad 100 lat czołowego producenta zamków
przemysłowych, zawiasów, szybkozłączek. Innowacyjne rozwiązania
zamknięć: elektroniczne, dociskowe, dociągowe, zawiasy pozycjonujące.
Rozwiązania dla przemysłu:elektronicznego, elektrycznego, AGD, stoczniowego, motoryzacyjnego, transportu szynowego.
Od 18 lat autoryzowany dystrybutor angielskiej firmy RENCOL Components - od 1923 roku producenta: pokręteł, uchwytów, gałek, nóżek
poziomujących, korb maszynowych.
Zamki przemysłowe i komponenty do budowy maszyn i urządzeń
technicznych.
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For 19 years the authorized distributor of American company SOUTHCO
Manufacturing Ltd. - leading manufacturer of industrial locks, hinges,
quick couplers. Innovative closures: electronic, pressure, drawn up, positioning hinges. Solutions for industries: electronic, electrical appliances,
household goods, shipbuilding, automotive, rail transport. SOUTHCO - over
100 years of manufacturing experience!
For 18 years the authorized distributor of England company RENCOL
Components - since 1923 year industrial manufacturing: knobs, handles,
levelling feet, handwhells.
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Industrial locks and accessories for machinery and technical
equipment.
Firmy reprezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:

•

SOUTHCO manufacturing Ltd - Worcrster, Wielka Brytania

•

RENCOL Components Ltd - Bristol, Wielka Brytania

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH
Bamberger Strasse 19 - 21, D - 96317 Kronach
tel. 0049 (0) 9261 / 409 0, fax 0049 (0) 9261 / 409 399
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Gratowarki, zaokrąglanie krawędzi wew. i zew. na detalach, blachach itp.
Szczotkarki, szlifierki, foliarki i linie technologiczne do powierzchni.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
- STARYS - patrz osobny wpis w katalogu

HEG
ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin
tel. 91 435 87 57, +48 603 710 809, fax +48 601 564 476
e-mail: heg@heg.pl, www.heg.pl
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Firma HEG prowadzi swoją działalność na rynku polskim od ponad 20 lat.
Od samego początku misją jej działania stało się służenie Klientom fachową 
obsługą w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego.
Oferta HEG:
- Obrotniki i manipulatory spawalnicze
- Próżniowe urządzenia podnośne
- Słupowysięgniki i linie do spawania blachownic
- Automaty do spawania rur i zbiorników
- Hydrauliczne prasy poziome
- Walcarki do blach
- Giętarki do rur i profili
- Roboty do cięcia 3D profili i rur.
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Company HEG has been present on Polish market for over 20 years.
From the very beginning our mission is to provide our clients with professional services in the sale of machinery and equipment for heavy industry.
HEG’s offer:
- Positioners and welding manipulators
- Vacuum Lifting Devices
- Column and boom and lines for welding plate girders
- Pipes and tanks welding machines
- Horizontal hydraulic presses
- Rolling mills for plates
- Bending machines for pipes and profiles
- Robots for 3D cutting profiles and pipes.
Współwystawca / Co-exhibitor:
- Inotech  - patrz osobny wpis w katalogu
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:

1. Kistler Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Mackstrasse 84, D-88348 Bad Saulgau, Niemcy
Tel.: +(49) 7581 48882 - 0
Fax: +(49) 7581 48882 - 22
info@kistler-machine.de
http://www.kistler-machine.de/

2. AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH
Binsdorf, Turmstraße 1, 72351 Geislingen, Niemcy
Telefon: ++49 7428 94 514-0
Telefax: ++49 7428 94 514-38
info@aero-lift.de
http://www.aero-lift.de/
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5. HGG GROUP
Zuidrak 2, 1771 SW Wieringerwerf, Holandia
Call: +31 (0) 227 504 030
info@hgg-group.com
www.hgg-group.com

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
e-mail: henkel.polska@henkel.com, http://www.loctite.pl
tel. +48 22 56 56 000, fax +48 22 56 56 222
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Henkel to dostawca doskonałej jakości klejów, uszczelniaczy, środków
do przygotowania powierzchni i powłok dla branży przemysłu zajmującej
się produkcją dużych urządzeń i dóbr trwałych. Firma stworzyła wszechstronną  gamę  produktów: klejów i uszczelniaczy, środków smarnych,
powłok odpornych na zużycie i środków czyszczących, które cechują 
się niezawodnym działaniem i spełniają wszystkie stawiane im wymogi.
Współpracując z Henklem klienci mogą oczekiwać lokalnego wsparcia od
firmy znanej na całym świecie. Rozwiązania klejenia i uszczelniania opracowane przez Henkla gwarantują, że części i komponenty mają wysoką 
jakość i doskonałe działanie.

HexagonMetrology Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 23, 31- 574 Kraków
tel. 12 647 08 27, fax 12 311 01 43
www.hexagonmetrology.pl
Biuro w Warszawie:
HexagonMetrology Sp. z o.o.
ul. Cyprysowa 23B, 02-265 Warszawa
tel. 22 500 28 62, fax 22 500 28 64
Hexagon pomaga producentom rozwijać przełomowe technologie dzisiaj,
a jutro - produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista w zakresie
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metrologii i produkcji, ekspert w sondowaniu, myśleniu i działaniu dzięki
zbieraniu, analizie i aktywnemu wykorzystywaniu danych zapewniamy
naszym klientom pewność w zwiększaniu produkcji i wydajności przy
jednoczesnym ulepszaniu jakości produktów.
Przez sieć lokalnych centrów usługowych, zakładów produkcyjnych
i działań komercyjnych na pięciu kontynentach kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, w którym jakość zwiększa wydajność produkcji.
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Hexagon helps industrial manufacturers develop the disruptive technologies of today and the life-changing products of tomorrow. As a leading
metrology and manufacturing solution specialist, our expertise in sensing,
thinking and acting - the collection, analysis and active use of measurement
data - gives our customers the confidence to increase production speed
and accelerate productivity while enhancing product quality.
Through a network of local service centres, production facilities and commercial operations across five continents, we are shaping smart change in
manufacturing to build a world where quality drives productivity.

Hifi Filter Polska Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 4, 96-321 Siestrzeń
tel. (0048) 22 378 01 40

g-9

SIŁA GRUPY I ZNAKOMITA OBSŁUGA KLIENTA.
Grupa HIFI FILTER jest wiodącym europejskim dostawcą  systemów
filtracyjnych i części zamiennych do nich. Oferujemy szeroki zakres wyrobów i usług filtracyjnych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania
naszych klientów. Nasze rozwiązania w zakresie filtracji obejmują całość
zastosowań a nasz doświadczony zespół sprzedażowy zapewnia klientom
właściwe produkty pozwalające zaspokoić ich potrzeby biznesowe. Naszym
głównym atutem jest 28 000 ( największa oferta w Europie) rodzajów wysokiej jakości filtrów znajdujących zastosowanie w branżach samochodowej
i transportowej, rolnictwie, biurach, procesach filtracji płynów, przemyśle,
branży morskiej, przeładunku i robotach publicznych.
Bezpłatnie oceniamy potrzeby klienta, tworzymy spersonalizowany
katalog, zarządzamy zapasami na życzenie klienta.
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High Technology Machines Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 3321499, +48 32 3321627, tel./fax +48 32 3354103
www.htm.net.pl
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High Technology Machines sp. z o.o. jest oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem obrabiarek CNC japońskiej marki OKUMA.
W naszej ofercie znajdują  się  poziome i pionowe centra tokarskie,
wielozadaniowe centra tokarsko-frezarskie, pionowe i poziome centra
obróbkowe oraz frezarki bramowe.
Ponadto prowadzimy działania w zakresie wdrażania nowych rozwiązań 
technologicznych, zapewniamy także pełną obsługę serwisową maszyn,
zarówno w trakcie, jak i po okresie gwarancyjnym.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
- OKUMA – Japonia
- Litz – Tajwan
- ROMI – Brazylia
- Yasda – Japonia
- Hwacheon – Korea
- Ace Micromatic – Indie
- NTM – Polska

HÖGANÄS
City Corporate Headquarters, SE-263 83, HÖGANÄS Sweden
tel. +46 42 338000, fax +46 42 338150
e-mail: slawomir.kozlowski@hoganas.com, www.hoganas.com
Höganäs jest światowym liderem w produkcji proszków metalu. Oferuje
swoim klientom wsparcie techniczne we wdrożeniu technologii. Produkuje
proszki do napawania PTA i laserowego, proszki do napawania innymi
metodami i pasty lutownicze. Napawanie pozwala uzyskiwać powierzchnie odporne na ścieranie i korozję. Zapraszamy na nasze stoisko po
informacje dotyczące zastosowań w dziedzinach: nafta i gaz, górnictwo,
rolnictwo, energetyka i inne. Jesteśmy firmą światową obecną w Europie,
obu Amerykach i Azji.
Höganäs develops, manufactures and markets metal powders and
provides technical support as a custom-er service. Products include
powders for PTA and laser cladding for overlay welding, also brazing
paste and welding grades for rods. PTA and laser cladding products are
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suitable for achieving wear and corrosion resistant surfaces. Learn more
about the components and techniques used for oil & gas extraction parts,
agriculture, coal fired energy plants etc. by visiting our booth. We operate
in Europe, Americas and Asia.

Hondra Automotive
73 953 Třanovice 290 (okr. Frýdek-Místek), Czechy
tel. +420 558 441 440, fax +420 558 688 260
e-mail: objednavky@sariv.cz, http://www.hondra-automotive.com
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Hondra automotive jest czeską firmą produkującą przede wszystkim nity
pełne oraz drążone, jak również elementy toczone. Hondra automotive
należy do grupy SARIV - zajmującej się  zaopatrzeniem kontrahentów
przemysłowych w elementy złączne (takie jak nity, nitonakrętki, elementy
do wciskania oraz elementy do zgrzewania). W parku maszyn znajdują 
się prasy do nitów oraz obrabiarki CNC, na których wykonywane jest wiele
różnych elementów pod specjalne zamówienia. Ze wszystkimi elementami
można zapoznać się odwiedzając naszą stronę.
Hondra automotive is a Czech company producing mainly full and hollow rivets as well turned parts. Hondra automotive belongs to the SARIV
group - which supply industrial contractors with fasteners (such as rivets,
rivet nuts, inserts and welding elements). In the paddock there are presses
for rivets and CNC machines, on which are done many different special
elements. All elements actually manufactured can be seen on our website.

HOUFEK Sp. z o.o.
ul. Rynek 4, 32-540 Trzebinia
tel. +48 697 977 071, 663 550 002
e-mail: biuro@houfek.com.pl, http://www.houfek.com.pl
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Marka HOUFEK to maszyny do obróbki metalu, produkowane przez
czeskiego producenta HOUFEK a.s. Golcuv Jenikov. Oferowane przez
markę maszyny są skonstruowane i wyprodukowane do pracy – szlifowania
na sucho lub na mokro, polerowania materiałów metalowych.
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HRUSCHKA GmbH
Münchener Str. 2, 85253 Kleinberghofen, Niemcy
tel. +49 8254 748, fax +49 8254 8170
e-mail: info@bolzen.net, www.bolzen.net
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Hruschka jest niemieckim producentem zgrzewarek kondesatorowych
oraz elementów do zgrzewania kondensatorowego lub łukowego. Produkty
oferowane przez Hruschka są wysokiej jakości, a zgrzewarki wyróżniają 
się  wysoką  wytrzymałością, małą  wagą  i łatwością  obsługi. W swojej
ofercie posiadają elementy pochodzące z powszechnie stosowanej normy EN ISO 13918 (DIN 32501), takie jak kołki z gwintem zewnętrznym,
wewnętrznym czy gładkie.
Hruschka is a German manufacturer of stud welding equipment and
welding elements. Products offered by Hruschka are of high quality, while
studwelders are resistant, light weight and easy to use. In our offer we have
elements from widely used standard EN ISO 13918 (DIN 32501), such as
studs with external or internal thread and without thread.

HURCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 57, 59-220 Legnica
tel.+48 76 744 27 94
e-mail: info@hurco.pl, www.hurco.pl

Hydro Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Barona 30 Lok. 201, 43-100 Tychy
Biuro i magazyn: ul. Rzepakowa 2A, 40-541 Katowice
http://www.hydropolska.com/, e-mail: info@hydropolska.com
Hydro Polska Sp. z o.o. ma ogromne doświadczenie w dziedzinie
uzdatniania i oczyszczania wody - projektuje, produkuje i instaluje systemy
flotacyjne, fizyko-chemiczne, odwróconej osmozy, demineralizacji, filtracji,
wyparki, separatory oleju oraz sedymentatory.
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Firma oferuje szeroką  gamę  produktów chemicznych, o specjalnie
opracowanym składzie, dostosowanych do kabin lakierniczych oraz innych
gałęzi przemysłu.
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Hydro Polska Sp. z o.o., with experience in the field of water treatment,
designs, manufactures and installs sludge removal systems, physicalchemical, reverse osmosis, demineralization systems, filtration, evaporators, oil separators, flocculants, coagulants.

I.J. PALIGA Spółka jawna
ul. Długa 52, 42-233 Wierzchowisko
tel. +48 34 328 71 03
e_mail: biuro@ijpaliga.pl, www.ijpaliga.pl
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I.J.Paliga specjalizuje się w usługach precyzyjnego druku 3D w oparciu
o technologię  Multi Jet Printing oraz FDM Professional. Technologie
wykorzystywane przez spółkę umożliwiają wykonywanie modeli cienkościennych oraz funkcjonalnych prototypów o gładkich powierzchniach
i dużej dokładności wymiarowej.
Ponad to, I.J.Paliga wykonuje krótkie serie produkcyjne na formach
wtryskowych wykonanych w technologii przyrostowej. Na bazie tych form
możliwa jest produkcja wyrobów z tworzyw termoplastycznych.
Dodatkowo spółka świadczy usługi w zakresie projektowania i modelowania przestrzennego.

Idea Leasing S.A.
ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice
tel. +48 32 609 38 33, tel. kom. +48 606 438 783
e-mail: krzysztof.bochenko@idealeasing.pl, www.idealeasing.pl
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Idea Leasing działa na polskim rynku od 2010 roku i jest częścią polskiej
grupy kapitałowej Idea Bank. Celem Spółki jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie efektywnych sposobów finansowania inwestycji.
Od początku swego istnienia firma tworzy trwałe relacje z klientami i szybko
reaguje na zmiany zachodzące na rynku, dostosowując swoją ofertę do
potrzeb przedsiębiorców.
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Ideal Engineering A/S
Industrivej 7 5600 Faaborg Denmark
P +45 6261 6125 mail@ideal-line.com
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Systemy przygotowania i lakierowania powierzchni
Posiadamy ponad 3300 lakierni zainstalowanych na całym świecie.
Skomplikowane jak i proste linie... Od ręcznych po 100% zautomatyzowane...
Produkcja w Danii
Realizujemy projekty na całym świecie i dążymy do dostarczania wysokiej
jakości produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego.
Tworzymy idealne rozwiązania do obróbki powierzchni...
Surface treatment - finishing systems
We have experience with more than 3300 lines installed worldwide.
Ideal turnkey solutions. Full automatic as well as simple lines
Production in DK
All over the world we carry out large projects and we are dedicated to
deliver high quality and environmental friendly finishing systems.

ImaCo M. Kania Sp.K.
ul. Nowoursynowska 145F/66, 02-776 Warszawa
tel. +48 602 350 207
e-mail: mk@inaco.p, www.imaco.pl, www.imaging.pl
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Innowacyjne systemy I technologie do przemysłowych systemów pomiarowych I systemów wizyjnych.
Pomiary wielkości geometrycznych, długości, 2D, 3D.
Pomiary barwy i stanu powierzchni.
Szybkie pomiary bezdotykowe. Pomiary zdalne
Kontrola procesu produkcyjnego.
Prototypowe systemy dopasowane do potrzeb Klienta.

imes-icore GmbH
Im Leibolzgraben 16, D-36132 Eiterfeld
e-mail: info@imes-icore.de
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Niemiecka firma imes-icore® GmbH działa w branży CNC od 2002 roku.
Imes-icore łączy najnowocześniejsze technologie w zakresie rozwoju,
produkcji, sprzedaży i serwisu kompletnych systemów CNC. Główne zalety
systemów CNC imes-icore to modułowa konstrukcja i system otwarty, dzięki
temu uzyskujemy możliwość dostosowania procesu produkcyjnego do
potrzeb klienta. Systemy CNC są dostarczane jako kompletne rozwiązania,
które można łatwo zmodernizować oraz rozbudować o dodatkowe moduły
jak i dodatkowe funkcje.

Imponar Sp. j. Włodzimierz Kaźmierski, Piotr Dubel
ul. Krasickiego 44, 97-500 Radomsko
tel.+48 44 68 21 444, fax +48 44 68 20 820
e-mail: imponar@imponar.pl, www.imponar.pl
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Handel maszynami, narzędziami, urządzeniami i wyposażeniem dla
przemysłu.
Przedstawicielstwo firm:
1. Filtermist International Ltd/UK - kolektory do usuwania mgły olejowej
i oparów emulsji
2. Eclipse Magnetics Ltd/UK - filtracja magnetyczna cieczy przemysłowych
3. Friess GmbH/De - skimmery olejowe i urządzenia do elektrostatycznego
oczyszczania oleju
4. MKR Matzger GmbH/De - systemy oczyszczają i recyklingowe do cieczy
przemysłowych.
Trading company: machines, tools and equipment for wide range of
industries.
Represetative of:
1. Filtermist International Ltd/UK - oilmist collector for oilmist filtration
2. Eclipse Magnetics Ltd/UK - magnetic Filtration of industrial liquids
3. Friess GmbH/DE - oil skimmers and Electrostatic oil filtration
4. MKR Metzger GmbH/DE - cleaning and recycling systems for liquids.
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In Tech Met Konsulting Techniczny
Piotr Wielgat
ul. T Firlika 19, 71-637 Szczecin
tel. + 48 503 569 621, kom. + 48 693 106 235
e-mail: biuro@intechmet.pl, www.intechmet.pl, www.ukosowarki.com.pl
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inTechMET dostarcza maszyny oraz urządzenia do mechanicznej obróbki
krawędzi blach, rur, profili i zbiorników wykorzystywane przy wytwarzaniu
zaawansowanych konstrukcji i instalacji metalowych
UKOSOWARKI / FAZOWARKI / ZATĘPIARKI MECHANICZNE BLACH,
RUR, ZBIORNIKÓW i PROFILI
• samojezdne ukosowarki płatów blach na V, X, J(U), I
• mobilne ukosowarki krawędzi blach i profili na V, R
• stacjonarne ukosowarki i zatępiarki detali na V, R
• fazowarki mobilne i stacjonarne rur na V, J(U), I
OSPRZĘT DO SPAWANIA RUR i ARMATURY
• argonowe osłony wewnętrzne grani rur, króćców, kołnierzy nierdzewnych
• komory argonowe do spawania elementów z tytanu
• nakładki i podkładki argonowe
• centrowniki rur i armatury
• szlifierki elektrod TIG
ELEKTRONARZĘDZIA DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH i BLACH
IZOLACYJNYCH
• zamykarki mechaniczne zamka Pittsburgh w kanałach wentylacyjnych
• niciarki do łączenia ramki z kanałem wentylacyjnym
• przecinarki izolowanych płyt warstwowych
• wycinarki otworów rur spiro
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• O.m.c.a. S.r.l - 6 Via E. Curiel, Cavriago, Re 42025, Włochy
• Ridge Tool Europe NV - Schurhoven 4820, 3800 Sint-Truiden, Belgia
• Copier BV - Bedrijvenstraat 13, 4283 JJ Giessen, Holandia

INDUSCO SOLUTION Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 56, 83-010 Straszyn
www.induscosolution.pl
Sprawdzone rozwiązania dla prawdziwych profesjonalistów
INDUSCO Solution oferuje najwyższej jakości sprzęt dal branży zabezpieczeń antykorozyjnych. W Fercie handlowej posiadamy sprzęt i akcesoria
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do obróbki strumieniowo-ściernej do malowania hydrodynamicznego oraz
sprzęt BHP. Nasze wieloletnie doświadczenie wykonawcze w zakresie
usług antykorozyjnych pozwala nam ze szczególną  dbałością  dobierać
sprawdzone, solidne rozwiązania i udostępniać je naszym partnerom.
Znamy się na rzeczy, możesz na nas polegać.

Stoisko / Stand

INDUSCO Solution offers the highest quality equipment for the corrosion protection industry. The offer includes equipment and accessories for
abrasive blasting, hydrodynamic painting and safety equipment. Attention
to details and many years of experience in implementing anti-corrosion
services allows us to match solid solution and make them available to our
partners. We are experts in our field, you can trust us.

Infinitech 3D
26-613 Radom
tel. +48 533 330 180
e_mail: orders@infinitech3d.pl, www.infinitech3d.pl
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Infinitech3D posiada jeden z największych parków maszynowych w Europie Środkowo Wschodniej
Dysponujemy środkami technicznymi i infrastrukturą, które w pełnym
zakresie umożliwiają wytwarzanie i obsługę produktów. Pozwala to na poprowadzenie Klienta od koncepcji produktu, poprzez konstrukcję narzędzi,
wykonanie prototypów, do jego kompletnej realizacji.
Naszą misją jest dostarczenie innowacyjnych usług opartych na druku
3D do jak największej liczby przedsiębiorstw tak, aby przyśpieszyć kolejną 
rewolucję przemysłową.
Naszym Klientom dostarczamy kompletne wsparcie technologiczno konstruktorskie

InfoPraca.pl
Adam Mikołajczyk
W serwisie InfoPraca.pl odpowiada za działania PR.
Z branżą związany od 2005 r., doświadczenie zdobywał w agencjach PR
i samodzielnie realizowanych projektach, a także w firmach i instytucjach
z sektora motoryzacyjnego, zdrowotnego i przemysłowego.
Zainteresowania: media, motoryzacja, rynek pracy.
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INOTECH
ul. Wspólna 14, 72-006 Mierzyn
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Firma INOTECH to autoryzowany przedstawiciel na Polskę holenderskiej
firmy Voortman specjalizującej się w produkcji maszyn CNC przeznaczonych do wytwarzania szeroko pojmowanych konstrukcji stalowych oraz
niemieckiej firmy KUKA Partner jednej z wiodących światowych dostawców
robotów przemysłowych. Firma INOTECH w swojej ofercie posiada również 
szeroki zakres specjalistycznych giętarek do rur.
Firmy prezentowane na stoisku /Companies presented at the stand:
- Kuka Industries GmbH
Blücherstraße 144, 86165 Augsburg, Deutschland

- VOORTMAN STEEL MACHINERY B.V.
Ozonstraat 1, 7463 PK Rijssen, PO Box 87, Holandia
+31 (0)548 536 373 (Phone)
+31 (0)548 536 374 (Fax)
info@voortman.net
www.voortman.net/

INSTYTUT FIZYKI
UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
e-mail: ifiz@ujk.edu.pl, www.fizyka.ujk.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego to prężnie działający ośrodek
akademicki, współpracujący na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami
naukowymi, z samorządem lokalnym, prowadzący szereg badań  dla
potrzeb regionu świętokrzyskiego. UJK jest jedną
z najszybciej rozwijających się uczelni wyższych w Polsce.
Głównymi kierunki badań  prowadzonych w Instytucie Fizyki UJK są:
fizyka atomowa, fizyka cząsteczkowa, fizyka jądrowa wysokich energii,
astrofizyka, biofizyka, fizyka medyczna, fizyka stosowana, fizyka teoretyczna, dydaktyka fizyki, informatyka i telekomunikacja.
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Zakład Fizyki Molekularnej IF UJK w realizacji swoich badań  wykorzystuje:
- drukarkę jednogłowicową Prime 3D firmy Monkeyfab
- drukarkę dwugłowicową Prime 3D Dual firmy Monkeyfab
- skaner 3D Ein Scan-S firmy Shining 3D.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
tel. (+48) 22 56 02 610, fax (+48) 22 66 34 332
e-mail: info@imp.edu.pl, www.imp.edu.pl
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Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych instytutów w Polsce. Powstał w 1927 r. jako baza naukowobadawcza dla Centralnego Okręgu Przemysłowego, a w szczególności
dla przemysłu obronnego.
Obecnie działalność Instytutu koncentruje się w obszarze badań naukowo-technicznych i wdrożeń, a także w obszarze edukacyjno-szkoleniowym
w zakresie obróbki cieplnej i inżynierii powierzchni. Jest jednostką wiodącą 
z zakresu ochrony przed korozją, metaloznawstwa i obróbki cieplnej,
a także współpracuje w ramach umów dwustronnych i wielostronnych
z uczelniami, instytutami badawczymi i podmiotami gospodarczymi
szczególnie z sektora MŚP.
Instytut rozszerzył swoją działalność o produkcję i zastosowanie nowoczesnych nanomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
grafenowych oraz badania materiałowe dla potrzeb medycyny (produkcja
narzędzi, przyrządów, implantów kostnych i kardiologicznych).

Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 00 11, fax +48 32 231 46 52
e-mail: is@is.gliwice.pl, www.is.gliwice.pl
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Instytut oferuje prace naukowo-badawcze, doradztwo, ekspertyzy,
nadzór, informację, seminaria z dziedziny spawalnictwa i technik pokrewnych, opracowanie technologii, badania (mechaniczne, nieniszczące,
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odbiorowe, dopuszczeniowe technologii spawania, urządzeń i materiałów
spawalniczych). Prowadzi kwalifikację zakładów wykonujących konstrukcje
spawane; szkolenie personelu spawalniczego i personelu NDT; certyfikację 
personelu spawalniczego i personelu NDT, systemów zarządzania jakością 
i procesów spawalniczych, zakładowej kontroli produkcji
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Instytut offers research and development works into welding and allied
technology, expert opinions and consultancy, supervision, information,
seminars, development of technologies, testing (mechanical; NDT; approval
testing of welding technologies, equipment and consumables). It conducts
qualification of industrial companies to manufacture welding structures;
training of welding and NDT personnel; certification of welding and NDT
personnel, quality management systems and welding processes, factory
production control.

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA
(dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem)
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
tel. +48 12 63 17 100, fax+48 12 63 39 490
www.ios.krakow.pl, e-mail: ios@ios.krakow.pl
Badania i prace rozwojowe w zakresie obróbki skrawaniem i ściernej,
technologii niekonwencjonalnych i hybrydowych, inżynierii materiałowej,
mikro- i nanotechnologii, przyrostowego kształtowania wyrobów, metrologii
technicznej, pakowania substancji ciekłych i stałych.
Projektowanie i wykonawstwo obrabiarek specjalnych w tym erozyjnych i hybrydowych, narzędzi i oprzyrządowania, współrzędnościowych
maszyn i specjalnych stanowisk pomiarowych, urządzeń do unieszkodliwiania zużytych cieczy obróbkowych, maszyn pakujących.
Ocena zgodności z dyrektywami UE, certyfikacja wyrobów i usług.
Instytut posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z normą 
PN-EN ISO 9001:2009.
Research and development in the area of metal cutting and abrasive
machining, unconventional and hybrid technologies, material engineering,
micro- and nanotechnologies, incremental product shaping, technical
metrology, packing processes of liquid and solid substances.
Design and manufacturing of special machine tools including erosion
and hybrid ones, tools and technological tooling, coordinate measuring
machines and special measuring stands, systems for neutralization of
metalworking fluids, machines and packingmachines.
Conformity assessment with EU directives, certification of products
and services.
The Insitute has got the certificate of quality management system according to PN-EN ISO 9001:2009.
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INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków,
tel. +48 12 631 71 00
e-mail: ios@ios.krakow.pl, www.ios.krakow.pl
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Specjalizujemy się  w technologiach obróbki skrawaniem i ściernej,
technologiach niekonwencjonalnych, inżynierii materiałowej, metrologii,
montażu i automatyzacji procesów wytwarzania.
Oferujemy m.in. wykonywanie elementów z zastosowaniem druku 3D
w metalu. Dysponujemy maszynami do realizacji selektywnego spiekania
i topienia laserowego SLS/SLM wiodących producentów światowych.
Świadczymy usługi wytwarzania przyrostowego elementów z proszków
metali w krótkim czasie i w małych seriach.
Wykonujemy:
• prototypowe elementy o skomplikowanym kształcie i geometrii
• narzędzia i formy wtryskowe (wkładki z konformalnymi kanałami chłodzącymi
• implanty i narzędzia o przeznaczeniu medycznym
• ażurowe konstrukcje (o strukturze plastra miodu) na potrzeby lotnictwa
i kosmonautyki.

INTER-PLAST
Z. Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna
ul. Meliorantów 67 a,b, 42-209 Częstochowa
tel. +48 34 362 79 09, +48 34 362 79 04
e-mail: interplast@inter-plast.pl, http://www.inter-plast.pl
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Firma INTER-PLAST powstała w 1995r. i jest jednym z największych
przedsiębiorstw w Polsce sprzedających używane obrabiarki CNC do metalu. Wszystkie oferowane przez nas maszyny można obejrzeć i sprawdzić
“pod prądem” w naszej firmie.
INTER-PLAST jest również  przedstawicielem producenta obrabiarek
do metalu marki XYZ z Wielkiej Brytanii. Obrabiarki XYZ to połączenie
wysokiej jakości maszyny z odpowiednim sterowaniem PROTotrak, które
jest łatwe w obsłudze i ustawianiu.
Company INTER-PLAST was established in 1995 and is one of the
largest companies in Poland selling used CNC metal working machines.
All of our offered machines can be seen under power in our premises.
Company INTER-PLAST is also official distributor of XYZ Machinetools.
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XYZ machines are perfect combination of quality and control, which is
easy to use.
Firma prezentowana na stoisku/Company presented at the stand:

- XYZ Machine Tools LTD - UK

INTERLAKOKRASKA
tel. + 7 (499) 795 38 45, 795 37 18
e-mail: skuratova@expocentr.ru, naa@expocentr.ru, www.interlak-expo.ru/en
The Interlakokraska International Exhibition has been held for over
two decades since
1997. The trade show features the Surface Treatment & Antirust
Protection and SpecialCoatings Salons.
The show features raw materials, equipment and technology for paint
and coatingproduction and a full range of paints and coatings. The show
is accompanied by theInternational Coatings Forum and other associated events.
Floor space - over 3,500 sq m
Exhibitors - over 200
Visitors - over 4,000
Countries - 25
96% are professional visitors.
INTERLAKOKRASKA
Organized by Expocentre AO
Held since 1997
Since 2000 RUEF logo event
Since 2003 UFI approved event
Supported by the Russian Ministry of Industry and Trade, Mendeleev
Russian Chemical Society, Russian Chemists Union,
Centrlak Mendeleev Association
Auspices of the Russian Chamber of Commerce and Industry
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Inver Polska Sp. z o.o.
ul. Metalowców 49, 39-200 Dębica.
tel.(+48) 146584110, kom. (+48)600043405
e-mail: debica.customerservice.gi@valspar.com
www.valspar.com, www.inver.com
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Jesteśmy firmą produkcyjną z ponad 200-letnią historią. Zaczynaliśmy
w 1806 roku jako nieduży producent farb z Minneapolis w USA, dziś 
zajmujemy czołowe miejsce w rankingu największych wytwórców farb
na świecie i zatrudniamy ponad 10 000 pracowników w 25 krajach. Od
1996 roku jesteśmy obecni również w Europie, gdzie posiadamy zakłady
produkcyjne m.in. we Włoszech,Francji,Wielkiej Brytanii oraz w Polsce(Dębica). Dostarczmy najwyższej jakości,ekologiczne farby proszkowe
oraz ciekłe (wodorościeńczalne i rozpuszczalnikowe) i do wszelkich
możliwych zastosowań.
Głównymi naszymi klientami są  firmy z branży: maszyn rolniczych,
sektora offroad i przyczep, odlewniczej, przemysłu kolejowego, stolarki
aluminiowej, producenci mebli, oświetlenia, mebli i regałów metalowych,
motoryzacyjnej, energetycznej, rurociągów i wielu innych.

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu
Wydawnictwo Trade Media International sp. z o.o.
ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa
tel. +48 22 852 44 15, fax +48 22 899 30 23
e-mail: info@trademedia.us
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu to profesjonalny dwumiesięcznik branżowy obecny na rynku polskim od 2004 roku. Funkcjonuje on na licencji
amerykańskiego magazynu Plant Engineering i dostarcza niezbędnej
wiedzy osobom obsługującym i konserwującym instalacje przemysłowe,
jak również  przekazuje teoretyczne oraz praktyczne informacje, które
można wykorzystać w pracy zawodowej. Cenną cechą dwumiesięcznika są 
przykłady zastosowań urządzeń oraz wykorzystania oferty firm usługowych
zarówno z rynku polskiego jak i zagranicznego. Dużą popularnością wśród
czytelników cieszą się także artykuły bazujące na wiedzy i doświadczeniu
inżynierów z całego świata.
Magazyn skierowany jest do służb odpowiedzialnych za utrzymanie
i obsługę  linii produkcyjnych w zakładach przemysłowych, inżynierów
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oraz kierowników odpowiedzialnych za rekomendację, specyfikację i zakup produktów dla działu utrzymania ruchu oraz działów technicznych
w przedsiębiorstwach przemysłowych.

ISL
Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o.
ul. Skrajna 3B, 31-331 Kraków
tel. +48 12 29 28 100, fax +48 12 29 28 103
e-mail: info@isl.pl, www.isl.pl

ISOTEK SP. Z O.O.
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
AJAX TOCCO - maszyny do nagrzewania indukcyjnego
GALDABINI - maszyny do prostowania
FÄSSLER - maszyny i narzędzia do honowania kół zębatych
EKIN - maszyny i narzędzia do przeciągania
MTS PRICKEN - obciągacze, narzędzia diamentowe
PCG - półfabrykaty z węglika spiekanego
MPM - urządzenia do wyważania
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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-.com.pl, www.ita-.pl
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Firma ITA jest polskim przedsiębiorstwem, które od ponad 18 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny metrologii przemysłowej
oraz systemów narzędziowych. W swojej ofercie posiadamy rozwiązania
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 18 years. Our offer includes stateof-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.
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
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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!

ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Krze Duże 57A, 96-325 Radziejowice
tel. +48 22 39 77 177, www.ita.pl
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Firma zajmuje się  sprzedażą  włoskich maszyn do obróbki drewna.
Prowadzimy  serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny.
ITA jest wyłącznym dystrybutorem robotów lakierniczych marki   EPISTOLIO
Dostarczamy maszyny do produkcji okien, drzwi, podłóg, stołów, krzeseł, drzwi, mebli oraz lakierowania. Nasze marki: Makor, Epistolio, Vitap,
Pade i inne.

item Polska Sp. z o.o.
ul. Piołunowa 20, 54-530 Wrocław
tel. +48 71 788 57 00, fax +48 71 788 57 20
e-mail: info@item24.pl, http://www.item24.pl
Profile aluminiowe i bogaty asortyment systemu modułowego MB:
• do budowy: maszyn i urządzeń, konstrukcji ramowych, stanowisk roboczych i linii produkcyjnych, ogrodzeń przemysłowych, obudów i osłon
obrabiarek i innych maszyn
• rurki D30, system Lean Production - elastyczny, stabilny i wydajny
• TPS - innowacyjny system schodów i podestów - NOWOŚĆ
• seria XMS - zintegrowana koncepcja maszyny
• stoły robocze firmy item - ergonomiczne stanowiska pracy z możliwością 
rozbudowy
• elementy dynamiczne (prowadnice liniowe, transmisje napędu: pasowe,
łańcuchowe, śrubowe, zębate)
• akcesoria dodatkowe (elementy podajników rolkowych, system zamknięć
uchylnych i przesuwnych, uchwyty, rolki jezdne, listwy rolkowe, ślizgi),
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• płyty z tworzywa sztucznego i aluminium; siatki, blachy perforowane
i kraty, materiały dźwiękoszczelne
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Dlaczego ITEM:
• innowacyjne produkty charakteryzujące się  ciekawym designe oraz
harmonijnym połączeniem kształtu
• najwyższa jakość produktów, funkcjonalność i proste zastosowanie
• wysokiej jakości obróbka kompletnych rozwiązań - od projektu do montażu
• item dysponuje zespołem doświadczonych projektantów i techników,
którzy wspierają Państwa na etapie projektowania i realizacji projektów
• kompetentne i fachowe doradztwo w Państwa firmie
• cykliczne bezpłatne szkolenia produktowe w siedzibie naszej firmy
ROZWIĄZANIA ITEM W ZASIĘGU RĘKI

IZBA GOSPODARCZA KOMPONENTÓW I TECHNOLOGII
Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych
i Pneumatycznych
Politechnika Wrocławska
ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław
tel./fax +48 71 320 27 85, 71 322 76 45
e-mail: henryk.chrostowski@pwr.wroc.pl
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Korporacja powstała w roku 1994 jako niezależna od rządu organizacja
samorządu gospodarczego skupiająca firmy produkcyjne, handlowe,
instytucje naukowe i stowarzyszenia sektora, szeroko pojętej, hydrauliki
i pneumatyki. Korporacja działa w ramach Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii. Od 10 czerwca 2005 r. Korporacja jest członkiem
CETOP – Europejskiego Komitetu ds. Hydrauliki i Pneumatyki.
Główne cele i zadania:
• rozwój sektora (branży) napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych,
• promocja wyrobów i usług członków, w tym CETOP- Directory o praktycznie globalnym zasięgu (www.cetop.org)
• współpraca z CETOP w zakresie pozyskiwania i analizy danych statystycznych o rynku hydrauliki i pneumatyki. Udostępnianie aktualnych
danych o stanie i trendach rozwojowych rynku krajowego, europejskiego
i globalnego członkom i sympatykom Korporacji.
• integracja firm i instytucji sektora techniki płynowej w kraju,
• współorganizacja konferencji nt. NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE’1996, 1999, 2002, w tym międzynarodowe
2005, 2007, 2009, 2012
• udział w targach i wystawach poprzez m.in.:
- organizację grupowych ekspozycji członków Korporacji,
- organizowanie seminariów i spotkań naukowych, technicznych i handlowych,
- udział w jury konkursów na najlepsze produkty.
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Działalność ta w różnej formie obejmuje systematyczne targi w Poznaniu, Katowicach, Kielcach oraz Hannowerze, Mediolanie, Moskwie
i Calimanesti.
• podnoszenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej, współpraca ze
stowarzyszeniem zawodowym inżynierów, SIMP, w tym przygotowanie
i uruchomienie szkoleń  w zakresie hydrauliki i pneumatyki zgodnie
z wymaganiami CETOP, kończących się europejskim certyfikatem.
• reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych i technicznych
członków Korporacji.
• Korporacja poprzez Izbę  Gospodarczą  Komponentów i Technologii
należy do Krajowej Izby Gospodarczej oraz do ORGALIME – Liason
Group of European Mechanical, Electrical, Electronic and Metal Working
Industries.
The Corporation of Hydraulic and Pneumatic Drives and Controls, Poland,
was founded in 1994 as an organization of economic authority, independent
of the Polish Government, concentrating manufacturing companies, trade
companies, scientific institutions and associations of the sector of broadly
understood hydraulics and pneumatics. The Corporation acts within the
Economic Chamber of Components and Technology. The Corporation
has been a member of CETOP European Oil Hydraulic and Pneumatic
Comittee since 10 June 2005.
Main objectives and tasks:
• Development of the sector (business branch) of hydraulic and pneumatic
drives and controls.
• Promotion of Corporation Members’ products and services, including
CETOP – Directory with a practically global range (www.cetop.org)
• Cooperation with CETOP within the scope of gathering and analysis of
statistic data about hydraulic and pneumatic market. Making available
data about status and developmental trends of domestic, European and
global market to Corporation members and supporters.
• Integration of companies and institutions from the sector of fluid technology throughout the country.
• Organization of conferences on fluid power in the years 1996, 1999,
2002, including international 2005, 2007, 2009, 2012.
• Participation in fairs and exhibitions through eg.:
- Organization of group expositions of Corporation Members.
- Organizing of scientific, engineering and commercial seminars and
meetings.
- Participation in juries of competitions for the best products.
This activity covers systematic fairs in Katowice, Kielce, Poznań, Hannover, Milano, Moscov as well as Calimanesti.
• Improving the qualifications of the engineering staff, cooperation with the
professional association of engineers, SIMP [The Polish Engineers and
Technicians Association], including preparation and starting of trainings
in hydraulic and pneumatic in accordance with CETOP requirements,
completing with European certificate.
• Representing and protecting business and engineering interests of
Corporation Members.
The Corporation.
Via the Economic Chamber of Components and Technology, belongs to
the Polish Chamber of Commerce, and to ORGALIME – Liaison Group of
European Mechanical, Electrical, Electronic and Metal Working Industries.
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JAG-MAR
ul. Złota 36, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 76 63 101
e-mail: biuro@jag-mar.pl, www.jag-mar.pl
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Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:

- FESTOOL – Niemcy

- TECNA – Włochy

- BOSTITCH – USA

- CMT – Włochy

- Jurado – Polska

JANUS OBRABIARKI
ul. Grzybowa 1, 41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 266 40 51 wew. 32 lub 20, fax +48 32 266 40 53
e-mail: obrabiarki@obrabiarki.biz.pl, www.obrabiarki.biz.pl

c-28

Obecna sytuacja rynkowa wymusza na biznesie elastyczność i szybkie
relacje na zmiany. W branży obróbki metali sprawny i dobrze wyposażony
park maszynowy to podstawa. Firma Janus Obrabiarki to sprawdzony
partner w zakresie dostaw i serwisu maszyn do obróbki skrawaniem. Funkcjonując w branży od 35 lat wykorzystujemy doświadczenie dostarczając
kompletne i sprawdzone rozwiązania.
Janus Obrabiarki produkcję  oferowanych maszyn zleca i nadzoruje
w starannie wyselekcjonowanych fabrykach. Stosujemy komponenty renomowanych producentów jak HIWIN, PRAGATI, NSK. Obrabiarki sterowane
numerycznie wyposażamy w osprzęt marek: Fanuc, Siemens, Heidenhain.
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Swoje długoletnie doświadczenie wykorzystujemy by zaproponować
Państwu maszyny, o najlepszym stosunku jakości do ceny.
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W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
tokarki,
centra obróbkowe,
frezarki,
wiertarki promieniowe,
wiertarko-frezarki,
szlifierki do płaszczyzn,
tokarki karuzelowe,
frezarki bramowe.
Naszym klientom zapewniamy - dobór obrabiarek i narzędzi, wdrożenie i optymalizację detalu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
transport maszyn i szkolenie operatorów.
Dostarczyliśmy już ponad 1000 obrabiarek w całej Polsce, a 10 z nich od
ponad 10 lat pracuje z powodzeniem w naszym zakładzie produkcyjnym.
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• Honor Seiki - Tajwan
• Toro - Hiszpania
• Smart - Tajwan

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.
ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin
tel.+48 62 747 26 01, fax +48 62 747 27 15
e-mail: jafo@jafo.com.pl, www.jafo.com.pl

-

Producent frezarek do metalu - konwencjonalnych i CNC
Dystrybutor tokarek konwencjonalnych ZMM Bulgaria
Dystrybutor frezarek łożowych firmy ZAYER
Wykonawca usług w zakresie:
remontów i modernizacji obrabiarek,
obróbki skrawaniem,
spawania, malowania, montażu,
produkcji maszyn specjalnych,
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
kół zębatych, wałków itp.

-

Producer of milling machines conventional & CNC for metals working
Distributor of ZMM Bulgaria conventional lathes
Distributor of ZAYER bad type milling machines
Rendering industrial services in range of:
overhauling & modifying refurbishment of machinetools,
mechanical chip machining,
welding, assembling, lacquering,
manufacturing of customised task machinery,
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- warranty and post guarantee after sale service,
- gear wheels, shafts and parts.
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Firmy prezentowane na stoisku/Companies presented at the stand:

• ZMM Bulgaria -Str. Fridtjof Nansen 37A fl.8, 1142 Sofia, Bułgaria
• ZAYER - Polígono Industrial de BETOÑO
Portal de Bergara, 7
01013 VITORIA-GASTEIZ (Spain)/Hiszpania

JELWEK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2c/7, 35-084 Rzeszów
tel. +48 880 716 537
e_mail: info@jelwek.pl, www.jelwek.pl, www.wydrukujmi.pl
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Jelwek Sp. z o.o.to firma świadcząca usługi druku przestrzennego (AM).
Wykonujemy modele głównie z tworzyw sztucznych (ABS, PET, PA,)
oraz proszków metali. Jesteśmy na rynku już ponad 4 lata i posiadamy
niezbędne wiedzę i doświadczenie do wykonywania złożonych projektów.
Dodatkowo świadczymy usługi projektowania CAD oraz skanu 3D dla
kompleksowej obsługi klientów. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem hiszpańskich drukarek BCN 3D.
Naszym Klientom zapewniamy wydruki w 4 technologiach:
- druk 3d FDM/FFF (ABS, PET, NYLON)
- druk 3d SLS (proszki poliamidowe)
- druk 3d SLM (proszki metali)
- druk 3d DLP/SLA (żywice)

Jet System Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 236 18 82, fax +48 55 236 18 82
www.jetsystem.pl

g-78
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JTT Technologie, Tomasz Iwańczuk
ul. Pedagogiczna 44, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 696 058 471
www. jtt-technologie.pl, e-mail: tomekjtt@jtt-technologie.pl
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Firma JTT Technologie specjalizuje się i oferuje rozwiązania z zakresu filtracji powietrza dla branży przemysłowej oraz gospodarki wiórem
i chłodziwem.
Jesteśmy oficjalny, dystrybutorem włoskich urządzeń  firmy Hfiltration
s.r.l. oraz Industrie Associate s.r.l.
Oferujemy:
indywidualne oraz centralne systemy do filtracji mgły olejowej
centralne systemy do filtracji powietrza z pyłów suchych również w wykonaniu ATEX
filtry mokre oraz odciągowe stóly do szlifowania
wirówki, kruszrki oraz transportery do wiórów
kompaktowe systemy do rozdzielania wiórów i filtracji chłodziwa
materiały filtracyjne: filtry, maty, włókniny
Współwystawcy / Co-exhibitors:

HFiltration Srl - Via Firenze, 69, 20025 Legnano MI, Włochy

Industrie Associate s.r.l. - Via Giorgio La Pira, 12, 25021 Bagnolo Mella
BS, Włochy

JURADO-POLSKA
ul. Złota 36, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 766 31 01, 796 353 031
e-mail: biuro@jurado.pl, t.kocerka@jurado.pl, www.jurado.pl
Jurado jest firmą założoną w 1999 specjalizującą się w produkcji narzędzi
hydrauliczno-pneumatycznych i sprzętu używanego do łączenia blach
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poprzez oryginalnie opatentowaną metodę dobrze znaną jako „clinching”.
Członkowie firmy mają wieloletnie doświadczenie w tym sektorze a ona
sama dostarcza sprzęt do jednych z najważniejszych firm specjalizujących
się w pracach z metalem.
Wszystkie urządzenia oferują szeroki wachlarz możliwości użycia produktu i znajdują one zastosowanie w przeróżnych sektorach, takich jak sprzęt
gospodarstwa domowego, meble metalowe, kanały HVAC, motoryzacja,
kabiny lakiernicze oraz we wszystkich innych sytuacjach kiedy zachodzi
potrzeba łączenia metalu.
Zaletą maszyn jest lekkość, poręczność, ekonomiczność oraz wydajność,co wiąże się z najnowszymi technologiami w dziedzinie pracy z metalem.
Dynamiczna karda jest nieustannie zaangażowana w badanie nowych
maszyn, w ulepszanie produktów oraz w dostosowanie narzędzi do
potrzeb klienta.
Firma JURADO - POLSKA jest wyłącznym przedstawicielem marki
Jurado na rynek Polski.
Zapraszamy Klientów do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi pracownicy z przyjemnością przygotują ofertę dla Państwa oraz przeprowadzą 
prezentację wybranych urządzeń.
W dziale produkty mogą się Państwo zapoznać z całą ofertą urządzeń 
marki Jurado.
Na targach STOM-TOOL zaprezentujemy również  balansery linkowe
marki TECNA, które w sposób znaczący ułatwiają współpracę z wszelkiego
rodzaju narzędziami, w tym narzędziami marki JURADO.

KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o.
ul. Taneczna 82, 02-829 Warszawa
tel. (22) 322 86 65, fax (22) 322 86 66
e-mail: info.@kaeser.com, www.kaeser.pl
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KAESER KOMPRESSOREN jest jednym z największych i najbardziej
znanych producentów systemów sprężonego powietrza. Nasze oddziały
oraz reprezentujące nas firmy partnerskie są zlokalizowane w ponad 100
krajach. Podstawą działania firmy jest konsekwentne ukierunkowanie na
potrzeby klienta w oparciu o innowacyjne oraz nowoczesne rozwiązania
systemowe. W naszym programie produkcji znajdziecie Państwo:
- sprężarki śrubowe i tłokowe
- przewoźne sprężarki śrubowe
- dmuchawy
- pompy próżniowe
- osuszacze i filtry powietrza
Nasz fabryczny serwis gwarantuje profesjonalną  obsługę  na terenie
całej Polski.
KAESER KOMPRESSOREN is one of the largest and most successful suppliers of compressed air systems. Our subsidiary companies and
authorized partners are located in 100 countries. Our primary goal is
providing exceptional customer service coupled with innovative products
and progressive system solutions.In our production program can be found:
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rotary screw and piston compressors
portable screw compressors
blowers
vacuum pumps
dryers and air filters
Our factory trained engineer service team guaranties professional
maintenance all over Poland.

KAHI - POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33 lok.125, 60-479 Poznań
tel/fax 61 842 59 68
www.kahi.pl, e-mail: biuro@kahi.pl
Firma KAHI-POLSKA jest jednostką związaną z niemieckim producentem
łańcuchów i kół łańcuchowych KG AHI Antriebselemente. Nasze produkty
zyskały sobie swą wysoką jakością i niezawodnością zastosowanie i dobrą 
opinię w wielu dziedzinach na całym świecie.
Oferujemy łańcuchy rolkowe,, specjalne oraz koła zębate łańcuchowe
pod wszystkie typy łańcuchów.
Nasz program produkcyjny obejmuje:
- łańcuchy rolkowe
- łańcuchy transportowe
- łańcuchy ze sworzniami rurkowymi
- łańcuchy tulejkowe
- łańcuchy Galla
- łańcuchy Fleyera
- łańcuchy łukowe
- łańcuchy ze stali nierdzewnej
- łańcuchy z profilami gumowymi.
Produkty nasze oznaczone są marką handlową KB, K2, EXTRA.

łańcuchy wysokiej jakości
łańcuchy rolkowe bezobsługowe
markowe łańcuchy importowane
KAHI-POLSKA ist eine Firma verbunden mit dem deutschen Hersteller
von Ketten und Kettenradern KG AHI Antriebselemente. Wir bieten an:
Rollenketten, Landmaschinenketten, Transportketten, Buchsenketten,
Gallketten, rostfreie Ketten, Gummierte Ketten, diverse Sonderketten und
Kettenrader zu allen Kettentypen.
Unsere Produkte sind bezeichnet mit der Handelsmarke KB, K2, EXTRA.
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KamiCor S.C.
Aleja W.Witosa 3, 20-315 Lublin
tel: +48 785 740 602
e-mail:biuro@kamicor.pl, www.kamicor.pl
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KamiCor od początku swojej działalności działa w branży chemicznej,
oferując farby, lakiery, systemy ogniochronne. Jesteśmy dystrybutorem
specjalistycznych farb przemysłowych INTERNATIONAL – światowego
lidera w produkcji farb i zabezpieczeń  antykorozyjnych dla przemysłu
lądowego i okrętowego.
Zapewniamy pełne i bezpłatne doradztwo technologiczne. W celu doboru
jak najlepszego rozwiązania, prosimy o kontakt.
Posiadamy własną  mieszalnie dzieki czemu możemy uzyskać każdy
kolor z palet: RAL, NCS, BS oraz wielu innych dostępnych na rynku. W
swojej ofercie posiadamy systemy ogniochronne do zabezpieczania konstrukcji stalowych.Posiadamy cała gamę zabezpieczeń ogniochronnych
do zabezpieczania konstrukcji stalowych zarówno na pożary celulozowe
jak i węglowodorowe.

Biuro Handlowe Karcz Sp. z o.o.
ul. J. Dąbrowskiego 54a, 34-120 Andrychów
tel. 33 875 83 76, fax 33 870 61 72
e-mail: bhkarcz@bhkarcz.pl, www.bhkarcz.pl
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Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klientów: sprzedaż narzędzi, doradztwo techniczne, uruchomienia urządzeń i narzędzi pomiarowych,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wykonujemy kalibracje narzędzi
pomiarowych. Organizujemy również szkolenia o tematyce metrologicznej.
Oferujemy narzędzia producentów:
1. MITUTOYO - narzędzia do pomiaru długości i kąta, chropowatości,
twardościomierze, projektory, mikroskopy pomiarowe, pomiar kształtu, pomiar konturu, pomiar okrągłości, maszyny pomiarowe, cyfrowe
systemy odczytu
2. PLANOLITH - pomiarowe płyty granitowe, liniały i kątowniki granitowe
3. MICROPLAN - pomiarowe płyty granitowe
4. Twardościomierze Rockwell, Brinnel, Vickers
5. INGERSOLL RAND - pneumatyczne narzędzia ręczne i akcesoria
6. SECO - narzędzia skrawające składane, płytki wieloostrzowe
7. PRAMET - narzędzia skrawające składane, płytki wieloostrzowe
8. WALMAG - chwytaki i stoły magnetyczne
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9. TYROLIT - ściernice ze spoiwem ceramicznym, diamentowe i borazonowe
10. SAUTER - przyrządy do pomiaru grubości powłok, twardościomierze
przenośne
11. KROEPLIN - specjalne macki pomiarowe
Według zapytań klienta oferujemy dobór i dostarczenie pomiarowych
narzędzi specjalnych innych producentów. Także w wykonaniu specjalnym.
12. Internetowe szkolenia On-Line - prezentacja technicznych możliwości
urządzeń  pomiarowych, pokaz poszczególnych funkcji, instruktaż 
krok po kroku.
Zapraszamy do nowej sali prezentacyjnej - więcej szczegółów na naszej
stronie internetowej: www.bhkarcz.pl.

Kardex Remstar
Expo Silesia Sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
tel. +48 32 788 75 96, fax +48 32 788 75 02
e-mail: exposilesia@exposilesia.pl, www.exposilesia.pl
Firma Kardex Remstar zalicza się do wiodących światowych producentów
zautomatyzowanych systemów magazynowania i udostępniania, które są 
konstruowane w oparciu o technicznie dopracowaną i przemyślaną pod
względem ekonomicznym koncepcję, zakładającą wzrost wydajności oraz
efektywniejsze kształtowanie procesów roboczych w przedsiębiorstwie.
Stopień automatyzacji można przy tym precyzyjnie dostosować do procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych firmy.Więcej informacji na stronie
www.kardex-remstar.pl
The Kardex Group is a global industry partner for intra-logistic solutions
and a leading supplier of automated storage solutions and material handling
systems. Kardex Remstar develops, produces and maintains shuttles and
dynamic storage and retrieval systems. We are partner for our customers over the entire life cycle of a product or solution. This begins with the
assessment of customer requirements and continues through planning,
realization and maintenance of customer-specific systems. It ensures
a high level of availability combined with low total cost of ownership and
operation. Read more: www.kardex.com
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KAYAKOCVIB - SURFACE FINISHING MACHINES
Ikitelli Organize Sanayi Bölgesi, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A6 Blok No:5,
34670 Ikitelli / Istanbul – Türkey
tel. +90 (212) 485 27 72, +90 (212) 485 27 73, fax +90 (212) 485 27 75
e-mail: koc@kayakocvib.com, www.kayakocvib.com

KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20, D-48691 Vreden, Germany
tel. +49 (0)2964 68 0
e-mail:mail@kemper.eu, www.kemper.eu

KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA
Bedrijvenlaan 5 - 2800 Mechelen - Belgium
tel. +32 (0)15 - 281 246
www.keyence.eu
Spółka Akcyjna Oddział Polsce
Bielany Business Point, Irysowa 1, 55 040 Bielany Wroclawskie
www.keyence.eu
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Keyence jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju i produkcji
czujników, urządzeń  pomiarowych w zakresie automatyki, systemów
wizyjnych, znaczników laserowych i mikroskopów cyfrowych. Nasza
wartością dodaną jest wysoka jakość produktów i najlepsze rozwiązania
dla zaprojektowane specjalnie dla naszych klientów. Zapraszamy do
odwiedzenia naszego stoiska.
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KIESOW Polska
tel. +48 32 370 16 94 /91, fax 32 271 62 94
e-mail: biuro@metallchemie.pl; biuro@kiesow.pl
www.metallchemie.pl/; www.kiesow.pl
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Firma KIESOW Polska wchodzi w skład koncernu firmy Kiesow Dr
Brinkmann z Niemiec.
Specjalizujemy się w rozwoju, produkcji i dystrybucji mechanicznych oraz
chemicznych procesów do obróbki i zabezpieczenia powierzchni metali
i tworzyw sztucznych. Nasze motto brzmi:
„Wszystko dla inżynierii powierzchni”

KIPP POLSKA SP. Z O.O.
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel. +48 71 339 21 44, fax +48 71 336 22 63
e-mail: @kipp.pl, www.kipp.pl
Już od ponad 10 lat marka KIPP jest rozpoznawana na polskim rynku.
W tym czasie udało nam się przekonać wielu wymagających klientów do
najwyższej jakości oferowanych przez nas produktów.
Obecnie firma Heinrich Kipp Werk KG jest jednym z wiodących na
świecie dostawców znormalizowanych elementów maszyn, elementów
manipulacyjnych oraz produktów z zakresu oprzyrządowania technologicznego i technologii mocującej. W ofercie m.in. rękojeści nastawne,
dźwignie mimośrodowe, trzpienie ustalające, zatrzaski, pokrętła, uchwyty,
zawiasy, łapy mocujące, dociski, imadła, systemy do obróbki 5-osiowej,
systemy paletowe itd.
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KLIMAWENT S.A.
ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
tel. +48 58 629 64 80, fax +48 58 629 64 19
e-mail: klimawent@klimawent.com.pl, www.klimawent.com.pl
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Firma Klimawent S.A. powstała w 1992 roku. Przez 25 lat istnienia wypracowaliśmy pozycję lidera w branży wentylacyjnej na ryku polskim. Z powodzeniem sprzedajemy także nasze produkty klientom na całym świecie.
W ofercie posiadamy 8 grup produktów. Należą do nich: urządzenia do
wentylacji ogólnej pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej,
wentylatory, odciągi stanowiskowe, urządzenia filtrowentylacyjne i odpylające, odsysacze spalin samochodowych, systemy automatycznego
odśnieżania dachów budynków i samochodów ciężarowych, a także
akcesoria wentylacyjne, które stanowią  uzupełnienie oferty. Nowością 
są wentylatory oddymiające oraz centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

F.H.U. KOMO J. Garbarz
Kalina Wielka 55, 32-218 Słaboszów
tel. +48 667 638 400 +48 667 638 402
e-mail: biuro@komo-maszyny.pl, biuro@jordipolska.pl
www.maszyny-do-metalu.pl
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Wyłączny przedstawiciel firm: JORDI, MEBA, SCHECHTL, TECOI,
FALCON.
Nasi partnerzy na rynku polskim: VIMAT, JAZON, PLASMET, MAZANEK.
Nasza firma specjalizuje się  w sprzedaży oraz serwisie maszyn do
obróbki plastycznej, oferując także kompleksowe doradztwo oraz pomoc
techniczną z zakresu maszyn zawartych w ofercie, gdzie znajdą Państwo
m.in.: Prasy Krawędziowe CNC, Gilotyny Hydrauliczne, Wycinarki Plazmowe i Laserowe, Zaginarki Mechaniczne, Przecinarki Taśmowe, Giętarki do
rur i profili, Walcarki do blach, Prasy Hydrauliczne, Wycinarki do naroży,
Prasy poziome etc.
We are the exclusive dealer of companies: JORDI, MEBA, SCHECHTL,
TECOI, FALCON.
Our partners on polish market: VIMAT, JAZON, PLASMET, MAZANEK.
Our company specializes in sales and services machines to steel metals,
offers also the complex advising and the technical assistance according
to machines from our offer where also you can find: Press Brakes CNC,
Guillotine Shears, PLAZMA, LASER, Motor Bending Machines, Metal
Bandsaws, Section and Pipe Bending Machines, Plate Bending, Hydraulic
Presses, Angle Notching Machines, Horizontal Bending Presses, etc.
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Kos-Technika Biuro doradcze
Kozłowski S.
ul. Promienna 1, 05-540 Zalesie Górne
tel./fax +48 22 736 23 77
e-mail: biuro@kos-technika.pl, www.kos-technika.pl
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Nasza firma istnieje od 2002 roku. Powstała jako przedstawiciel jednej z
wiodących firm Szwedzkich w branży metalurgicznej. Od tej pory stale rozszerzała zakres swojej działalności o współpracę z kolejnymi partnerami.
Jako firma inżynierska zapewniamy doradztwo w dziedzinie optymalizacji
procesu produkcyjnego przy użyciu oferowanych przez nas urządzeń  i
środków.  

Pozycjonery Spawalnicze
KOVACO - ADS Technic s.c.
ul. Świerklańska 109, 44-264 Jankowice
woj. śląskie
tel. 530 512 157, 664 259 597, fax 32 75 70 950
e-mail: biuro@kovaco.pl, www.kovaco.pl
POZYCJONERY SPAWALNICZE KOVACO
Początki produkcji pozycjonerów spawalniczych w firmie KOVACO datują się na początki lat 90-tych, firma posiada wieloletnie doświadczenie
wynikające z wielu różnych realizacji dostaw urządzeń pozycjonujących.
Wszystkie produkty w aktualnej ofertcie są wynikiem długotrwałego samorozwoju oraz wiedzy opartej na wieloletnim doświadczeniu naszych
klientów, na podstawie którego pozycjonery są  stale udoskonalane.
Troska o jakość produkcji, elastyczność i jakość usług posprzedażnych
jest naszym priorytetem. W procesie produkcji i bezpośrednio przed dostawą do klienta produkty są poddawane ścisłej kontroli jakości zgodnie
z systemem zarządzania jakością ISO założona 9000: 2008, co pozwala
osiągnąć urządzenia na poziomie światowej klasy. Wszystkie produkty
są  certyfikowane zgodnie z normami europejskimi. Działalność firmy
KOVACO jest pomyślnie rozwijana w dwunastu krajach UE, a także na
terenie Ukrainy i Rosji.
KOVACO koncentruje się na projektowaniu i dostarczaniu pozycjonerów
oraz urządzeń  do mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji spawania.
Nasze doświadczenie, profesjonalizm i elastyczność we wszystkich działaniach w procesie dostaw zapewnia klientom wysokiej jakości rozwiązania
techniczne, krótki czas dostawy i akceptowalną cenę.
Firma oferuje wsparcie we wszystkich działaniach związanych z realizacją dostawy kompleksowego stanowiska pracy:
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• analiza potrzeb klienta i określenie szczegółowego przeznaczenia
technicznego
• ocena możliwości i propozycja rozwiązania technicznego
• konsultacje z klientem, poważne i szybkie negocjowanie umów sprzedaży
• projekt, konstruowanie i wykonanie
• testowanie, spawanie próbek testowych
• montaż, szkolenie, przekazanie do korzystania

KT7 CNC LTD Sp. z o.o.
ul. Chełmińska 14, 87-152 Łubianka / Toruń
Biuro / sekretariat:
tel. +48 690 250 390
e-mail: biuro@kt7.pl, www.kt7.pl
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Firma KT7 technologią  CNC oraz budową  maszyn zajmuje się  od
dłuższego czasu. Maszyn, które w całości projektowane i produkowane
są w Polsce.
Stworzyliśmy ofertę maszyn skierowanych do szerokiego grona odbiorców dzięki czemu są one dostępne są praktycznie dla każdego.
Naszym wyróżnikiem jest również to, że zawsze, w stanach magazynowych posiadamy kilka sztuk urządzeń, niezmiennie, zawsze tej samej
wysokiej jakości.
Pomagamy w odpowiednim wyborze finansowania.
Zapewniamy bezkonkurencyjną jakość za rozsądną cenę.
Pomagamy w uruchomieniu oraz szkolenia z obsługi.
Zapewniamy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Kuhlmeyer Maschinenbau GmbH
Zur Bauernwiese 23, D - 32549 Bad Oeynhausen
tel. 0049 (0) 57 31 / 53 04 - 0, fax 0049 (0) 57 31 / 53 04 - 32
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Szlifierki do powierzchni, spawów, wykonywanie faz do spawania,
ukosowarki itp.
CNC automaty szlifierskie do detali, powierzchni itp.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
- STARYS – patrz osobny wpis w katalogu
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LAC, s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 26 < 664 62 Hrušovany u Brna, Czech Republic
tel. +420 777 566 353, www.lac.cz
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During 25 years in the industry we have learned what you, customers,
need. We always do our best to satisfy your needs and therefore we aimed
our production to custom projects which currently make 60% of our work.
With our products, we help you to increase your production capacity, save
your energy expenses, decrease boilers emissions and keep your equipment in top condition for as long as possible. Our services and professional
consulting are what we and our customers treasure. We make sure we
deliver high quality products which are going to serve you well for a long
time. We always take pride in our work.

Labsoft - Krzysztof Herman
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
tel./fax (+48 22) 8532793
e-mail: info@labsoft.pl
Firma LABSOFT dostarcza aparaturę badawczą, technologiczną i pomiarową dostawców będących światowymi liderami technologii. Oferujemy
mikroskopy elektronowe, optyczne, AFM, profilometry, spektrometry i tribometry oraz instalacje do wytwarzania warstw i powłok. Wraz z urządzeniami
najwyższej klasy oferujemy najlepsze wsparcie serwisowe i aplikacyjne
w Polsce. Przez ćwierć wieku działalności zaufało nam wiele kluczowych
instytucji badawczych, gdzie wdrożyliśmy najnowocześniejszą technologię badawczą i pomiarową. Naszych klientów taktujemy jako partnerów,
wspierając ich kompleksowo i zgodnie z najwyższymi standardami etyki
i jakości. Zapraszamy na naszą stronę www.labsoft.pl
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Czasopismo LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE
ul. Armii Krajowej 86, 83-110 Tczew
tel. +48 58 777 01 25, fax +48 58 777 01 25
e-mail: redakcja@lakiernictwo.net, http://www.lakiernictwo.net
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Dwumiesięcznik „Lakiernictwo Przemysłowe” ukazuje się  na rynku
wydawniczym od 1999 r. Jest jedynym pismem w Polsce zajmującym się 
całością  procesów składających się  na nakładanie powłok ochronnych
i dekoracyjnych oraz przygotowania powierzchni pod te powłoki. Pismo
podejmuje zagadnienia związane z wyrobami lakierowymi, nowoczesnymi
technologiami, badaniem powłok, obowiązującymi normami i możliwymi
certyfikatami oraz ekologią i bhp w lakierni. Czasopismo spełnia istotną 
rolę w promowaniu najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej, często
pozyskiwanej od liderów rynku branży lakierniczej.
Magazyn, dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin,
jest też  swoistym rodzajem fachowego podręcznika, po który można
sięgnąć w każdej chwili.
Zapraszamy również na nasz portal internetowy www.lakiernictwo.net,
który jest kopalnią tematów z wszystkich procesów składających się na
obróbkę  powierzchni, a także miejscem wymiany doświadczeń  i opinii
praktyków, jakże często przydatnych w codziennej pracy.

Laser Media s.c.
ul. Pomorska 49, 05-501 Piaseczno
tel. +48 22 735 07 40-41, fax +48 22 757 04 33
e-mail: biuro@lasermedia.pl, www.lasermedia.pl
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Firma Laser Media od roku 2007 specjalizuję się w dostarczaniu szerokiej
gamy systemów laserowych dla różnych gałęzi przemysłu oraz najwyższej
jakości materiałów grawerskich.
W ofercie posiadamy bardzo bogaty wybór ploterów laserowych CO2
i Fiber oraz znakowarek przemysłowych YAG, Fiber, CO2, UV, Green.
Nasze duże doświadczenie pozwala dobrać odpowiednie urządzenie do
potrzeb naszych klientów, również do bardzo nietypowych zastosowań.
Bogaty wybór laminatów oraz metali grawerskich, a także akcesoriów
pozwala spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów. Zaopatrujemy
firmy w całej Polsce ciesząc się ich pełnym zaufaniem.
Gwarantujemy najwyższą  jakość oferowanych produktów oraz profesjonalną obsługę.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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laser PRO Sp. z o.o.
ul. Klecińska 182, 54-412 Wrocław
tel +48 (734) 497 670
www.laser-pro.pl
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laser PRO Sp. z o. o. oferuje rozwiązania laserowe w aplikacjach przemysłowych. Bazując na 25-letnim doświadczeniu w rozwoju i zastosowaniu technologii laserowych do cięcia, spawania materiałów metalowych
i tworzyw sztucznych, procesów znakowania i obróbki powierzchni, jak
i w dalszych zastosowaniach laserów przemysłowych. Naszymi partnerami
są wiodący na rynku laserowym producenci laserów, firmy: ROFIN i DILAS,
jak i producenci systemów optycznych: precitec i Blackbird (Scanway).
Współwystawca / Co-exhibitor:
- Scanway Sp. z o.o. – patrz osobny wpis w katalogu

LCM Divisione Maccine
Via Martino Ferraro 3, 54-100 Massa (MS), Włochy
tel. +38 0585 856125, fax +38 0585 851074
e-mail: prima@lcmmac.it, www.lcmmac.it
LCM jest włoskim producentem pneumatycznych pras do montażu elementów do wciskania (PEM). LCM posiada w swojej ofercie dwa modele
- PRIMA INSERTER Standard oraz PRIMA MAXI. Wyróżniają się one duża
trwałością, niezawodnością, dużym zakresem doboru siły wciskania (od
150 kg do 7 t), szerokim wachlarzem doboru akcesoriów pod indywidualne zapotrzebowanie oraz bardzo konkurencyjną  ceną. Urządzenia te
znajdą  swoje zastosowanie tam gdzie wymagany jest montaż  insertów
do elementów o dużych gabarytach, zastosowanie dużych sił wciskania
lub duża różnorodność samych elementów do wciskania.
LCM is an Italian manufacturer of presses for installation of inserts (PEM).
LCM offers two models - PRIMA INSERTER Standard and PRIMA MAXI.
They are characterized by high durability, reliability, large adjusting range
of installation force (from 150 kg to 7 tones), a range of accessories for
selection and affordable price. These devices find their application where is
required to install inserts in products with large dimensions, where there is
needed to use large installation forces or a large variety of different inserts.
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LIMA Entgratungsmaschinen
Heinrich-Hertz-Straße 16, D - 23909 Ratzeburg
tel. 0049 (0) 45 41 / 89 17 81, fax 0049 (0) 45 41 / 89 17 82
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Gratowarki bębnowe o różnej pojemności.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
- STARYS – patrz osobny wpis w katalogu

Lincoln Sp.J. S. Kędziora, K. Słomka
ul. Szpaków 6B, 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 266 87 87, tel. (032) 294 58 41-2, fax(032) 266 80 30
e-mail: lincoln@lincoln.com.pl, www.lincoln.com.pl
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Będąc autoryzowanym przedstawicielem firmy The Lincoln Electric Co.,
oferujemy Państwu wysokiej jakości urządzenia i materiały spawalnicze,
gwarantujące dużą niezawodność, solidność.
Oprócz sprzedaży firma Lincoln Sp.J, zajmuje się również doradztwem
technicznym oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń 
spawalniczych.
Ponadto swojej ofercie posiadamy produkty:
• HARRIS (EU) - osprzęt gazowy,
• CK WORLDWIDE (USA) - osprzęt TIG,
• AQUASOL (USA) - uszczelniania wodo-rozpuszczalne,
• METRODE (WLK. BRYTANIA) - wysokiej jakości materiały spawalnicze
• SELCO (WŁOCHY) - urządzenia spawalnicze,
• GBC INDUSTRIAL TOOLS - urządzenia do fazowania
• HYUNDAI WELDING - wysokiej jakości materiały spawalnicze
We are an authorized distributor of Lincoln Electric Co. We offer highquality welding power sources and welding materials. We guarantee
reliability and credibility.
Our company also provides technical support and welding machines
warranty service and after sales service.
We offer products:
- HARRIS (EU) - gas equipment
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CK WORLDWIDE (USA) - tig equipment
AQUASOL (USA) - sealing water-solube
METRODE (UK) - high-quality welding materials
SELCO (I) - welding power sourses
GBC INDUSTRAL TOOLS - equipment for chamfering
HYUNDAI WELDING - high-quality welding materials

Stoisko / Stand

Współwystawcy / Co-exhibitors:

• G.B.C. Industrial Tools Spa - Via Sandro Pertini, 41/43, 25046 Cazzago
San Martino BS, Włochy

• HYUNDAI Welding CO Przedstawicielstwo Polska - ul. L. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec, Polska
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:

• Selco s.r.l. - Via Andrea Palladio 19, 35019 Onara di Tombolo PD, Włochy

Louis Schierholz GmbH
Arsterdamm 110, D-28277 Bremen
tel. +49 421 8406-0, fax +49 421 8406-202
e-mail: schierholz@schierholz.de, www.schierholz.de
Schierholz jest renomowanym producentem indywidualnych systemów
transportowych. Od 1925 roku to nowoczesne przesiębiorstwo zapewnia
efektywny przepływ materiałów w różnych sektorach branżowych. Zarówno w głównej siedzibie w Bremie jak i w przedstawicielstwach na całym
świecie, także w Polsce.
Firma Schierholz zapewnia właściwe rozwiązanie dla wszystkich zadań 
transportowych w technologii powierzchniowej i oferuje odpowiedni produkt
w zależności od wagi, rozmiarów oraz użytku. Pomaga nam przy tym 90
lat doświadczenia. Wykorzystujemy przy tam systemy transportowe podwieszane (Power&Free, jednotorowe, ręczne) oraz podłogowe.
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LTT TRANSFER TECHNOLOGII Sp. z o. o.
ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa
tel. 22-8686138
e-mail: biuro@ltt.pl, www.ltt.pl
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DISTEK-LTT Sp. z o. o.
ul. Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa
tel. 22-8465650
e-mail: info@distek-ltt.pl, internet: www.distek-ltt.pl
Oferujemy następujące technologie, urządzenia i produkty:
1. Oczyszczarki pneumatyczne.
2. Oczyszczarki wirnikowe.
3. Media do śrutowania.
4. Urządzenia i materiały eksploatacyjne do wibracyjnej obróbki w luźnym
ścierniwie.
5. Ultradźwiękowe i natryskowe urządzenia myjące.
6. Technologie obróbkowe do stępiania krawędzi (AFM, ECM, TEM).
7. Obrabiarki i narzędzia do szlifowania, polerowania, docierania i obróbki
superfinish.
8. Kompletne linie obróbkowe do cynkowania termodyfuzyjnego DISTEK®
- technologia przyjazna dla środowiska, dająca niezwykle wysoką 
odporność antykorozyjną.
We offer following technologies, machines and products:
1. Pneumatic machines for abrasive blasting.
2. Shot blasting machines.
3. Abrasives.
4. Mass-finishing equipment for deburring, radiusing and polishing,
consumables.
5. Ultrasonic and spraying washing machines.
6. Systems and machines for deburring (AFM, ECM, TEM).
7. Machine tools and tools for grinding, polishing, lapping and superfinish.
8. Thermodiffusion zinc coating technology and complete coating lines
DISTEK®.
Wir bieten folgende Verfahren und Anlagen an:
1. Pneumatische Strahlkabinen und -Anlagen.
2. Schleuderrad-Strahlanlagen.
3. Strahlmittel.
4. Gleitschleifanlagen zum Entgraten, Kantenverrunden und Polieren;
Verfahrensmittel.
5. Ultraschall- und Spritzwaschmaschinen.
6. Systeme und Maschinen für das Entgratverfahren (AFM, ECM, TEM).
7. Werkzeugmaschinen und Werkzeuge für Schleifen, Polieren, Läppen
und Superfinish.
8. Verfahren und kompletten Beschichtungslinien zum Thermodiffusionsverzinken DISTEK®.
Firmy reprezentowane/Companies presented at the stand:
• WALTHER TROWAL GmbH & Co. KG - Niemcy
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FINN Sonic Oy - Finlandia
MHG Strahlanlagen GmbH - Niemcy
TEIJO Cleaning Machines Ltd. - Finlandia
Distek - LTT Sp. z o.o. - Polska

LVD-Polska Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 45|47-206 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 406 12 73, +48 77 / 406 12 74
e-mail: info@lvd.pl, www.lvdgroup.com
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LVD oferuje pełną gamę zintegrowanych produktów do obróbki blach na
całym świecie. Nasi pracownicy i produkty zapewniają klientom inteligentne
rozwiązania, aby poprawić wydajność produkcji i zwiększyć wzrost. LVD
oferuje systemy cięcia laserowego, wykrawarki, prasy krawędziowe,
nożyce gilotynowe i oprogramowania CAD / CAM.
LVD offers worldwide a full range of integrated products for sheet metal
working. Our people and products provide customers with an intelligent
solution for higher productivity and faster growth. LVD offers laser cutting
systems, punch presses, press brakes, shearing machines and CAD/
CAM software.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
LVD Company N.V.- Nijverheidslaan 2 ,  8560 GULLEGEM ,  Belgium

MAG Centrum PL Sp. z o.o.
ul. Srokowiecka 18, 41-100, Siemianowice Śląskie
tel. +48 795 576 881
www.magcentrum.pl.
MAG Centrum PL Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy
Tecnomagnete na rynku polskim. Oferujemy systemy mocowań magnetycznych do frezowania (Quad Extra, MillTec) oraz podnośniki Maxx do
łatwego przemieszczania ciężarów żelaznych do 2 ton.
Oferujemy również układ elektro-permanentny do zaciskania Stamptec,
który jest szybki, bezpieczny i nadaje się do urządzeń o różnej wielkości.

214

a-87

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem marki Volumec. Oferujemy szeroki
zakres maszyn do gwintowania, w tym nowość - urządzenie Drilltronic do
zintegrowanego wiercenia i gwintowania.
MAG Centrum PL Sp. z o.o. zapewnia swoim Klientom doradztwo technologiczne, instalację systemów elektro- permanentnych oraz obsługę klienta.

Stoisko / Stand

MAG Centrum PL, Sp. z o.o. is exclusive representative of company
Tecnomagnete in Poland. We offer magnetic clamping systems Quad Extra
and MillTec for milling, manual lifters MaxX for light lifting of ferrous loads,
up to lifting capacity up to 2 tons. We offer permanent-electro system for die
clamping StampTec which is quick, safe and suitable for dies of any size.
We are also official distributor of Volumec´s machine. We offer wide range
of tapping machines including the new integrated units DRILLTRONIC.
MAG Centrum PL, Sp. z o.o. also provide technical consulting, installation
of permanent-electromagnetic systems and warranty and after-warranty
service.
Współwystawca / Co-exhibitor:
MAG Centrum s.r.o. - Masarykova 620, Hlouška, 284 01 Kutná Hora,
Czechy

Mahr Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 5/4, 02-515 Warszawa
tel. +48 22 862 39 97, fax + 48 22 862 39 97
e-mail mahr.@mahr.com, www.mahr.pl

e-5

Firma Mahr jest jednym z liderów na rynku pomiarów przemysłowych
długości, kąta i pochodnych. Główna część oferty to: suwmiarki, mikrometry, czujniki, komparatory, średnicówki oraz chropowatościomierze, konturografy, okrągłościomierze, długościomierze, mikroskopy warsztatowe,
maszyny do pomiaru wałków, optyczne maszyny pomiarowe oraz wiele
innych. W Polsce firma Mahr zajmuje się głównie sprzedażą, doradztwem
technicznym, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz usługami
kalibracyjnymi. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.
The Mahr group is one of the largest manufacturer of a complete range
of production dimensional measuring technology. The company is mostly
engaged in precision gages and advanced measurement systems. We offer
such precision gages as calipers, micrometers, digital/dial indicators and
digital/dial comparators. As far as measurement systems are concerned,
we offer surface measuring instruments, form measuring instruments,
gear measuring machines and much more. Mahr Poland deals mostly
with sale, technical service, application advising and calibration services.
We cordially invite you to visit our booth.
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MakerBot
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. +48 12 307 25 24
e-mail: info@druk3d.cx, www.cadxpert.com.pl

b-02

Działalność firmy MakerBot koncentruje się na rozwoju i rozpowszechnianiu technologii druku 3D. Pozwoliło to zdobyć zaufanie klientów gwarantując marce bardzo wysoką pozycję na rynku. Nasze drukarki, łącząc
w sobie prostotę obsługi, najwyższą jakość wydruku oraz przystępną cenę,
znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, środowiskach biurowych i akademickich, a także w użytku domowym. Najważniejsza jest dla
nas profesjonalna obsługa i doradztwo, stały kontakt z klientem w trakcie
realizacji projektu, jak również wsparcie posprzedażowe.
Oferta MakerBot daje możliwość dostosowania urządzenia do potrzeb
i wymagań każdego klienta w zależności od stopnia zaawansowania i potrzeb. Idealnie spełnia wymagania zarówno profesjonalistów, jak również 
początkujących użytkowników, dopasowując cenę do oczekiwań.

MAKTEK Jerzy Zalewski
ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce
www.cormak.pl, e-mail: cormak@cormak.pl
Firma MAKTEK Jerzy Zalewski jest prawdopodobnie największym
polskim producentem maszyn do obróbki metalu i drewna.
Na ponad 7000 m2 powierzchni magazynowej czeka na Państwa około
6000 maszyn i urządzeń, dzięki czemu szybko i sprawnie możemy sprostać
każdemu zamówieniu.
Maszyny marki CORMAK to gwarancja sprawdzonej jakości, najnowszych rozwiązań technicznych oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa.
Na Targach STOM 2017 będziemy mieli przyjemność przedstawić
Państwu sprawdzone rozwiązania jak i nowości produktowe z naszej
oferty obrabiarek m.in. centra obróbcze i tokarki CNC, nową serię tokarek
konwencjonalnych, frezarki i wiele innych.
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Marani Sp. z o.o.
ul. Szybowa 14C, 41-808 Zabrze
tel. 32-416 30 20, fax 32-416 30 99
e-mail: kontakt@marani.pl, www.marani.pl

f-2

Firma Marani przygotowuje kompleksowo inwestycje, których celem
jest wytwarzanie bądź uzdatnianie sprężonego powietrza dla przemysłu.
Marani przejmuje w outsourcing istniejące przemysłowe sprężarkownie
powietrza i stacje wytwarzania azotu. Tworzy w oparciu o wysokiej jakości sprzęt własnej marki oraz renomowanych, światowych producentów
własne stacje zasilania. Marani posiada w swej ofercie m.in. sprężarki
śrubowe, filtry i osuszacze.
Poza przygotowaniem całej inwestycji firma dostarcza rozwiązań związanych z monitoringiem działania stacji a także prowadzi całodobowy
serwis sprężarek.
Marani company provides comprehensive and customized investments
solutions whose aim is to produce industrial compressed air or industrial
compressed air treatment. Company takes into outsourcing existing industrial compressor rooms and nitrogen producing stations. Construction of
own air stations is executed on the basis of high quality equipment of our
own brands and reliable world-leading producers. Our offer includes among
others: rotary screw compressors, air filters and compressed air dryers.
Besides investments planning and execution we also provide compressed
air systems monitoring and 24/7 compressor room maintenance service.

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:garbad@marbad.pl, www.marbad.pl
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Firma została założona w 1991 r.
Jesteśmy producentami materiałów do obróbek wibracyjnych. Nasza
oferta obejmuje:
Obróbki wibrościenne: urządzenia i media: kształtki, płyny, pasty,
granulaty.
Obróbki strumieniowo-ścierne: śrutownice i media, w tym druty nierdzewne, szklane, ceramiczne i plastikowe.
Obróbki ścierno-polerskie: pasty diamentowe, pasty i tarcze polerskie,
narzędzia ścierne, urządzenia.
Marbad was established In 1991.
we are the manufacturer of vibratory finishing consumables.
What we do:
Vibratory mass finishing: machinery and consumables: chips, compounds, pastes, granulates.
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Blasting: machinery and consumables - stainless steel shots & grits,
glass beads, ceramic beads, plastic media, fused aluminas.
Abrasive and polishing tools: diamond pastes, polishing compounds
and buffs.

MARCOSTA
Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek
ul. Klikowska 101 C, 33-102 Tarnów
tel. +48 14 626 68 52, fax +48 14 630 05 48
e-mail:handel@marcosta.pl, www.marcosta.pl
• katalogowa sprzedaż  obrabiarek, narzędzi i wyposażenia (centra obróbcze, tokarki CNC i konwencjonalne, frezarki, przecinarki taśmowe,
wiertarki, szlifierki, narzędzia pomiarowe, warsztatowe, kompresory,
sprzęt spawalniczy oraz inne)
• sprzedaż pionowych i poziomych centrów obróbczych, tokarki karuzelowe
CNC
• tokarki CNC
• szlifierki do płaszczyzn i szlifierki do wałków
• docieraczko-polerki LAPMASTER
• remonty i modernizacje drążarek elektroerozyjnych, szlifierek
• odczyty cyfrowe - dostawa i montaż
• znakowarki mikroudarowe
• katalogowa sprzedaż  urządzeń  do gięcia rur, profili, płaskowników
i prętów
• kolektory mgły olejowej Filtermist
• obróbka i produkcja części na obrabiarkach do metali wg zamówień 
klientów
• produkcja obrabiarek, szlifierki do wałków i otworów, drążarki elektroerozyjne wgłębne
• machine tools, tools and accessories (CNC machining centers and lathes,
milling machines, metal belt saws, drilling machines, measuring tools,
workshop, compressors, welding equipment)
• CNC vertical and horizontal machining centers, CNC turning and boring
lathes
• CNC lathes
• surface and cylindrical grinding machines
• lapping machine LAPMASTER
• EDM machine tools overhauls
• digital readouts
• micropercussions marking machines
• machine tools for profiles, tubes, bars, flat bars bending
• Filtermist - oil mist collectors
• machining and production of metal spare parts for order
• manufacture of machine tools, grinding machines for shafts and bores,
EDM machines
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• Pepple Maschinen GmbH Niemcy
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LAPMASTER WOLTERS , Wielka Brytania
Filtermist International, Wielka Brytania
Equiptop , Tajwan
Cochester-Harrison, Wielka Brytania
ONTOOL, Niemcy
RHTC, Holandia
ALLTEC Foba, Niemcy
BOW, Czechy

MAR-TOOLS Marcin Mosiagin
ul. Słoneczna 1b, 62-700 Turek
BIURO:
ul. Jedwabnicza 4/pok.24, 62-700 Turek
tel. +48 783 41 61 61
e-mail: mar-tools@mar-tools.pl, www.mar-tools.com.pl
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Firma MAR-TOOLS od 1998 r. wprowadza na polski rynek wysokiej
jakości obrabiarki CNC. Od 1 stycznia 2017 r. firma poszerzyła ofertę 
o tajwańskie obrabiarki Leadwell, stając się wyłącznym dystrybutorem na
Polskę. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie dystrybucji, programowania i wdrożenia oraz serwisu obrabiarek CNC. Oferowane maszyny
to wysokiej jakości urządzenia poddawane każdorazowo procedurze
kontroli standardów międzynarodowych. Doskonałym uzupełnieniem
oferty jest profesjonalne i zaawansowane oprogramowanie CAD/CAM,
do projektowania i usługi szkoleniowe CNC. W naszej ofercie posiadamy
szeroką  gamę  części, precyzyjnych przyrządów pomiarowych oraz narzędzi skrawających.
MAR-TOOLS company since 1998 introduces on the Polish market of
high-quality CNC machines. From 1 January 2017 MAR-TOOLS expands
its offer with Taiwanese machine tool LEADWELL. Becoming a direct
distributor in Poland machines for machining turning and milling centers.
We offer professional service in the field of distribution, programming and
implementation, sales and service of CNC. Machines we offer are high
quality equipment subjected to each procedure control of international
standards. Professional and advanced CAD / CAM software to design, perfectly complements offer. We also provide training services CNC. We offer
a wide range of parts, precision measuring instruments and cutting tools.
Współwystawca/ Co-exhibitor:
3D MASTER sc. R.Lis R.Wypysiński - patrz osobny wpis w katalogu
Firmy prezentowane na stoisku/Companies presented at the stand:
LEADWELL CNC Machines, Tajwan
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Masklogik Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 14, 42-500 Chrzanów
tel. +48 326 240 020
e-mail: biuro@masklogik.com, www.masklogik.com
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Masklogik jest liderem w produkcji i dystrybucji profesjonalnych systemów maskujących dla wszystkich powłok powierzchniowych, takich jak na
przykład powłoki proszkowej, ciekłej, malowanie, anodowanie i galwanizacja, kataforeza i chromowanie. Od ponad 10 lat Masklogik zajmuje się 
dystrybucją szerokiej gamy produktów do maskowania takich jak: zatyczki,
osłonki malarskie, taśmy, haki, wężyki i etykiety, które sąsprzedawane na
całym świecie.
Szybkość, elastyczność i profesjonalizm to słowa-kluczefirmy Masklogik.
Realizujemy 85% zamówień w ciągu 24/48 godzin
Rozwiązujemy każdy problem maskowania.
Masklogik is a leader in the production and distribution of professional
masking systems for all surface treatments such as for example powder
coating and liquid painting, anodizing, and galvanic treatments of cataphoresis painting and chromium-plating. For over 10 years Masklogik has
been distributing its wide range of plugs, caps and painting hooks, tapes
and discs, tubing and special moulded products worldwide.
Speed, flexibility and professionalism are the key words to Masklogik
success.
Execution of 85% of orders within 24/48 hours
We really solve every masking problem

Materialise S.A.
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
tel. 71 351 80 56
e_mail: biuro@materialise.com, www.materialise.com
Materialise to jedna z największych i najbardziej zaawansowanych fabryk
druku 3D na świecie. Wykorzystujemy nasze 25-letnie doświadczenie
aby oferować:
- rozwiązania Rapid Prototyping dostosowane do indywidulanych potrzeb
naszych klientów,
- pionierskie podejście w technologiach przyrostowych do produkcji częsci finalnych - oferujemy certyfikowany manufakturing produkcyjny dla
wysoce wymagających branż,
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- naszą więdzę do współtworzenia nowych produktów i aplikacji mogących
powstać przy zastosowaniu druku 3D - dając pełne wsparcie naszym
klientom.
Z dumą ułatwiamy dostęp 24/7 do technologii druku 3D poprzez platformę  Materialise Onsite (https://materialise-onsite.com/pl), oraz dzięki
co-creation jesteśmy dla naszych klientów partnerem dostarczającym
usługi światowej klasy.

MaterialsCare Sp. z o.o.
ul. Janka Bytnara „Rudego” 25, 02-645 Warszawa
tel. +48 22 234 81 56
e-mail: info@materialscare.eu, http://materialscare.eu
https://www.facebook.com/materialscare/
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MaterialsCare jest spółką typu spin-off powstałą przy Wydziale Inżynierii
Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się  opracowywaniem,
produkcją i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań związanych
z drukiem 3D materiałów metalicznych, polimerowych i kompozytowych.
Jednym z oferowanych przez nas produktów są  spersonalizowane
biodegradowalne implanty kostne stosowane na rynku weterynaryjnym
w Polsce i na świecie. Nasza firma oferuje przygotowywanie modeli 3D,
druk 3D technologiami SLM i FDM oraz obróbki po procesowe. MaterialsCare świadczy również usługi w zakresie badań struktury i właściwości
fizykochemicznych materiałów. Oferujemy analizy mikroskopowe (SEM,
FIB, TEM, AFM, mikroskopia świetlna oraz konfokalna), termiczne (DMA,
DSC, TGA), tomograficzne oraz badania komórkowe. Jednocześnie prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu: drukowania 3D, biomateriałów
oraz inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej.

MATT Maciej Stachulski
ul. Dobra 2, 96-313 Jaktorów-Kolonia
tel. +48 22 487 96 03, 22 382 10 84, fax +48 22 486 97 11
e-mail: matt-blast@matt-blast.pl, www.matt-blast.pl
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Firma MATT zajmuje się  technologią  obróbki strumieniowo ściernej.
W naszej ofercie znajduje się pełna gama mediów śrutowniczych: śruty
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staliwne kuliste i ostrokrawędziowe, śruty staliwne nierdzewne, śruty cięte
z drutu, mikrokulki szklane, mikrokulki ceramiczne, elektorkorundy oraz
śruty plastikowe.
Współpraca z wiodącymi światowymi producentami mediów oraz posiadanie własnego laboratorium pozwala nam zapewnić najwyższą jakość
dostarczanych produktów, a duży i nowoczesny magazyn zapewnia
szybkość i ciągłość dostaw.  
Jesteśmy również producentem szerokiej gamy maszyn śrutowniczych:
kabin pneumatycznych (inżektorowych i ciśnieniowych) oraz śrutownic
wirnikowych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również  maszyny
używane.
Nasza wiedza i doświadczenie z zakresu śrutownia wspomagane posiadanym zapleczem technicznym pozwala na dobór lub optymalizacje
technologii obróbki. Zapraszamy do współpracy.

Stoisko / Stand

MATT company engaged in shot blasting technology. We offer a full
range of media blasting: round and sharp-edged steel shot, stainless steel
shot, cut wire shot, glass micro beads, ceramic micro beads, aloxide and
plastic micro beads.
Thanks to cooperation with the leadind world producers of blasting media
and having an own laboratory allows us to provide the highest quality of
delivered products, a large and modern warehouse provides the speed
and continuity of supply.
We also manufactures a wide range of shot blasting machines: blast
cabinets (with injector or direct pressure system ) and tumble blasting
machines. In our offer you will also find used machines.
Our knowledge and experience in the field of shot blasting together with
posseessed technical support, ensure an appropriate parameters’ selection
or optimization of processing technology.
We invite you to cooperation.

MATURE POLSKA M. Rosiński, P. Stefański s.c.
ul. Ludomiry Namysł 14, 63-430 Odolanów
tel. +48 62 733 15 13, fax. +48 62 733 15 13
www.maturepolska.pl
Polski producent szerokiej gamy wkładów filtracyjnych do urządzeń 
przemysłowych (np. Lakierni proszkowych, śrutownic).
Wsparcie techniczne w doborze filtrów.
Wiedza, doświadczenie, technologia - najwyższy standard filtracji.
Polish manufacturer of a wide range of contributions to the equipment
industrial filter (powder coating, plasma, metal processing, welding).
Technical support choice filter.
Knowledge, experience, technology - the highest standard filtration.
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Maverick Sp. z o.o.
ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań
tel. +48 61 863 83 76, fax +48 61 863 83 69
e-mail: maverick@maverick.pl, www.maverick.pl, www.vci.pl
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Firma Maverick zajmuje się dostarczaniem kompleksowych zabezpieczeń  antykorozyjnych na czas magazynowania oraz transportu. Dzięki
specjalistycznej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy jednym z liderów w branży przemysłowych środków ochrony metali.
Szeroki zakres oferowanych produktów wśród których znajdują  się 
zarówno papiery i folie antykorozyjneVCI, folia aluminiowa oraz pochłaniacze wilgoci, umożliwia znalezienie idealnej metody zabezpieczeń 
dla Państwa firmy.
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa z branży m.in.: motoryzacyjnej,
lotniczej, zbrojeniowej, metalowej, hutniczej oraz elektronicznej.
Maverick specializes in providing comprehensive corrosion protection
during storage and transportation.Within years ofexperience and expertise,
we are one of the leadersin the field of industrial metal protection means.
The wide rangeof products including paper and VCI anticorrosion
film, aluminum film and desiccant allows to find the perfect protection
method for your company.
Our clients are companies from the branch of:automotive, aerospace,
armaments, metal, steel, and electronic.

MEGAN Sp. z o.o. - Odkurzacze Przemysłowe
ul. Kasztelańska 89, 91-503 Łódź
tel. +48 42 655 99 72
e-mail: biuro@megan-odkurzacze.pl, http://www.megan-odkurzacze.pl
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Firma MEGAN Sp. z o.o. jest polskim dystrybutorem odkurzaczy przemysłowych marki DELFIN oraz DISAB. Od wielu lat zapewniamy doradztwo,
dobór, dostawę oraz bezpłatne pokazy działania odkurzaczy na terenie
całego kraju. Oferujemy odkurzacze m.in.
- do pracy ciągłej (24h/dobę)
- do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Ex (ATEX)
- do separacji chłodziwa i oleju
Więcej informacji na stronie www.megan-odkurzacze.pl oraz www.
delfinvacuums.pl
The MEGAN Sp. z o.o. is distributor of DELFIN industrial vacuums cleaners and DISAB Vacuum Technology AB in Poland. From many years we
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advise, offer and shows how do vacuums work in production plants and
workshops in whole country.
More information You can find on our website: www.megan-odkurzacze.
pl and www.delfinvacuums.pl

Metal Technics Polska s.c.
ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
http://www.metaltechnics.pl
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Metal Technics Polska s.c. to firma z tradycjami. Jesteśmy bezpośrednim importerem wysokiej klasy maszyn i urządzeń do obróbki metalu na
terenie Polski i Europy oraz dystrybutorem wyłącznie wyselekcjonowanych
producentów z Polski, Europy oraz Azji i Stanów Zjednoczonych. Nasze
maszyny są zawsze najwyższej jakości. Zapewniamy kompetentną obsługę 
i fachowe doradztwo techniczne. Maszyny dobieramy indywidualnie do
potrzeb klienta, pomagamy podjąć właściwą decyzję.

Metale Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 14-16, 53-609 Wrocław
Firma Metale Sp. z o.o. zajmuje się promocją przedsiębiorstw z branży
metali w Polsce i za granicą. Publikuje informatory branżowe oraz prowadzi
portal metale.pl, który ułatwia wzajemną wymianę informacji handlowych
dzięki obszernej bazie współpracujących firm. Misją firmy jest świadczenie
najwyżej jakości usług B2B w branży metali.
Our Company Metale Sp. z o.o., ul. Wagonowa 14-16, 53-609 Wrocław
promotes metals trading companies both in Poland and abroad. It publishes
industry directories and runs internet portal metale.pl, which facilitates
exchange of information thanks to its extensive companies database. Our
mission is to offer highest standard of services in the industry
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Metale.org
ul. Przemysłowa 8 bud. 8, 85-758 Bydgoszcz
tel. 52 343 73 35, fax 52 561 02 37
www.metale.org, e-mail: redakcja@metale.org
Metale.org to miejsce stworzone dla wszystkich osób interesujących
się i działających w branży metalowej - producentów, dystrybutorów, instalatorów, klientów i pasjonatów.W portalu można odnaleźć producentów
i dostawców metali żelaznych i nieżelaznych, stali węglowej, stopowej,
nierdzewnej, firmy świadczące usługi obróbki skrawaniem, plastycznej,
cieplnej i innych, elektrodrążeniem, cięciem, pneumatyką, robotyką  itd.
Metale.orgto również portal, w którym odnajdziesz interesujące artykuły,
prezentacje rynkowych nowości, porady, opisy technologii i wiele innych
ciekawych treści.

MEXIM Sp. z o.o.
ul.Grafitowa 10, Radwanice k/Wrocławia, 55-010 Święta Katarzyna
tel. (71) 311 73 38, fax(71) 750 33 01
www.mexim.pl, e-mail: biuro@mexim.pl, info@mexim.pl
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Rok założenia 1995
MEXIM oferuje szeroką gamę obrabiarek do metalu. W swojej ofercie
posiadamy:
• szlifierki konwencjonalne do płaszczyzn
• szlifierki CNC
• pionowe i poziome centra obróbcze CNC
• tokarki CNC
• wiertarki słupowe, kadłubowe, promieniowe
• konwencjonalne frezarki narzędziowe
Firma posiada własny serwis wyjazdowy, świadczy usługi serwisowe
gwarancyjne i pogwarancyjne. Oferujemy doradztwo i pomoc techniczną 
w doborze maszyny, jak i pomoc w jej oprzyrządowaniu (oprawy, liniały,
urządzenia magnetyczne). MEXIM współpracuje również z instytucjami
finansowymi - pozwalając na dopasowanie formy finansowania z oczekiwaniami i możliwościami klienta.
Firma MEXIM jest wyłącznym przedstawicielem firmy: KRASNY BORETS
(Białoruś) - producent szlifierek konwencjonalnych i CNC
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
Współwystawcy / Co-exhibitors:
- PHMET Sp. z o.o. – patrz osobny wpis w katalogu
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- MULTISTAL & LOHMANN” Sp. z o. o. – patrz osobny wpis w katalogu
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Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
• KRASNY BORETS – Białoruś

MicroLog
ul. Przemysłowa 28, 32-083 Balice
tel. +48 531 000 575
e-mail: philippe.bocquet@sparkle-ed.eu
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System MicroLoc® został opracowany przez Mike’a Jenness, dyrektora
zarządzającego firmy Micron Precision Engineering, firmy podwykonawczej
utworzonej w 1980 roku. Jest to system uchwytów roboczych z możliwością 
lokalizacji dedykowany m.in do maszyn CNC Milling. System ten w następnych latach został rozwinięty dzięki czemu stał się wszechstronnonny
i elastyczny.
The MicroLoc® System was developed by Mike Jenness, Managing
Director of the then Micron Precision Engineering company, a subcontract
business formed in 1980. Mike had a requirement for an accurate method
of holding multiple work pieces in known datum positions on his CNC Milling machines. In the years that followed he developed this system further,
adding versatility and flexibility.

Mille Miglia Engineering
Via Marsala, 15, 10042 Nichelino TO, Włochy
tel. +39 011 627 4145, www.millemigliaeng.it
Firma Mille Miglia Engineering produkuję wysoko wydajne maszyny dla
różnych aplikacji od ponad 25 lat wliczając:
- kalibrowanie końcówek rur
- cięcia oraz wyrównywania brzegów rur
- perforacji rur
- zwężanie i rozszerzanie końcówek rur
- Montażu katalizatorów
Mille Miglia Engineering dostarcza klientom pełną  pomoc oraz służy
radą  podczas badania wykonalności oraz rozwoju nowych projektów
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dotyczących systemu produkcji układów wydechowych, mających na celu
optymalizację cyklu czasu pracy oraz zwiększenia efektywności
Na showroomie prezentujemy:
- I/O kalibrowania końcówek rur Mod. DIE 70/1 ROT
- W pełni elektryczna bezwiórowa maszyna tnąca Mod. DTR 70 E
Współwystawca na stoisku Crippa

Stoisko / Stand

Mille Miglia Engineering has been manufacturing for over 25 years highperformance machines for various applications including:
- tube endsizing
- tube cutting and trimming
- tube perforating
- pressfitting and ridge-locking
- catalizers assembly.
Mille Miglia Engineering provides customers with full support and
advice during the feasibility study and evaluation phase of new projects
concerning exhaust system production, aiming at cycle time optimization
and efficiency enhancing.
On stage at Stom with:
- I/O endsizer Mod. DIE 70/1 ROT
- Full-electric chipless cutting machine Mod. DTR 70 E
Co-exhibitor at Crippa stand

MINING WEEK KAZAKHSTAN
of. 65, 58 Nauryzbai batyr str., Almaty, 050000, Republic of Kazakhstan
tel. +7 727 250 19 99, fax +7 727 250 55 11
e-mail: mintek@tntexpo.com, http: www.miningweek.kz
Today the International Exhibition for Mining and Exploration, Mineral
& Coal Processing and Metallurgical Technologies «Mining Week Kazakhstan» is the best exhibition project in the mining and metallurgical
industry in Kazakhstan. The exhibition is annually held in Karaganda
city - the largest industrial region of the country. The positive dynamics of
growth of the exhibitors speaks about increasing of the role of this activity
in the mining and metallurgical industry of Kazakhstan.

Minowa - Metal Sp. z o.o.
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary
tel. +48 68 470 52 87, fax +48 68 470 52 86
e-mail: biuro@minowa-metall.pl, flott@minowa-metall.pl
www.minowa-metall.pl
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Minowa - Metal Sp. z o.o. to wieloletnie doświadczenie oraz wysoka
jakość oferowanych produktów. Firma zajmuje się  produkcją  wyrobów
metalowych. Jesteśmy producentem szlifierek dwutarczowych i urządzeń 
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odsysających. To one są głównym profilem naszej działalności. Od roku
2006 nasza firma jest przedstawicielem niemieckiej firmy FLOTT na Polskę 
oraz belgijskiej firmy JEPSON - producenta wiertarek magnetycznych i pił.
Nasze produkty charakteryzują się wysoką wytrzymałością, funkcjonalnością, wydajnością i korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Udzielamy 3
lata gwarancji na nasze maszyny.
Współwystawcy /Co- exhibitors:
• FLOTT GmbH - North Rhine-Westphalia, Remscheid,42857, Vieringhausen 131, Niemcy
• JEPSON Power Headquarters - Routexport Agencies S.A./N.V.
Rue de la Pêcherie 25 Visserijstraat, 1180 Brüssel - Belgien

MINSK EXPO
65 Timiryazev str., 220035, Minsk, Belarus
tel./fax +375-17-226 98 58, tel. +375 17 226-90-83
e-mail: minskexpo@solo.by, darya@minskexpo.com
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.
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.
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MITEGRA Radosław Miczyński
ul. Kasztanowa 3, Kamionki, 62-023 Gądki
tel. +48 61 624 15 75
e-mail: biuro@mitegr.pl, www.mitegra.pl
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Produkujemy lasery do znakowania i grawerowania przemysłowego.
Obecnie to najlepsza i najszybsza technologia.
Służymy doradztwem i pomocą  przy doborze odpowiedniego typu
i mocy lasera.
Od jedenastu lat z powodzeniem wyposażamy naszych klientów w urządzenia do trwałego znakowania.
Jesteśmy integratorem kompletnych stanowisk i systemów znakujących,
połączonych często z systemami odczytu kodów DataMatrix i systemami
zarządzania produkcją.
Firma nasza zajmuje się również szeroko pojętą automatyzacją produkcji.
Projektujemy i wykonujemy kompletne automatyczne stanowiska kontrolne, montażowe i produkcyjne.

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
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MM Magazyn Przemysłowy to miesięcznik, ukazujący się  na polskim
rynku od 24 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”- 122 lata tradycji.
Poszerza wiedzę  techniczną  oraz inżynierską. Publikacja, należy do
ZKDP www.zkdp.pl i jako jeden z nielicznych magazynów branżowych
dla przemysłu ma kontrolowany nakład.
MM Industry is the monthly magazine, published in the Polish market
for 24 years.
Explores themes related to industry, technology, production, logistics,
quality management, IT infrastructure, industrial measurement, automation
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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”- 122 years of tradition. Expands
technical knowledge and engineering.
MM Magazyn Przemysłowy is affiliated in ZKDP www.zkdp.pl and as
a one of the few magazines for the industry in Poland has a controlled
circulation.

MMC HARDMETAL POLAND Sp. z o.o.
Group company of Mitsubishi Materials
al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
tel. +48 71 335 16 20, fax +48 71 335 16 21
e-mail: sales@mitsubishicarbide.com.pl, www.mmc-hardmetal.pl
MMC HARDMETAL POLAND Sp. z o.o. jest oddziałem japońskiego
producenta narzędzi skrawających - Mitsubishi Materials Corporation.
Jako polska centrala, od ponad 10 lat dystrybuuje narzędzia na terenie
całego kraju.
Nasza wykształcona kadra służy pomocą  w doborze odpowiednich
narzędzi i parametrów obróbczych oraz chętnie dzieli się swoim bogatym
doświadczeniem i wiedzą prowadząc szkolenia, pokazy i testy, umożliwiające klientom wdrożenie nowoczesnych technik wytwórczych, możliwych
dzięki narzędziom Mitsubishi.
Jakość świadczonych przez nas usług potwierdza certyfikat ISO
9001:2015.
W ofercie firmy znajdują się narzędzia monolityczne, składane oraz z najnowszej generacji pokryciami CVD, PVD i diamentowymi. Nasze narzędzia
wykonywane są z wysokiej klasy węglików spiekanych, cermetu i CBN.
MMC HARDMETAL POLAND sp. z o.o. belongs to the Group Company
of Japanese cutting tools manufacturer - Mitsubishi Materials Corporation.
For more than 10 years we have been Polish headquarters and distribute
Mitsubishi tools throughout the Polish.
Our well educated staff helps with choosing appropriate tools and machining parameters. Further we organize seminars, trainings and tests,
enabling customers to implement modern techniques of production, made
possible by Mitsubishi tools.
The quality of our operations is guaranteed by ISO 9001:2015 certificate.
Mitsubishi offers a monolithic and indexable carbide tools, coated by the
latest generation CVD, PVD and diamond coatings. Our tools are made
of high-class carbide, cermet and CBN materials.
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Mogielnicki i Spółka, dawniej Monkiewicz i Spółka
Parzniew, ul. 36 Pułku Piechoty, Legii Akademickiej 2, 05-804 Pruszków
tel. +48 22 798 16 96, 22 798 16 94, fax +48 22 729 64 34
e-mail: monkiewicz@monkiewicz.com.pl, www.monkiewicz.com.pl
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Szanowni Państwo,
Nasza firma Mogielnicki i Spółka, dawniej Monkiewicz i Spółka produkuje urządzenia do malowania farbami proszkowymi i ciekłymi od 1992
roku. Wykonujemy urządzenia proste, dla małych warsztatów, jak również 
bardzo zaawansowane linie automatyczne. Wszystkie nasze urządzenia
są produkowane w uzgodnieniu z klientem, w zależności od jego oczekiwań. Możemy stwierdzić, że tworzymy linie „szyte na miarę”. W swojej
ofercie produkcyjnej posiadamy wszystkie rodzaje urządzeń, niezbędne
do prawidłowego pomalowania detalu.
Do przygotowania właściwej powierzchni wytwarzamy różne typy myjek:
natryskowe lub wannowe. Pozwalają one na osiągnięcie wymaganej odporności korozyjnej i zastosowanie najnowszych technologii.
Nasze myjki natryskowe mogą pracować z każdym rodzajem systemu
transportu ręcznego, automatycznego oraz Power &Free. Posiadamy
proste rozwiązania do odtłuszczania detali oraz zaawansowane systemy
z automatycznym dozowaniem preparatów chemicznych.
Piece i suszarki produkowane przez nas są zasilane różnymi mediami
grzewczymi - energią  elektryczną, gazem ziemnym i LPG oraz olejem
opałowym. Dla systemów transportu automatycznego wejścia pieców
oraz suszarek możemy wyposażyć w syfony ograniczające straty cieplne,
podwójne kurtyny powietrzne lub automatycznie rozsuwane drzwi sterowane pneumatycznie.
Nasze systemy transportu łączą  wszystkie wyżej opisane urządzenia
i pozwalają na komfortową obsługę z założoną wydajnością. Mamy w swojej ofercie rozwiązania ręczne dla dolnego i górnego systemu transportu,
krzyżowe, dookólne, wahadłowe, automatyczne o ruchu ciągłym, Power
&Free, z torami odstawczymi, a także z dodatkowymi stacjami rozładunku
i załadunku.
W liniach automatycznych i taktowych nad całością czuwa szafa z programowalnym sterownikiem i panelem dotykowym. Dzięki temu rozwiązaniu
można uzyskać pełny obraz pracy linii, znaleźć zapisy błędów, a także zmienić parametry pracy poszczególnych urządzeń. Sterownik szafy pozwala
również, przy pomocy urządzeń mobilnych, kontrolować wydajność linii.
Zapraszamy do współpracy
Krzysztof Mogielnicki
Ladies and Gentlemen,
Our Company Mogielnicki i Spółka (previously Monkiewicz i Spółka)
has been manufacturing powder coating and wet painting equipment and
devices since 1992. We manufacture a wide variety of products ranging
from simple devices designed for small workshops to the most advanced,
automatic lines. We offer bespoke designs developed in close collaboration
with our Clients to fully meet their expectations. In fact, all our process
lines are tailored to the specific needs of Clients. Our comprehensive offer
covers the full range of equipment and devices required for high-quality
and professional painting work.
We also manufacture a range of spray and dip pretreatment lines to
ensure professional and high quality treatment of surfaces that are fully
corrosion resistant.
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Our spraying stands are compatible with any manual handling and
automatic conveyor system as well as Power & Free conveyors. We offer
simple, technical solutions for workpiece degreasing as well as advanced,
automatic chemical dosage systems.
Our ovens and dryers have been designed for the full range of heating
systems from electric, natural gas and LPG to furnace oil. On automatic
transport systems, ovens and dryers can be fitted with A - shape inlets
to reduce heat losses, double air curtains and pneumatically controlled
automatic sliding doors.
Our conveyor systems have combined all the above systems and devices to ensure comfortable and efficient operation while guaranteeing
the required level of performance. We have manual conveyor systems for
ground and overhead level transport as well as crossed, roll-on/roll-off,
automatic, continuous flow, Power & Free systems with sidetracks and
additional loading and unloading yards.
The automatic and step by step lines are fully automated by means of
a control cabinet fitted with a PLC control and touch panel. This solution
gives fingertip access to the full picture of line operations, enabling fast
and efficient access to error records and control of specific operation
parameters. The PLC Cabinet also allows for full control of the line output
via smart, mobile devices.
We look forward to your custom!
Krzysztof Mogielnicki

MONOLIT-PRO Sp z o.o.
Al. Aleje Jerozolimskie 55 /17, 00-697 Warszawa
Sp z o.o. «MONOLIT-PRO» jest biurem regionalnym w Polske firmy
«PlasmaTec».
Firma «PlasmaTec» została założona w 2001 roku, jest wiodącym producentem materiałów spawalniczych w Ukrainie. Zdolność produkcyjna
jest ponad 46’000 ton rocznie. Firma wykorzystuje innowacyjne technologie i systematyczne podejście - dostarczanie klientom wysokiej jakości
materiałów spawalniczych. Główni klienci:
• Firmy budowlane
• przemysł naftowy i gazowy
• metalurgia
• gospodarstwa rolne
• prywatny klient.
PlasmaTec nadzoruje jakość produktów na każdym etapie, przy użyciu
najlepszych surowców, które wykraczają  pełny cykl kontroli produkcji.
Wszystkie produkty są chronione przed fałszowaniem z oznakowaniem
indywidualne. Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością 
w zakresie produkcji elektrodzi spawalniczych oraz świadczenie usług
laboratoryjnych zgodnie z normą  ISO 9001: 2008. Firma prowadzi jakość usług w celu zapewnienia lepszej obsługi klientów oraz tworzenie
długoterminowych, relacji opartych na zaufaniu. Specjalnie dla naszych
klientów, aby wybrać najbardziej korzystne warunki dla współpracy oferujemy wygodny system znyżek. Praca zorientowana na klienta zawsze
była priorytetem PlasmaTec!
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«MONOLIT-PRO» is a regional office in Poland of PJSC «PlasmaTec».
PJSC «PlasmaTec» that was founded in 2001, is the leading manufacturer of welding materials in Ukraine. The production capacity is over
46’000 tons per year.
The company uses innovation technologies and system approach these provide customers with the highest quality welding materials. Basic
consumers are:
• building companies
• oil and gas industries
• metallurgy
• machine building
• agricultural enterprises
• private customer.
PlasmaTec controls product quality on every stage, using the best raw
materials that pass the complete cycle of productive verification.
The all production is protected from imitations with individual marking.
The company has already passed certification up to quality management system in a sphere of producing welding electrodes and granting of
laboratory services according to ISO 9001: 2008.
The service quality is uninterruptedly improved, in order to provide the
best service for customers and setting up long-term, trusting relationships.
Especially for clients company select the most favorable conditions for
cooperation with a flexible system of discounts. Customer-oriented service
has always been the priority of PlasmaTec»!

Mostostal-Met Sp. z o.o.
ul. Krzeszowska 93, 23-400 Biłgoraj
tel. kom. +48 725 078 000, fax +48 84 686 11 31
www.mostostal-met.com.pl
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Mostostal-Met Sp. z o. o. z siedzibą w Biłgoraju specjalizuje się w produkcji wyrobów z drutu.
Jednym z nich są  taśmy transporterowe spiralne. Nasze wyroby dostarczamy do branż:
- piekarniczej,
- cukierniczej,
- ogólnospożywczej,
- odlewniczej,
- obróbki cieplnej,
- suszarniczej,
- hutniczej,
- produkcji śrub i innych elementów złącznych.
Oferujemy taśmy z drutów:
- 23MnB4: o podwyższonej odporności na ścieranie,
- ocynkowanych
- nierdzewnych: 1.4301 oraz 1.4841
Bogate- ponad 50-letnie doświadczenie w branży pozwala nam sprostać
wszelkim wymaganiom Klientów. Narzędzie potrzebne do produkcji wykonujemy we własnym zakresie stąd wykonamy każdą taśmę według specy-
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fikacji Klienta. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie
uzyskają Państwo fachową pomoc w doborze i eksploatacji przenośników.

MOTUL
ul. Grzybowska 4 lok. 135, 00-131 Warszawa
tel. +48 22 253 04 08, +48 533 424 158, fax +48 22 253 43 51
e-mail: s.miller@pl.motul.com, www.motul.com
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Motul to francuska firma o międzynarodowym charakterze, specjalizującą 
się w tworzeniu, produkcji i dystrybucji wysokiej jakości olejów silnikowych
(dla motocykli, skuterów, samochodów osobowych i innych pojazdów),
a także dla przemysłu - dział MotulTech.
Motul to marka znana i ceniona od ponad 160 lat za jakość i innowacyjność produktów oraz zaangażowanie w rozwój motosportu. Specjalista
w dziedzinie syntetycznych środków smarnych.

MTT Polska Sp. z o.o.
ul. Siodlarska 12/5, 01-464 Warszawa
tel. +48 22 532 20 00
e-mail: biuro@mtt.net.pl, www.mttpolska.pl
MTT Polska sp. z o.o. to jeden z czołowych dystrybutorów drukarek 3D
w technologii SLA - włoskich urządzeń marki DWS. Oferują one jubilerską  precyzję  druku 3D, szeroką  gamę  funkcjonalnych materiałów oraz
najwyższej jakości powierzchnię  wydrukowanych elementów. Ponadto
od blisko 30 lat oferujemy nowoczesne technologie światowych producentów w zakresie druku 2D i urządzeń  wielofunkcyjne takich firm jak:
Ricoh, Canon czy HP.
Nasza oferta to również drukarki FDM firm 3D Kreator i Omni3D. Naszym
klientom dostarczamy kompletne wsparcie technologiczne:
- odpowiednią technologię produkcji,
- najwyższej jakości drukarki 3D,
- materiały eksploatacyjne,
- wsparcie techniczne na terenie całego kraju.
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MULTISTAL & LOHMANN Sp. z o.o.
HURTOWNIE STALI JAKOŚCIOWYCH
HURTOWNIA POZNAŃ
tel/fax (061) 653 61 95 do 98
tel/fax (061) 894 44 21 (22)

d-42

HURTOWNIA MIKOŁÓW
tel. (032) 738 47 20
fax (032) 738 47 29
HURTOWNIA WARSZAWA
tel (022) 53-22-950
fax (022) 53-22-959
www.multistal.com.pl
-

Specjalistyczne składy stali stopowych w n/w grupach:
stal narzędziowa do pracy na zimno ( NC6;NC10:NC11;NC11LV;NZ3)
stal narzędziowa do pracy na gorąco ( WCL; WCLV)
stal narzędziowa płytkohartująca się (N9E)
stal szybkotnąca ( SW7M)
stal na formy do tworzyw sztucznych ( 1.2311;1.2312;1.2738; 1.2767)
stal nierdzewna martenzytyczna ( 4H13; 1.2316)
stal do ulepszania cieplnego i nawęglania (40H;40HM;36HNM;16HG;18HGT;18H2N2)
stal do azotowania ( 38HMJ)
stal sprężynowa ( 50HS; 50HF)
stal łożyskowa ( ŁH15)
stal węglowa ( 45; 55 18G2A)
Blachy; Pręty okrągłe; Pręty płaskie; Odkuwki; Bloki i Płyty

Ponad 4000 ton stali w naszych magazynach; ponad 3000 pozycji
w ciągłej sprzedaży
Oferujemy wyroby hutnicze uznanych producentów krajowych i zagranicznych;
wysyłka spedycją na cały kraj; świadectwa jakości typu 3.1.B;
cięcie materiałów na żądany wymiar na przecinarkach taśmowych.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
www.multistal.com.pl
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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.

Narzedziownia.org
ul. Przemysłowa 8 bud. 8, 85-758 Bydgoszcz
tel. +48 52 343 73 35, fax 52 561 02 37
e-mail: redakcja@narzedziownia.org, www.narzedziownia.org
Serwis jest również bardzo skutecznym medium promującym firmy oraz
produkty z branży narzędziowej. W portalu można odnaleźć narzędziownie
z całej Polski, firmy świadczące usługi obróbki skrawaniem, plastycznej,
cieplnej, spawania, napraw i regeneracji, dostawców maszyn i urządzeń.W naszym serwisie internetowym znajdziesz szeroki Katalog Firm
prezentujący setki sprawdzonych, rzetelnych firm z branży oraz Katalog
Produktów, w którym odnajdziesz szeroko opisane produkty i usługi firm
z branży narzędziowej.
Dzięki darmowej usłudze EZO jednym kliknięciem złożysz Elektroniczne
Zapytanie Ofertowe do wielu firm, które skontaktują się z Tobą i przedstawią 
wycenę produktu lub realizacji usługi.
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Nawara Serwis s.c.
Marzena i Rafał Nawara
ul. Bolesławiecka 40, Trzebień, 59-700 Bolesławiec
tel. +48 75-735-0000
e-mail sekretariat@nawaraserwis.pl, www.nawaraserwis.pl

g-6

Firma Nawara Serwis to specjalista i POLSKI PRODUCENT w dziedzinie kompletnych systemów filtracji i odciągów w przemyśle drzewnym
i papierniczym oraz systemów odprowadzania mgiełki farby w procesie
lakierowania powierzchni, jak również  systemów zagospodarowania
odpadów i recyklingu.
Już od ponad kilkunastu lat, proponujemy Państwu szereg usług począwszy od doradztwa, planowania, produkcji, poprzez dostawę, montaż,
uruchomienie, serwis, aż  po szkolenia z zakresu obsługi oferowanych
urządzeń.
Szeroka oferta urządzeń i instalacji, oparta na obfitym wachlarzu usług
jest rezultatem wieloletniej analizy rynku, wynikającej z obsługi zarówno
rzemieślników, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.
Wieloletnie doświadczenie na rynku jest gwarantem pomyślnej współpracy z klientami, gwarantując im sukcesy na polu biznesowym.

NCT KFT.
Fogarasi Ut. 7, H-1148 Budapest, Węgry
www.nct.hu

c-03

Węgierski producent uniwersalnych tokarek oraz frezarek do metalu
sterowanych numerycznie, głownie do produkcji jednostkowej.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
• AI LAB S.C. – patrz osobny wpis w katalogu
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piaskarki.pl
Przedsiębiorstwo NEW-TECH
www.piaskarki.pl
ul. Przemysłowa 1, 55-002 Dobrzykowice
tel. +48 71 3400 900, kom. 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.
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
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NewTech Solutions Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól
tel. +48 68 388 07 61, fax 68 388 07 63
e-mail: info@newtechsolutions.pl
www.newtechsolutions.pl

c-18

Dystrybutor specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego dla
szeregu gałęzi przemysłu. Kompleksowe rozwiązania oferowane przez
firmę  NewTech Solutions Sp. z o.o. mają  na celu podniesienie wydajności i efektywności firm projektowych i produkcyjnych. Konsekwentnie
realizowany przez firmę  cel to zapewnienie profesjonalnych rozwiązań 
m.in. z zakresu oprogramowania CAD/CAM tj. SolidCAM, InventorCAM,
SprutCAM, D-CAM, NCSimul Machine, T-FLEX CAD oraz oprogramowania
klasy MES tj. GOLEM OEE do monitoringu postoi, wydajności i efektywności pracy maszyn. Firma prowadzi również specjalistyczne szkolenia
i wdrożenia ze szczególnym naciskiem na indywidualne potrzeby klientów.
Współwystawcy / Co-exhibitors:
• Sprut Technology Ltd. (SprutCAM) Rosja
• Top Systems Ltd. (T-FLEX) Rosja
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
• SolidCAM ltd. Izrael

NIXXON STEEL Mirosław Pajek
ul. Zwoleńska 40A/19, 04-761 Warszawa
tel. +48 734 451 427, +48 794 008 181
e-mail: biuro@nixxonsteel.pl, www.nixxonsteel.pl

e-15

Nixxon Steel specjalizuje się w zakupie i sprzedaży maszyn do obróbki
plastycznej metali. Na rynku polskim jest autoryzowanym Dystrybutorem
takich renomowanych producentów jak: Safan Darley (prasy krawędziowe i nożyce gilotynowe), Q-fin (gratowarki i szlifierki) Kemper (systemy
odciągowe). W swojej ofercie Nixxon Steel posiada również  narzędzia
do pras krawędziowych holenderskiej firmy Wila oraz niemieckiej firmy
UKB.  Prowadzimy sprzedaż części zamiennych do oferowanych maszyn
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oraz świadczymy usługi serwisowe pras krawędziowych i gilotyn marki
Safan Darley.
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Współwystawca/ Co-exhibitor:
- ABH Biuro Techniczne W. Trześniewski – patrz osobny wpis w katalogu

NOCTUO 3D FILAMENTS
ul. Wachowska 36, 46-300 Olesno
tel. +48 501 045 975, +48 601 884 823
e-mail: info@noctuo.pl, www.noctuo.pl

b-37

Noctuo oferuje szeroki wybór filamentów do druku 3d. Fundament firmy
tworzy zespół ludzi od lat specjalizujących się  w wytwarzaniu nowych
technologii i urządzeń dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Markę Noctuo
wyróżnia więc w pełni autorska metoda produkcji oraz skonstruowane od
podstaw maszyny produkcyjne.
Staranny dobór surowca bazowego, stabilizatorów czy barwników,
właściwe ustalenie proporcji elementów składowych i parametrów procesowych, gwarantują uzyskanie najlepszej receptury i materiał najwyższej
jakości. Przy produkcji wykorzystujemy wyłącznie materiały pierwotne, by
zapewnić maksymalną powtarzalność parametrów.
Poza materiałami w stale rosnącej ofercie produktów marki Noctuo,
podejmujemy współpracę  w zakresie opracowania i wykonania nawet
najbardziej nietypowych filamentów specjalnego zastosowania. Jesteśmy
również otwarci na podjęcie stałej współpracy z odbiorcami hurtowymi.
Zapraszamy do współpracy

Galanteria Modelarska i Odlewnicza
NORAM Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 101, 42-612 Tarnowskie Góry
tel. +48 32 381 05 20, fax +48 32 381 05 21
e-mail: noram@pro.onet.pl
Oferujemy profile:
• okrągłe
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• kwadratowe
• prostokątne
wykonane z żeliwa szarego i sferoidalnego metodą odlewania ciągłego.
Profile używane są jako materiał wyjściowy do wykonania elementów
hydrauliki, pneumatyki oraz innych części maszyn.
Zakres wymiarowy:
1. Wałki z żeliwa szarego i sferoidalnego o wymiarach fi 30: fi 600 mm
2. Kwadraty z żeliwa szarego i sferoidalnego o wymiarach kw. 30: 300mm.
3. Prostokąty z żeliwa szarego i sferoidalnego o wymiarach 30:300mm
Gatunki materiału:
GG 20 / EN-GJL- 200
GG 25 / EN-GJL- 250
GG 30 / EN-GJL - 300
GGG 40 / EN-GJS - 400-15
GGG 50 / EN-GJS - 500- 7
GGG 60 / EN-GJS - 600- 3
GGG 70 / EN-GJS - 700- 2
Oferujemy również  dostawy odlewów żeliwnych i sferoidalnych jako
części maszyn w stanie surowym lub obrobionym, wraz z omodelowaniem.

Norcan Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 28, 32-083 Balice
tel. +48 12 258 70 60
e-mail: info@mynorcan.pl
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Norcan Polska, filia francuskiej firmy Norcan, korzystająca z jej 30 lat
doświadczenia.
Firma zajmuje się optymalizacją i doskonaleniem narzędzi oraz środków
produkcji. Prowadzi doradztwo, pomoc i realizację projektów. Proponuje
niekończące się  możliwości indywidualnych rozwiązań  dla absolutnie
wszystkich typów przemysłu, logistyki i e-commerce. Norcan Polska to
twórca optymalnego środowiska pracy.
Unlimited Creative Solutions.
Norcan Poland, a subsidiary of the French company Norcan, benefiting
from 30 years of its experience.
The company is focused on the efficiency of production facilities and
industrial instalations. We provide advice, support and implementation of
different projects. NORCAN is offering infinite possibilities for tailor made
Solution to Production and Industrie, Logistics and Retail, and operators
of E-Commerce. Norcan Poland is a creator of an optimal workplaces
environment.
Unlimited Creative Solutions.
Współwystawcy / Co-exhibitors: (patrz osobny wpis w katalogu)
• Sparkle Industrial Solutions - ul. Przemysłowa 28, 32-083 Balice, Polska
• Micron Workholding Limited - ul. Przemysłowa 28, 32-083 Balice, Polska
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NORGPOL Czerwiński Spółka Jawna
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

a-99

NORGPOL od kilkunastu lat zajmuje się zaopatrzeniem dla przemysłu.
Nasza oferta to między innymi:
- energooszczędne suszarnie i piece do hartowania i ulepszania cieplnego
metali, piece topialne,
- twardościomierze do pomiaru metodami: Rockwell, Brinell, Vickers, Leeb,
Shore i akcesoria,
- termoizolacyjne materiały do remontów pieców przemysłowych: maty,
sznury, pakunki, kształtki, tkaniny, papiery ceramiczne,
- doradztwo techniczne.
NORGPOL company has been engaged in industry supply business
for several years.
Our offer includes:
- energy saving kilns and furnaces for hardening and thermal improvement
of metals, as well as melting furnaces,
- hardness testers using following methods: Rockwell, Brinell, Vickers,
Leeb, Shore and accessories,
- thermal insulation materials for repair of industrial furnaces: blankets,
ropes, packs, fittings, clothes, ceramic papers,
- technical consultancy support.

NS MASZYNY
ul. Strzelców 9a/19
31-422 Kraków
tel. +48 12 307 07 30, fax 12 376 74 89, kom. 515 010 090
e-mail: info@nsmaszyny.pl, www.nsmaszyny.pl
NS MASZYNY to wyłączny przedstawiciel na Polskę portugalskiej firmy
NS MAQUINAS. W naszej ofercie znajdą Państwo:
- Szlifierki do rur: na sucho i na mokro, jedno lub wielogłowicowe, do
średnicy 310 mm.
- Szlifierki do profili: na sucho i na mokro, jedno lub wielogłowicowe.
- Szlifierki do elementów wielkogabarytowych.
- Gratowarki.
- Polerki.
- Urządzenia specjalne.
NS MASZYNY is an exclusive dealer in Poland representing Portuguese
company NS MAQUINAS. In our offer you can find:

242

d-30

- Round tube finishing machines: wet and dry, 1 head or multihead, up to
310 mm.
- Profiles finishing machines: wet and dry, 1 head or multihead.
- Long belt finishing machines.
- Polishing machines
- Special project.
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Firma reprezentowana / Company presented at the stand:
NS Máquinas Industriais, Lda
Av. D. Miguel, 106
4435-678 Baguim do Monte - Gondomar
Portugal
Tel. +351 229 741 618
Fax. +351 229 741 619

NUMALLIANCE
Parc d’Activités, F 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, France
tel. +33 3 29 58 36 15, fax +33 3 29 58 46 47
e-mail: numalliance@numalliance.com, www.numaliance.com
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Oferując nowatorskie praktyczne rozwiązania do formowania drutów, rur
i taśm z metalu, firma NUMALLIANCE projektuje, wytwarza i zapewnia
wsparcie w obsłudze maszyn standardowych oraz linii produkcyjnych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Nasza wiedza wykracza poza operacje gięcia i obejmuje własne opracowania operacji wtórnych, takich jak formowanie końcówek, spęczanie,
fazowanie, spawanie, gwintowanie, prostowanie, hydroformowanie oraz
unikatowe systemy samokorygujące. NUMALLIANCE zatrudnia 270
osób na całym świecie, które wzajemnie uzupełniają swoje kompetencje
w zakresie mechaniki, elektroniki, hydrauliki, oprzyrządowania i rozwoju
oprogramowania, aby dostarczać najnowocześniejsze maszyny. NUMALLIANCE korzysta z niemal dwustuletniego doświadczenia, łączącego
w sobie know-how 5 wiodących francuskich spółek: Macsoft -1986-, Satime
-1981-, Latour -1872-, Silfax -1986- oraz EMS -1950-.
Spearheading practical solutions for the forming of wire, tube and strip,
NUMALLIANCE designs, manufactures and supports standard machinery
as well as customized line of production.
Our knowledge expands beyond the bending operation and includes
proprietary secondary operations such as endforming, heading, upsetting,
chamfering, welding, threading, straightening, hydroforming as well as
unique capabilities for self-correcting systems.
NUMALLIANCE is employing 270 people worldwide who combine their
expertise in mechanics, hydraulics, toolings and software development
to deliver state of the art machinery. NUMALLIANCE find its roots in
a nearly 2 century’s old expertise that blends know-how from 5 french
leading companies: Macsoft -1986-, Satime -1981-, Latour -1872-, Silfax
-1986- and EMS -1950-.
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Oberon
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
tel. +48 52 354 24 00, fax +48 52 354 24 01
e-mail: oberon@oberon.pl, http://www.oberon.pl

A-19

Hurtownia materiałów i produktów dla narzędziowni. Kompleksowa obsługa narzędziowni wykonujących formy wtryskowe, wykrojniki, tłoczniki
i inne narzędzia. Stal, aluminium dostarczamy w takiej postaci, jak wyprodukowano ją w hucie lub przyciętą na wymiary, obrobioną mechanicznie
z sześciu stron, a także szlifowaną. Wydawca Forum Narzędziowego
OBERON. Autoryzowany przedstawiciel:
- System 3R - www.system3r.com
- Preciz - www.preciz.pl
- Nakanishi - www.nakanishi.pl
- MERSEN

OBERON
ul. Świerszcza 76, 02-401 Warszawa
tel. +48 22 877 15 48, 539 59 60, fax +48 22 877 15 50
e-mail: oberon@oberon.com.pl, http://www.oberon.com.pl
Firma Oberon Sp. z o. o. istnieje od 1989 roku. Jesteśmy autoryzowanym
przedstawicielem producentów profesjonalnych narzędzi pomiarowych
i skrawających.
• NOGA-gratowniki i podstawy magnetyczne
• KAFER - czujniki zegarowe, grubościomierze
• SYLVAC - przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym
• BOWERS - średnicówki trzypunktowe
• OSKAR SCHWENK- średnicówki i cirkometry do pomiarów obwodów
i średnic
• SGS- frezy z węglików spiekanych, pilniki obrotowe
• LOCK - LINE - przewody do chłodziwa.
• DeMeet -multisensoryczne maszyny pomiarowe ( optyczne i dotykowe)
• TRIMOS - długościomierze i wysokościomierze cyfrowe
• WYLER - poziomice, czujniki pochylenia
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OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp. j.
e-mail: biuro@oberon3d.pl, www.oberon3d.pl

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
e-mail: drukarki3d@bibusmenos.pl, www.drukarki3d.pl

b-18
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Firma OBERON 3D L.Pietrzak i Wspólnicy Sp.j. jest dostawcą szerokiego
spektrum maszyn, urządzeń i narzędzi pomiarowych, w tym skanerów
3D oraz ramion pomiarowych, których głównym zastosowaniem jest
kontrola jakości oraz inżynieria odwrotna. Firma zapewnia pełne wsparcie
techniczne oraz doradztwo w zakresie odpowiedniego doboru rozwiązania pomiarowego w zależności od stawianych wymagań. Zapewniamy
instalacje sprzętu w zakładach docelowych użytkowników, prowadzimy
szkolenia, kalibracje, przeglądy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Dział Drukarek 3D firmy BIBUS MENOS oferuje kompleksowe rozwiązania, aby sprostać określonym wyzwaniom stawianym przez przedsiębiorstwa z wielu gałęzi przemysłu. W swojej ofercie posiadamy profesjonalne
drukarki 3D renomowanych firm:
- EOS - pracujące w technologiach SLS oraz DMLS,
- Stratasys - pracujące w technologiach FDM oraz PolyJet.

Kwartalnik Techniczny
„Obróbka Metalu”
ul. Szymborska 56, 88-100 Inowrocław
tel. +48 (52)52 43 580, kom: +48 608 188 255
e-mail: redakcja@e-obrobkametalu.pl, www.e-obrobkametalu.pl
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Kwartalnik Techniczny „Obróbka Metalu” to ogólnopolskie czasopismo branżowe poruszające zagadnienia z zakresu obróbki i przetwórstwa
metali. Skierowane jest do profesjonalistów branży mechanicznej, inżynierów, konstruktorów, technologów, a także przedsiębiorców, producentów
maszyn, narzędzi, urządzeń oraz firm współpracujących z branżą metalową i mechaniczną.
Tematyka pisma dotyczy zagadnień z zakresu mechaniki i konstrukcji maszyn, obróbki skrawania, obrabiarek, narzędzi, wyposażenia narzędziowni,
metrologii technicznej, elektronicznych technik obróbczych, finansowania
inwestycji, nauki, szkoleń oraz wydarzeń i nowości branżowych.
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„Obróbka Metalu” to fachowe i rzetelne źródło informacji branżowych
docierających zarówno do małych zakładów rzemieślniczych, jak i dużych
zakładów przemysłowych.
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Technical Quarterly “Obróbka Metalu” is a professional magazine
which raise the issue of treatment of metals. Our quarterly is addressed to
professionals from mechanical sector, engineers, constructors, technologists, businessmen, producers: tools, appliances, machines and also to
other firms cooperate with metal branch. Technical sciences present at
columns of our magazine, new trends, technology, implementations are
willingly read by workshops, small firms, medium-sizes companies and
also big production plants.

OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice, skr. poczt. 29A
tel./fax +48 32 231 02 24
e-mail: redakcja@ochronaprzedkorozja.pl, prenumerata@sigma-not.pl,
reklama@sigma-not.pl
OCHRONA PRZED KOROZJĄ - miesięcznik wydawany od 1958 roku.
Forum wymiany wiedzy i doświadczeń  na temat ochrony materiałów
przed skutkami korozji.
Za publikację na łamach miesięcznika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (decyzją z dnia 23.12.2015 r.) przyznało 12 punktów.
TEMATYKA: zjawiska korozyjne, metody badawcze, technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, powłoki ochronne, ochrona elektrochemiczna,
powłoki konwersyjne, powłoki metalowe, inhibitory korozji; zabezpieczenie
przed korozją metali, betonu, drewna.
Publikacje naukowo-techniczne i praktyczne dotyczące ochrony przed
korozją.
CZYTELNICY: specjaliści z dziedziny korozji, wykonawcy zabezpieczeń 
antykorozyjnych, chemicy i inżynierowie, producenci i dystrybutorzy
urządzeń, środków i technologii zabezpieczeń przed korozją, pracownicy
uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczych,
laboratoriów.
Miesięcznik dostępny on-line na stronach: www.sigma-not.pl oraz
www.ochronaprzedkorozja.pl
OCHRONA PRZED KOROZJĄ (CORROSION PROTECTION)
published monthly since 1958
MAIN TOPICS: corrosion phenomena, test methods, corrosion protection
technologies - coatings, electrochemical protection, conversion coatings,
metal coatings, corrosion inhibitors, electroplating, etc., corrosion protection
of metals, concrete, wood.
READERSHIP: specialists in corrosion protection, maintenance, construction & industrial contractors, chemists and engineers, producers and
distributors of corrosion protection equipment and materials, universities,
research institutes, R&D centers, laboratories.
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OEM AUTOMATIC Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A, 02-234 Warszawa
tel. +48 (22) 863 27 22, fax +48 (22) 863 27 24
e-mail: info@pl.oem.se, www.oemautomatic.pl/
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OEM Automatic Polska jest częścią  szwedzkiego koncernu OEM International - firmy powstałej w 1974 roku. Jesteśmy wiodącym dostawcą 
komponentów i systemów dla największych odbiorców automatyki przemysłowej i elektroniki w Europie Północnej i Środkowej. Dzięki współpracy
z czołowymi producentami komponentów wszystkie oferowane przez nas
produkty cechuje najwyższa jakość i niezawodność. Na rynku polskim jesteśmy obecni od 1998 roku. Nasza oferta skierowana jest do producentów
oraz użytkowników maszyn, szaf sterowniczych i rozdzielnic, integratorów
systemów automatyki oraz odbiorców komponentów elektronicznych. Zapewniamy specjalistyczną wiedzę techniczną i doświadczenie pracowników
połączone ze znajomością lokalnego rynku.
Wysoki poziom specjalizacji utrzymujemy dzięki stworzeniu odpowiedniej
struktury firmy opartej na dziesięciu grupach produktowych. Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższy poziom kompetencji kadry technicznej oraz
ułatwia Klientowi korzystanie z bogatej oferty produktów. Oprócz bogatego
asortymentu standardowego oferujemy także produkty dostosowane do
indywidualnych potrzeb i wymagań naszych Klientów. Oferowane przez
nas grupy produktowe:
- Czujniki i enkodery
- Silniki i motoreduktory
- Komponenty bezpieczeństwa
- Sygnalizacja
- Złącza, obudowy i prowadniki kablowe
- Kontrola, sterowanie i zasilanie
- Osprzęt łączeniowy rozdzielnic
- Napędy i armatura rozruchowa
- Kontrola i regulacja ciśnienia i przepływu
- Komponenty elektroniczne

OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
tel. + 48 22 366 00 77, fax +48 22 831 04 53
e-mail: industrial@olympus.pl, www.olympus-ims.com
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Olympus Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem marki
OLYMPUS na terenie kraju.
Oferujemy urządzenia do nieniszczących badań endoskopowych, ultradźwiękowych i wiroprądowych, szybkie kamery do rejestracji dynamicznie
przebiegających zdarzeń i procesów oraz mikroskopy przemysłowe.

247

W ofercie posiadamy boroskopy, fiberoskopy o różnych średnicach
i długościach sond roboczych oraz najnowocześniejsze obecnie wideoendoskopy, spełniające wymagania normy MIL-STD 810F.
Oferujemy również  defektoskopy ultradźwiękowe i wiroprądowe oraz
grubościomierze ultradźwiękowe.
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Olympus Polska Sp. z o.o. is the sole distributor of OLYMPUS brand
in Poland.
We offer devices for ultrasound and eddy current as well for nondestructive endoscopic examinations, industrial microscopes, and very fast
cameras with capability of registering dynamic events.
Our offer also includes a wide range of bore scopes, fiber scopes of different diameters and lengths of insertion tubes. Those products conform
to MIL-STD 810F norm and are currently considered one of the most
advanced on the market.
Our company offers also Ultrasonic and eddy current flaw detectors,
ultrasonic thickness gauges.

OPTIMAL
Jakub Tomkalski
ul. Reguły, Regulska 16, 05-816 Michałowice,
tel.+48 505 651 797, e-mail:racing250@wp.pl, www.czyszczeniespoin.pl

OptiNav Sp. z o.o.
Al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 307 06 70
e-mail: info@optinav.pl, http://www.optinav.pl
OptiNav jest innowacyjną  firmą  inżynierską  działającą  w obszarze
nawigacji optycznej, systemów wizyjnych oraz projektowania i produkcji
specjalistycznych, dedykowanych układów elektronicznych. Główne obszary aktywności to: metrologia, nawigacja medyczna, robotyka i sektor
badań kosmicznych. OptiNav bierze aktywny udział w programach takich
jak Clean Space, np. rozwijając system wizyjny do pozycjonowania sieci
wyłapującej kosmiczne śmieci w przestrzeni 3D. OptiNav posiada status
Alliance Partnera National Instruments.
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OptiNav is an innovative engineering company operating in the field of
optical navigation and machine vision systems. We also design and produce dedicated electronic circuits. The main areas of activity are metrology,
navigation, medical, robotics and space research sector. OptiNav takes an
active part in programs such as Clean Space developing a vision system
for positioning network and catching space debris in 3D space. OptiNav
has the status of Alliance Partner of National Instruments.

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

OSG Poland Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Biuro: ul. Spółdzielcza 57, 05-074 Halinów
tel. +48 22 760 82 71, kom. +48 570 677 711
e-mail: osg@osg-poland.com, http://pl.osgeurope.com
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OSG Poland reprezentuje na rynku polskim jednego z największych
na świecie producentów narzędzi skrawających firmę  OSG Japan. Dostarcza narzędzia do gwintowania, walcowania, formowania, wiercenia
i frezowania.
Korporacja OSG z siedzibą główną w okręgu Aichi, w Japonii jest największym na świecie producentem obrotowych narzędzi skrawających.
Założone w 1938 roku, OSG ma długotrwałą  reputację  jako dostawca
narzędzi skrawających dla wszelkich rozwiązań  w całym przemyśle
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wytwórczym. OSG utrzymuje pozycję nr 1 na japońskim rynku narzędzi
skrawających, jak również  najwyższej rangi pozycję  w skali globalnej,
w produkcji, sprzedaży i sieci technicznej obejmującej 29 krajów.
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OSG Poland, representing on the Polish market one of the world’s largest manufacturer of cutting tools company OSG Japan. Provides tools for
tapping, rolling, molding, drilling and milling.
Aichi, Japan-based OSG Corporation is the world’s largest manufacturer of round cutting tools. Established in 1938, OSG has a longstanding
reputation as a total solution cutting tool provider throughout the manufacturing industry.
OSG holds the No. 1 position in the Japanese cutting tool market as well
as a top-ranking position globally, with a production, sales and technical
network spanning 29 countries.

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy
Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o.
ul. Hauke - Bosaka 15, 25-217 Kielce
tel. +48 41 361 50 15
e-mail: obreiup@obreiup.com.pl, www.obrpneumatyka.pl
Elementy i układy pneumatyki:
- projektowanie i wykonawstwo elementów pneumatyki typowych i specjalnych;
- sprzedaż  standardowych elementów pneumatyki w pełnym zakresie
typoszeregów zgodnych z normami ISO i EN;
- projektowanie i wykonawstwo instalacji armatek powietrznych do usuwania nawisów i narostów, aeracji, udrażniania i czyszczenia mających
zastosowanie w elektrowniach i elektrociepłowniach, cementowniach,kopalniach;
- kompletacja układów napędowych i sterujących do stosowania w przemyśle;
- usługi obróbki skrawaniem, obróbki tokarskiej i obróbki frezarskiej;
- prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na niestandardowe rozwiązania techniczne elementów i urządzeń;
- doradztwo techniczne, informacja naukowo-techniczna i normalizacyjna.
Pneumatic components and systems
- designing and producing of standard and special pneumatic elements;
- sale of standard pneumatics elements full-scale of types, in accordance
with ISO and EN standards;
- designing and producing installation of air cannons to remove overhangs
and build-up, aeration, clearing and cleaning applicable in power stations,
power plants, cement plants, mines
- completion of driving and control systems for applying in the industry;
- services machining, turning and milling;
- research and development work directed at custom technical solutions
of elements and devices;
- technical and standardization consultancies and information.
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OTEC Präzisionsfinish GmbH
Dieselstr. 8-12, D-75334 Straubenhardt-Feldrennach, Niemcy
tel. +48 607 769 129, fax +49 7082 49 11 29
e-mail: r.wojcik@otec.de, http://www.otec-online.pl
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Produkujemy maszyny służące do szybkiej, masowej obróbki końcowej
drobnych detali oraz detali specjalnych jak narzędzia skrawające lub implanty. Nasze polerki odśrodkowe, planetarne i strumieniowe, pozwalają 
oszczędzać czas i redukować koszty produkcji detali, które wymagają 
tępienia ostrych krawędzi, wygładzania powierzchni lub polerowania. Dzięki
użyciu do produkcji najlepszych materiałów, nasze maszyny znane są 
już od kilkunastu lat na całym świece ze swej solidności i niezawodności.
Nasi klienci wraz z maszyną otrzymują pełną technologię obróbki swoich
detali opracowaną w naszym laboratorium, co pozwala na natychmiastowe
wdrożenie maszyny w cykl produkcyjny.
We manufacture machinery for the rapid, mass finishing small details and
specific details as cutting tools or implants. Our centrifugal, drag and stream
finishing machines will help you save time and reduce production costs
of parts that need deburing sharp edges, smoothing or polishing. Thanks
to using the finest materials, our machines have been known for several
years around the candles for their robustness and reliability. Our clients,
along with the machine receive full details of their processing technology
developed in our laboratory, which allows for immediate implementation
of the machine in the production cycle.

P3D Sp. z o. o.
ul. Garnizonowa 19F/1, 94-224 Łódź
tel. +48 721 713 777, +48 517 523 217
e-mail: biuro@p3dfilament.pl, ww.p3dfilament.pl
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Spółka P3D powstała z połączenia pasji i doświadczenia biznesowego.
Naszym celem jest produkcja i dostarczanie naszym Klientom filamentów
najwyższej jakości z uwzględnieniem ich indywidualnych preferencji.
Wsłuchując się w sugestie naszych partnerów, stale rozwijamy i udoskonalamy nasze wyroby, a także tworzymy nowe filamenty pod różne
zastosowania druku 3D.
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Opracowany przez nas proces technologiczny wytwarzania filamentu,
jak i nowoczesny park maszynowy sprawiają, że nasze produkty zachowują stałą, powtarzalną, wysoką jakość co jest kluczowe w efektywnym
wykorzystywaniu druku 3D.
Na targach prezentujemy dwa zupełnie nowe filamenty do druku 3D, ASA
oraz PLABS. Obie te propozycje, wykazują świetne parametry druku oraz
wyjątkowe cechy gotowych wydruków. Więcej dowiesz się odwiedzając
nasze stoisko.
Zapraszamy na premierę naszych produktów.

PAW Sp. z o.o.
ul. Sucha 31, 80-531 Gdańsk
tel. +48 58 629 03 36
e-mail: biuro@filtry-powietrza.pl, www.filtry-powietrza.pl
Firma Paw Sp. z o.o. oferuje różnego rodzaju wkłady filtracyjne. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu potrafimy doradzić jak najlepsze rozwiązania
a także dobrać materiały filtracyjne pod potrzeby klienta. Przemysłowe Filtry
Powietrza PAW Sp. z o.o. realizuje działania z zakresu filtrowentylacji przemysłowej, a głównie w ochronie stanowisk pracy spawania, szlifowania,
cięcia termicznego, śrutowania i piaskowania, malowania proszkowego
(elektro-statycznego), obróbki tworzyw sztucznych, przesypywania oraz
przy innych uciążliwych pylących procesach technologicznych. Produkujemy wkłady filtracyjne o różnych sposobach mocowania. Poprzez kontakt
z naszym działem techniczno- handlowym uzyskujesz pełne rozwiązanie
oraz fachową pomoc merytoryczną.
The company Paw Sp. z o.o. offersvarioustypes of filtercartridges.
Thanks to a longexperience we canadviseourcustomers the bestsolutions, as well as matchfilterelements to theirneeds. The industrialairfilters
PAW Sp z o.o. fulfiltaskswithin the industrialfilterventilation, mainly in
the range of protection of welding, grinding, thermalcutting, shot- and
sandblasting, powdercoating (electrostatic), plastic processing and
pouringworkstations, as well as duringother heavy dusttechnologicalprocesses. We producefiltercartridges with differenttype of clampingelements.
Contactingoursales and technicaldepartmentyouwillreceive a comprehensivesolution with professionaltechnicalsupport.
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PAW Sp. z o.o.
ul. Sucha 31, 80-531 Gdańsk
tel. (58) 629 03 36
www.filtry-powietrza.pl
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MS, specjalista w zaawansowanych systemach oraz urządzeniach do
malowania proszkowego. Systemy malowania proszkowego MS stworzył
w 1991r. Henry Marcon. Firma pozostała własnością rodziny Marcon do
roku 2016, kiedy to została przejęta przez Carlisle Fluid Technologies.
Od momentu powstania, firma nieustannie się rozwijała i przekształciła
się  w wiodącego producenta systemów malowania proszkowego oraz
systemów kabinowych.
MS to specjaliści w systemach malowania proszkowego i wyposażenia
kabinowego. Ich wiodące na rynku komponenty oraz rozwiązania są rozpoznawane na całym świecie dzięki swojej jakości, wydajności i trwałości.
MS posiada technologię  i doświadczenie dostarczając rozwiązania dla
najbardziej wymagających klientów.
MS Powder Systems was founded in 1991 by Henry Marcon and remained in tchem Marcon family ownership until the company was acquired
in early 2016 by Carlisle Fluid Technologies. Since its foundation, the
company has steadily grown and developed into a leading manufacturer
and installer of powder coating and booth systems. MS are specialists in
powder coating systems and booth equipment. Its market leading components and solutions are recognised throughout the world for their quality,
efficiency and durability. MS has the technology and experience to provide
hard working solutions for the most challenging customer requirements.

PAX PHU PAWEŁ WACHHOLC
ul. Słoneczny Sad 4j, 72-002 Dołuje
tel. +48 91 435 84 34
e-mail: maszyny@pax-maszyny.pl, www.pax-maszyny.pl
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PAX PHU to firma oferująca najwyższej jakości maszyny do obróbki
stali. Od 2006 roku zajmujemy się profesjonalną sprzedażą, instalacjami
i serwisem sprzedawanych przez nas urządzeń. Jesteśmy generalnym
dystrybutorem w Polsce producentów: GEKA, BEKAMAK, CMA, DENER,
ILERI, ERLO, ALMI, NKO, MPA, LOAR. Wieloletnia współpraca z naszymi
dostawcami to liczne referencje sprzedanych maszyn do obróbki stali na
terenie całej Polski. Z naszej oferty skorzystało wiele małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw produkcyjno - usługowych. Łącznie w Polsce od
2006 r. sprzedaliśmy i zainstalowaliśmy ponad 3000 urządzeń i maszyn
do obróbki stali!
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W naszej ofercie posiadamy:
GEKA nożyce uniwersalne do cięcia i wykrawania otworów, wykrawarki
hydrauliczne, automatyczne urządzenia do cięcia i wykrawania otworów
w kątownikach, płaskownikach i blachach
DENER prasy krawędziowe zarówno hydrauliczne jak i elektryczne,
hydrauliczne nożyce gilotynowe
BEKA-MAK uchylne, dwukolumnowe przecinarki taśmowe (półautomatyczne, automatyczne), automatyczne linie do cięcia wałków, materiałów
pełnych, rur, profili.
BURNET elektromechaniczne nożyce gilotynowe
CMA pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne gwinciarki do otworów,
wiertarki CNC
NKO ukosowarki do blach
ILERI manualne i automatyczne przecinarki tarczowe
ERLO wiertarki kolumnowe, stołowe i kadłubowe
wiertarki promieniowe WR
PAX ostrzałki do wierteł i frezów
ALMI urządzenia do wykonywania połączeń rurowych na przenikanie
MPA głowice wielowrzecionowe, rewolwerowe, specjalne przyrządy do
operacji wiercenia i gwintowania
LOAR, giętarki poziome „bokserki”

PAX PHU posiada własny magazyn maszyn oraz odpowiednie zaplecze
techniczno - magazynowo - biurowe. Nasza kadra doradców technicznych
oraz serwisantów to fachowcy z długoletnim stażem i doświadczeniem.
Wielu klientów w Polsce, którzy zakupili maszyny od PAX PHU, wraca do
nas po kolejne urządzenia co jest najlepszym dowodem na profesjonalną 
i uczciwą obsługę klientów. Jesteśmy w ciągłej dyspozycji dla klientów pod
kątem fachowego doboru urządzenia oraz prezentacji maszyn na żywo
w siedzibie klienta! Wspieramy klientów przy staraniach o dofinansowanie
na zakup urządzeń oraz pomoc w zakupie maszyn poprzez leasing.
W firmie PAX PHU stawiamy na uczciwość wobec klientów, profesjonalny
i szybki serwis, atrakcyjne ceny maszyn, fachowe doradztwo oraz błyskawiczną dostawę maszyn do klienta z naszego magazynu! Profesjonalnie
dostarczamy, instalujemy i serwisujemy maszyny na terenie całej Polski!
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• Maquinaria Geka S.A. - Polígono Industrial Zerradi, 1, 20180 Oiartzun,
Guipúzcoa, Guipúzcoa, Hiszpania
• DENER Makina - Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No:40-42 Kayseri,
Turcja
• ERLO - 20720 AZKOITIA , Hiszpania
• BEKAMAK - zmir Yolu Caddesi No:698 16370 Baskoy -Nilufer Bursa,
Turcja
• BURNET Ma kina - Yıldırım, Bursa, Turcja
• CMA Machine Tools -  Parque Empresarial El Pla- calle Velluters,1804,
46600 Alzira, Valencia, Hiszpania
• N.KO spol. s r. o. - Táborská 398/22, 293 01  Mladá Boleslav, Czech
republic
• Ileri Teknik Makina - Fethiye, Gürgen Cad. D:4, 16140 Nilüfer/Bursa,
Turcja
• ALMI Machinefabriek B.V. - Wierdenseweg 82-86, 7671 JK Vriezenveen,
Holandia
• MPA - Italy
• Accesorios Industriales Loar, S.A. - Pol. Ind. Lastaola 2, Pabellon B,
20120 Hernani, Hiszpania
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PBT AG
Profile Blending Technology
Dufourstrasse 71, Ch-8570 Weinfelden, Switzerland
tel. +41 71 633 21 51, fax +41 71 633 21 43
e-mail: info@pbt.ch, www.pbt.ch
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Tasks, not problems
Customers tell us what they need and we provide it or develop something
suitable for them, regardless of the sector, shape or dimension. Factors
that set us apart are: economical blending technology, fast turnaround
times and versatile use of machines and tools.
Customers usually talk about problems, we talk about tasks. At PBT, there
are no problems - only customizable solutions. That´s why we take planty of
time for discussions, development, machine set-up and customer training.
PBT AG produces high-performance bending machines, specialist
machines and special tools for aluminium, stainless-steel + steel profiles.
The machines are quick to program, the tools are simple to change and
the controls are easy to use.
Współwystawca/Co-exhibitor:
SUPRA ELCO - ul Gimnazjalna 3, 01-364 Warszawa

     
P.C. Systems
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500, Piaseczno
tel. +48 22 737 72 62
e-mail: info@pcsystems.com.pl
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P.C. Systems jest polskim przedstawicielem szwajcarskiego koncernu
Gema. Wszystkim użytkownikom urządzeń firmy Gema oferujemy wsparcie
techniczne zarówno w trakcie trwania okresu gwarancji, jak i po jego zakończeniu. Oznacza to także, że klienci mogą teraz liczyć na profesjonalną 
i elastyczną i wygodną obsługę. Specjalizujemy się w instalacji, obsłudze
oraz serwisowaniu urządzeń. Dzięki stałej współpracy z centralą w Szwajcarii, gwarantujemy ciągłą dostępność wszystkich części oraz najwyższą 
jakość oferowanych usług. Jednym z podstawowych gwarantów naszej
misji jest kadra pracownicza, składająca się ze specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem w instalacji, obsłudze i serwisowaniu urządzeń Gema,
posiadających niezbędną wiedzę podpartą certyfikatami. Stosowana przez
nas technologia jest przyjazna środowisku.
Zapraszamy Państwa do współpracy.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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Pferd-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski
tel. +48 61 8970 480, fax +48 61 8970 490
e-mail: biuro@pferdvsm.pl, www.pferdvsm.pl
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Bezpośredni dystrybutor narzędzi i materiałów ściernych dwóch niemieckich firm: August Rüggeberg GmbH & Co. KG PFERD-Werkzeuge oraz
Vereinigte Schmirgel - und Maschinen-Fabriken VSM AG. Oferta obejmuje
szeroki program produktów służących do szlifowania i obróbki powierzchni
- od szlifu zgrubnego po dokładne polerowanie oraz cięcie materiałów.

PHMET Sp. z o.o.
ul.Grafitowa 10, Radwanice k/Wrocławia, 55-010 Święta Katarzyna
tel. +48 71 311 73 57, 71 311 71 45, 71 311 73 56, fax 71 750 33 01
e-mail: biuro@phmet.com.pl, dzial-handlowy@phmet.com.pl,
www.phmet.com.pl, www.phmet.com
•
•
•
•
•
•
•

OFERUJEMY URZĄDZENIA MAGNETYCZNE:
chwytaki magnetyczne z magnesami trwałymi do transportu
magnesy trwałe, demagnetyzery
magnetyczne uchwyty szlifierskie, frezarskie i do elektrodrążarek
pozycjonujące uchwyty spawalnicze
wiertarko-frezarki na podstawie magnetycznej
magnetyczne płyty szybkiego mocowania form na wtryskarkach
kraty i separatory magnetycznej

Ponad to oferujemy usługi w zakresie obróbki skrawaniem, produkcję 
detali zamiennych do maszyn i urządzeń. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowane urządzenia i usług.
Współwystawcy / Co-exhibitors:
- MEXIM Sp. z o.o. – patrz osobny wpis w katalogu
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Photocentric
Cambridge House, Oxney Rd, Peterborough, PE1 5YW, UK
e-mail: info@photocentric3d.com, www.photocentric3D.com
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Photocentric to brytyjski producent fotopolimerów. Doświadczenie
płynące z opracowywania i produkcji żywic utwardzanych światłem UV
umożliwiło stworzenie własnej drukarki działającej w oparciu o te materiały.
Podstawowym i najważniejszym produktem tego producenta jest drukarka
LC10, drukująca w nowej technologii druku DPP (Daylight Polymer Printing). Jest to technologia nawiązująca do technologii SLA, mająca te same
zalety związane z gładkością powierzchni i rozdzielczością, ale jednocześnie pozbawioną jej ograniczeń związanych z koniecznością utwardzania
wydruków w piecu UV. Wszystko co musimy zrobić to włożyć wydruk do
pojemnika z wodą  i niewielką  ilością  detergentu po czym wystawić na
światło słoneczne. Kolejnym aspektem wyróżniającym drukarkę  LC10
jest bardzo niska cena, nawet w porównaniu do drukarek z najtańszej
technologii FDM, prosta konstrukcja oraz bardzo małe rozmiary przy
zachowaniu dużego pola roboczego.

Plasma Point Polska
ul. Jednoś›ci 27, 43-100Tychy
tel. +48 32 780 18 91, fax +48 32 7801893
e-mail: biuro@plasmapoint.pl, www.plasmapoint.pl

a-75

Plasma Point Polska jest dostawcą części eksploatacyjnych do procesów spawania,cięcia plazmowego,gazowego,laserowego i zgrzewania
oporowego wszystkich producentów tego typu urządzeń. Doświadczenie
poparte współpracą z producentami systemów do wypalania blach i użytkownikami linii spawalniczych, jest gwarancją profesjonalnej obsługi klienta
w zakresie materiałów do utrzymania ciągłości produkcji.
Plasma Point Poland is a well known supplier of consumables for
welding, plasma, gas and laser cutting and resistance welding processes
to almost all leading manufacturers of this type of equipment. Our long
time experience supported by cooperation with manufacturers of systems
for the cutting process, integrators and users of welding lines, guarantees
professional customer service in the field of materials supply to maintain
continuity of production.
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Plasma SYSTEM S.A.
ul. Towarowa 14, 41-103 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 35 11 320, fax +48 32 35 11 329
e-mail: biuro@plasmasystem.pl, www.plasmasystem.pl
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Plasma System jest nowoczesną firmą technologiczną. Specjalizujemy
się w inżynierii powierzchni. Oferujemy jedne z najbardziej innowacyjnych
na świecie rozwiązań z zakresu wytwarzania warstw wierzchnich. W swoich
rozwiązaniach wykorzystujemy zaawansowane technologie napawania
i hartowania laserowego, a także natryskiwania cieplnego powłok.
Naszą ofertę kierujemy do tych przedsiębiorstw, które w budowaniu przewagi konkurencyjnej stawiają na wysoką jakość produktów, ich trwałość,
niezawodność i niskie koszty wytwarzania.
Plasma SYSTEM SA has been an innovative technological company
specializing in the surface engineering. Using the advanced technologies
of laser cladding and hardening as well as thermal spraying of coatings,
supported with long-term experience and interdisciplinary competences
of our engineering and technical staff, we significantly extend the service
life of new parts of machinery and devices liable to rapid wear and tear,
reconstruct and correct operational properties of worn or damaged components in all industry branches.
Our solutions have been successfully used for many years, i.a. in the
power, mining, steel and engineering industry, and our competences have
been confirmed by numerous references.

PPMiU Plasmet Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 25, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 678 44 23, fax +48 16 678 45 20
e-mail: biuro@plasmet.net, www.plasmet.net
Plasmet sp z o.o. to największy polski producent narzędzi do obróbki
plastyczniej metali. Oferuje narzędzia do pras krawędziowych wszystkich
typów, standardowe i na indywidualne zamówienie, narzędzia do zaginarek i noże do gilotyn. Oprócz narzędzi nowych o długości do 4100mm
wykonujemy regenerację i przeróbki narzędzi używanych. Narzędzia do
pras z mocowaniem typu Amada® Trumpf®, Wila® oraz LVD są dostępne
z magazynu i dostarczane na terenie Polski nawet w 24 godziny od
zamówienia. Produkowane przez nas narzędzia są hartowane laserowo,
oferujemy również usługi hartowania laserowego.
Plasmet sp. z o.o. is the largest Polish manufacturer of tools for sheet
metal processing. Range of products includes tools for press brakes,
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standard ones and made to order, folding machine tools and shear knives.
Apart from new tools of length up to 4100mm we offer regrinding and
alteration of used ones. Tools for presses with Amada ® Trumpf ®, LVD ®
and Wila® holding systems are available from stock and can be shipped
within 24 hours of order. Our tools are laser hardened, we also offer laser
hardening services to other companies.

PM Serwis, Produkcja Kooperacja Serwis dla
Przemysłu
ul. Sosnowiecka 10, 52-008 Wrocław
tel. +48 71 34 36 110, kom. +48 696 029 128, +48 792 500 015
e-mail: pmserwis@pmserwis.pl, www.pmserwis.pl, www.hussar-tran.com
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Relokacja, Instalacja, Montaż, Transport maszyn i urządzeń  produkcyjnych
Produkcja, Sprzedaż i Wynajem sprzętu, wózków, rolek, podnośników
do transportu maszyn i urządzeń przemysłowych
Produkcja wyposażenia linii produkcyjnych, podajników i transporterów
rolkowych i taśmowych
Obróbka Skrawaniem CNC
Usługi Dźwigowe Żurawiami Samojezdnymi
Usługi Transportowe Żurawiami Przewoźnymi - HDS
Relocation, Installation, Mounting, Transport machines and equipments
of manufacturing
Production, Sale and Rental of equipment, trolleys, rollers, lifting for
transport machinery and industrial equipment
Production equipment production lines, feeders and Transporter roller
and belt
CNC Machining
Services of crane
Transport Services truck crane
Współwystawca/Co-exhibitor:
• Metalowa Spóldzielnia Pracy SKAMET
ul.  Maja 103D, 26-110 Skarżysko Kamienna
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POLCOM Przemysław Kimla
ul. Bałtycka 30, 42-202 Częstochowa
tel. +48 34 365 88 85
e-mail: kimla@kimla.pl, www.kimla.pl

e-19

Firma Kimla jest czołowym, polskim producentem laserów światłowodowych a także jako jedyna w Polsce produkuje wyjątkowo wydajne
oraz szybkie, a zarazem stabilne i proste w obsłudze obrabiarki. Pozycję 
lidera osiągnęliśmy dzięki twórczym projektom, nowatorskim rozwiązaniom technologicznym, skuteczności działania i imponującej dynamice
rozwoju. Nasze bogate doświadczenie zdobyliśmy, realizując od ponad
20 lat zaawansowane projekty. W chwili obecnej maszyny Kimla oferują 
wszystkie dostępne możliwości technologiczne. Produkcja tak zaawansowanych laserów światłowodowych i obrabiarek jest efektem długoletniego
doświadczenia i realizacji innowacyjnych projektów. Nasz zaawansowany
technologicznie park maszynowy pozwala produkować setki maszyn
rocznie. Do dziś jako lider w branży, wyprodukowaliśmy i zainstalowaliśmy
ponad 2000 maszyn. Nasi klienci wracają do nas z kolejnymi zamówieniami
na maszyny i polecają nas swoim partnerom. Nieustannie się rozwijamy
i poszukujemy nowych rozwiązań. Cechą charakterystyczną obrabiarek
Kimla jest najwyższa wydajność na rynku, przy cenach znacznie niższych
niż te, które oferują inne firmy z całego świata.

PolishStyl
Dzieci Warszawy 27B/4, 00-001 Warszawa
tel. +48 22 266 83 75, fax +48 22 266 83 76, Infolinia: 801-011-320
e-mail: polishstyl@polishstyl.com.pl, www.polishstyl.com.pl
PolishStyl to znany producent materiałów ściernych i narzędzi szlifierskich, działający na rynku od 2008 roku. W ciągu kilku lat działalności
udało się zdobyć zaufanie szerokiego grona klientów - od małych i średnich
zakładów stolarskich po duże firmy produkcyjne.
Naszym największym atutem jest wykształcona, doświadczona kadra,
posiadającą dużą wiedzę w zakresie obróbki powierzchni drewna, powłok
lakierniczych, metali, szkła, tworzyw sztucznych oraz innych powierzchni.
Wszystkim naszym obecnym, jak i przyszłym klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne.
Korzystając z wieloletniego doświadczenia, możemy Państwu polecić
szereg rozwiązań  w zakresie technologii szczotkowania - poczynając
od prostych szczotkarek jednogłowicowych, poprzez duże szczotkarki
wielogłowicowe, a kończąc na centrach szlifierskich.
Jesteśmy w stanie wyprodukować i dostarczyć praktycznie każde
narzędzie ścierne, dzięki czemu cały czas pozyskujemy nowych, zadowolonych klientów.
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Politechnika Warszawska
Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii
Biomedycznej „Biomech”
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
e-mail: skn.biomech@wip.pw.edu.pl
https://www.facebook.com/SKNBiomech
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Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej “Biomech” to młoda organizacja, która działa na Politechnice Warszawskiej
od 2013 roku, przy Wydziale Inżynierii Produkcji. W Kole prowadzone
są projekty dotyczące niemal każdej z dziedzin biomechaniki - dotyczą 
zarówno otaczającego nas świata makro, jak również dla wielu jeszcze
tajemniczego świata mikro. W swej pracy wykorzystujemy wiedzę z różnych
dziedzin nauki, jak mechanika, medycyna i biologia, czy też matematyka.
Przy realizacji projektów korzystamy z najnowocześniejszej technologii,
jak technologia przyrostowa, czy też  skanowanie 3D, przy współpracy
z Laboratorium Szybkiego Prototypowania działającego na naszym Wydziale. Dzięki dostępowi do takiego zaplecza nasze Koło może pochwalić
się  nowatorskimi zastosowaniami “druku 3d” w medycynie, który ma
świetlaną przyszłość w tym kierunku - jak np. indywidualizacja osprzętu
medycznego, czy też odpowiednie dopasowanie protez.

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
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Katedra Urządzeń Mechatronicznych jest jednostką naukowo-badawczą 
i dydaktyczną  na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach. Działalność naukowo-badawcza Katedry
Urządzeń Mechatronicznych 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).
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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.
W Katedrze Urządzeń  Mechatronicznych wykonuje się  prace naukowo-badawcze w ramach projektów finasownaych przez MNiSzW oraz
w ramach współparacy z przemysłem. Oferta Katedry Urządzeń Mechatronicznych 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 Katedry Urządzeń Mechatronicznych 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).

Polska Izba Konstrukcji Stalowych
ul. Miedziana 3A, lok. nr 11, 00-814 Warszawa
tel./fax +48 22 654 46 57, 654 38 59
e-mail: piks@piks.com.pl, www.piks.com.pl
Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego, powołaną do życia na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim,
które odbyło się  w czerwcu 1996 r. Głównym celem PIKS jest szeroko
rozumiana promocja firm członkowskich. Od 1997 r. Izba jest wydawcą 
dwumiesięcznika „Konstrukcje Stalowe”. Pod egidą  PIKS ukazuje się 
również „Katalog Firm” oraz „Branżowy Informator Gospodarczy”.
Obecna formuła merytoryczna czasopisma „Konstrukcje Stalowe” oparta
jest na trzech filarach: najnowszych informacjach dotyczących branży
budownictwa stalowego, wydarzeniach organizowanych przez Izbę oraz
publikacjach związanych z sytuacją ekonomiczną budownictwa w Polsce.
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„Konstrukcje Stalowe” ukazują się w formie papierowej oraz elektronicznej
- każdy numer dostępny jest na stronie internetowej www.piks.com.pl.

POLSKA IZBA SPAWALNICZA
ul. Grochowska 301/305, 03-842 Warszawa,
tel. +48 609 414 885, fax +48 22 870 76 52
e-mail: izbaspawalnicza@wp.pl, http://www.izba-spawalnicza.pl
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POLSKA IZBA SPAWALNICZA jest organizacją o charakterze samorządu
gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze stosujące technologie
spawalnicze w procesie wytwarzania lub prowadzące działalność produkcyjną, eksploatacyjną, handlową, projektową, usługową, badawczą 
i szkoleniową w zakresie spawalnictwa.
POLSKA IZBA SPAWALNICZA zrzesza swoich członków na zasadzie
dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.
Zgodnie z założeniami statutowymi, POLSKA IZBA SPAWALNICZA
ma na celu reprezentowanie i ochronę interesów gospodarczych swoich
członków oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy w prowadzeniu
działalności gospodarczej.
The POLISH WELDING CHAMBER OF COMMERCE is an non-profit
organization associating companies and institutions which apply welding
technology to the manufacturing process or carry out activities related to
welding in production, trade, design, research and education.
The POLISH WELDING CHAMBER OF COMMERCE associates its
members on the basis of voluntarism, partnership and mutual respect for
common interests. According to its statute, the activity of the POLISH
WELDING CHAMBER OF COMMERCE is focused on representation
and interests protection of its members as well as to provide them with
a comprehensive assistance in the conduction of economic activities.

POLSKI PRZEMYSŁ
ul. 6 Sierpnia 14, 90-416 Łódź
tel. +48 42 633 21 07
e-mail: reklama@polskiprzemysl.com.pl, http://www.polskiprzemysl.com.pl
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Magazyn Polski Przemysł to czasopismo podejmujące szerokie
spektrum tematów dotyczących najważniejszych sektorów przemysłu energetycznego, elektromaszynowego, automatyki i robotyki,
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motoryzacyjnego, lotniczego, chemicznego, metalowego, a także
budownictwa oraz IT.
Misją Polskiego Przemysłu jest dostarczanie informacji na temat firm, ich
inwestycji, produkcji i produktów, bieżących oraz ukończonych realizacji,
przyjętych rozwiązań, wprowadzonych innowacji oraz zastosowanych
nowości technologicznych.
Tym, co wyróżnia nas spośród innych marek branżowych, jest ogólnodostępny charakter magazynu oraz strony internetowej i niekoncentrowanie
się na jednej kategorii przemysłowej. Uwzględnienie wszystkich najważniejszych sektorów przemysłu wytwórczego i usługowego w połączeniu
z szerokim gronem czytelników sprawia, że jesteśmy swego rodzaju pomostem dla firm szukających kontaktu z potencjalnymi klientami i dostawcami.
Polski Przemysł jest pismem o zasięgu ogólnopolskim.
Patronujemy największym imprezom branżowym: targom, konferencjom
i seminariom.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK)
ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk
tel. +48 58 300 90 00, fax +48 58 300 90 09
www.psk.org.pl

Stoisko / Stand

g-4

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK) jest organizacją zrzeszającą 
osoby i firmy zajmujące się szeroko pojętą ochroną przed korozją, reprezentujące różne grupy zawodowe: inwestorów, projektantów, wykonawców,
producentów materiałów i sprzętu, inspektorów i środowisko naukowe.
PSK jest członkiem Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) i Światowej
Organizacji Korozyjnej (WCO), a tym samym należy do światowej społeczności zajmującej się problematyką korozji i jej wpływem na problemy
cywilizacyjne.
Podstawową działalnością PSK jest m.in.: upowszechnianie wiedzy nt.
nowych technologii zabezpieczeń  przeciwkorozyjnych; organizowanie
corocznej Konferencji „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”; udział
w konferencjach; działalność opiniodawcza; szkoleniowa i inna.

Pol-Sver Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 206|01-919 Warszawa
tel. +48 22 569 51 90
e-mail: polsver@polsver.pl, www.polsver.pl
Jesteśmy dostawcą nowoczesnych maszyn do obróbki plastycznej blach.
W branży działamy od ponad 25 lat. Przez ten okres zainstalowaliśmy
ponad 2500 maszyn zarówno w małych jak i międzynarodowych firmach.
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Liczny, doświadczony zespół handlowców i serwisantów zapewnia
Państwu właściwy dobór maszyny oraz szybki, fachowy serwis urządzeń.
W magazynie i salonie posiadamy ponad 50 nowych maszyn dostępnych „od ręki”.
Zapraszamy do salonu przy siedzibie firmy do testów maszyn.
Oferta:
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem firm:
• prasy krawędziowe DURMA, CONE
• zaginarko-krawędziarki GOTENEDS
• zaginarki VARIOBEND, FINTEK
• światłowodowe wycinarki laserowe DURMA
• gratowarki do blach LOEWER
• nożyce gilotynowe DURMA, CIDAN
• wykrawarki rewolwerowe DURMA
• zwijarki do blach i profili DURMA, SWEBEND
• prasy mimośrodowe i hydrauliczne DIRINLER
• odwijaki, podajniki, prostowarki COILTECH
• linie do rozkroju blach CIDAN
• automatyczne linie produkcyjne WEMO
• zrobotyzowane stanowiska pras krawędziowych z robotami FANUC
• narzędzia do pras krawędziowych EUROSTAMP
• oprogramowanie CAD/CAM do obróbki blach METALIX

POLTEKNIK Ltd. Sp. z o.o.
Miszewko 35, 80-297 Banino
tel. +48 58 680 22 21, kom. +48 661 560 690
e-mail: jhb@polteknik.pl, http://www.polteknik.pl
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Firma POLTEKNIK Ltd. Sp. z o.o. powstała w 1990 roku i specjalizuje się 
w dostawach maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej blachy. W naszej
ofercie znajdują  się  również  maszyny do cięcia termicznego, obróbki
skrawaniem, roboty oraz linie technologiczne, wyposażone w szereg
rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji.
Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami - ich maszyny są  na
Polskim rynku od kilkunastu lat i udowodniły swoja jakość, oraz wysoki
poziom zastosowanej technologii. Naszym naczelnym zadaniem jest
rzetelność w każdej sferze naszego działania.
Obecnie możemy pochwalić się instalacją w Polsce ponad 2500 maszyn.
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Nad jakością  i niezawodnością  ich pracy czuwa nasz doświadczony
i sprawdzony zespół serwisowy.
Firmy Reprezentowane:
Baykal Makina San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cd. 2. Sk. No: 1/A
16140 Bursa / TURKEY

BAYKAL – Turcja - http://www.baykal.com.tr/
Producent hydraulicznych pras krawędziowych, nożyc gilotynowych,
wycinarek plazmowych, wykrawających i laserowych oraz systemów do
cięcia wodą. Lider w branży ze średnią ilości produkowanych maszyn na
poziomie 2500 sztuk rocznie. Od 1950 roku firma niezmiennie poszukuje
innowacyjnych rozwiązań z zakresu plastycznej obróbki blachy, efektem
czego są nowe modele i rodzaje maszyn oferowanych w 61 krajach świata.
Firmy Reprezentowane:

AKYAPAK - Turcja
Firma AKYAPAK jest największym na świecie producentem walców
zwijających oraz maszyn profilujących. Sprawdzone rozwiązania tego
producenta przyczyniły się do umocnienia jego marki na świecie, gdzie
obecnie instalowanych jest ponad 1000 maszyn rocznie.

APOLLO S.R.L. - Włochy
Dziurkarki do rur i profili produkcji firmy APOLLO s.r.l.  oferują realizacje
w/w operacji bez zniekształceń powierzchni materiału, oraz bardzo wysoką 
dokładność wykrawania. Jest to możliwe, dzięki unikalnym rozwiązaniom
prowadzenia, podawania i odbierania profilu oraz mocowania matrycy.
Maszyny są oferowane w szerokim zakresie cen, wydajności i automatyzacji podawania i odbierania materiału.

AUTOPULIT - Hiszpania
Znana na całym świecie firma zajmująca się  produkcją  maszyn do
polerowania, gratowania i szlifowania powierzchni płaskich, elementów
przestrzennych, precyzyjnych, oraz rur, i różnego rodzajów kształtowników.
Firma buduje swą markę od 1962 roku, a jej jakość potwierdzają certyfikaty między innymi z firmy Boeing, który jest jednym z licznych i znanych
kluczowych Klientów tej firmy. 80 % swojej produkcji przeznaczone jest na
eksport, a liczna sieć dealerów na całym świecie umacnia dobry wizerunek
i potwierdza jakość tego producenta.

FORSTNER - Austria
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Producent maszyn do produkcji prostokątnych kanałów wentylacyjnych
oraz linii do cięcia porzecznego i wzdłużnego. Dzięki sprawdzonym
patentom tej firmy, jakość wykonywanych kanałów zapewnia 100 % powtarzalność oraz doskonałą jakość wykonania.
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JORNS - Szwajcaria
Firma Jorns została założona w 1973 roku przez Pana Kurta Jorns. Obecnie
właścicielem JORNS AG jest Marc Jorns (syn założyciela), który kontynuuje
tradycje rodzinne. Firma prezentuje najnowsze osiągnięcia z zakresu gięcia
blachy i linii kompaktowych do cięcia wzdłużno-poprzecznego. Jako jedyna
na świecie opatentowała układ TWINMATIC umożliwiający gięcie blachy
bez udziału operatora. Jorns jest niepodważalnym liderem w branży z
legendarną szwajcarską precyzją i jakością wykonania.

MITSUBISHI ELECTRIC - Japonia
Jest to część jednej z dwóch największych japońskich organizacji produkcyjno-handlowych założonych w 1870 roku przez Yataro Iwasaki, a
obecnie znana jako MITSUBISHI CORP. W skład grupy wchodzą zakłady
produkcyjne związane z metalurgią, przemysłem stoczniowym, lotniczym,
kosmicznym, samochodowych, energetycznym, paliwowym jak również 
maszynowym i mechatronicznym. Do grupy należy również MITSUBISHI
BANK OF TOKYO, który jest największym bankiem Japonii. Od   1960
roku firma produkuje rezonatory, wycinarki laserowe i roboty CNC. Jest
to pierwsza firma na świecie, dzięki której technologia laserowa obecnie
ma tak wiele zastosowań.

MURATEC - Japonia
Japoński producent pras wykrawających, który jako pierwszy opatentował układ serwomotorowy w napędzie pras co zmieniło o 180 stopni
możliwości produkcyjne tego rodzaju maszyn. Wspomniany układ został
zaprezentowany  w 1986 roku wyprzedzając konkurencję o prawie 20 lat!
W obecnym czasie MURATEC jest obecny na całym świecie, a marka
staje się rozpoznawalna jako niezawodna i praktycznie bezawaryjna. Warty
podkreślenia jest fakt, iż 100 % części używanych do produkcji maszyn
MURATEC produkowany jest w Japonii i tak również produkowana jest maszyna. Zdaniem producenta, tylko takie rozwiązanie zapewnia doskonałą 
jakość wykonanych maszyn i pozwala na ich wszechstronne testowanie
przed wysyłką do Klientów.

OMAS - Włochy
Powstała w 1976 roku firma zajmująca się produkcją maszyn i urządzeń 
do profilowania i gięcia drutu i taśm. Firma charakteryzuje się dużą ilością 
oferowanych modeli maszyn, a wychodząc naprzeciw Klientom podejmuje
się  również  projektów indywidualnych. Marka Omas jest synonimem
jakości oraz niezawodności co przekłada się na sukcesy, jakie odniosła
już na całym świecie stając się przykładem dla innych. Mam przyjemność
reprezentowania tej firmy od 2010 roku, co mamy nadzieję  spowoduje
umocnienie tej marki w Polsce.
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RAS - Niemcy
Początki firmy RAS sięgają 1939 roku, kiedy to Pan Wilhelm Reinhardt
rozpoczął swoją  działalność otwierając zakład produkcyjny ręcznych
maszyn do zaginania, zwijania i cięcia. Nieprzerwanie od tego czasu
firma RAS stawała i staje się wiodącym producentem zaginarek, nożyc
gilotynowych, automatycznych centrów gnących CNC ze stanowiskami
dla robotów oraz maszyn do produkcji kanałów wentylacyjnych. Obecnie
producent posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Sindelfingen k.
Stuttgartu oraz oddział w Atlancie w USA. Firma zawdzięcza swój rozwój
i wysoką  pozycję  na rynku dzięki wysokiej jakości maszyn, niemieckiej
precyzji i solidności wykonania.

SCHECHTL - Niemcy
Firma SCHECHTL jest jedną  z najstarszych firm w branży metalowej.
Założona przez kowala Josefa Schechtla w 1910 roku manufaktura,
szybko rozwijała się aby dziś oferować swoje maszyny w każdej części
świata. Głównym obszarem działalności firmy jest produkcja zaginarek i
nożyc gilotynowych do cienkich blach, w zakresie 0,5 do 3 mm. Obecnie
SCHECHTL stosuje najnowsze rozwiązania w zakresie mechaniki oraz
sterowań CNC. Za naszym pośrednictwem w Polsce pracuje duża grupa
maszyn tego producenta, a opinia o ich jakości równa się z innymi produktami naszego zachodniego sąsiada.

TORMEC - Szwajcaria
Założona w 1997 roku firma Tormec z siedzibą w Dietikon w Szwajcarii
stała się w krótkim czasie rozpoznawalną i liczącą się marką w branży
wentylacyjnej. Produkowane z wysoką  precyzją  maszyny zapewniają 
wysoką  dokładność wykonanych elementów kanałów oszczędzając
w ten sposób czas i pieniądze inwestorów. Opatentowane rozwiązania
maszyn do produkcji okrągłych kanałów wentylacyjnych wyznaczają 
światowe standardy w wentylacji. Pomimo droższych rozwiązań  firma
Tormec znalazła w Polsce już wielu zadowolonych użytkowników, którzy
stanowią większą część zakładów produkcyjnych z tej branży w Polsce,
co potwierdza jakość maszyn.

RAIS – BUŁGARIA
RAIS jest wiodącą bułgarską spółką zajmującą się produkcją obrabiarek
CNC. Utworzona w 1994 roku w Pazardżik. Stopniowo jej działania są 
nastawione na produkcję nowych urządzeń. Aktualnie firma jest jedynym
lokalnym producentem pionowych centrów obróbczych. Maszyny są 
w całości projektowane i produkowane w firmie przez ekspertów. Firma
prowadzi również pełny przegląd, naprawę i modernizację maszyn CNC,
w tym centrów pionowych oraz poziomych. Wszystkie są  wyposażone
w niezawodne systemy CNC Siemens, Heidenhain i Fanuc.
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POLTRA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola
tel. +48 15 844 27 71, fax +48 15 844 27 70
e-mail: poltra@poltra.pl, www.poltra.pl
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Firma POLTRA z siedzibą w Stalowej Woli działa na polskim rynku od
1991 roku.
Głównym zakresem naszej działalności to specjalistyczny handel oraz
doradztwo techniczne w zakresie doboru obrabiarek CNC, narzędzi
skrawających i szlifujących.
Oferta:
• Narzędzia skrawające KORLOY
• Systemy narzędziowe EVERMORE
• Narzędzia ścierne TYROLIT
• Centra Obróbcze FFG: FEELER
• Centra Obróbcze FFG EUROPE: JOBS, RAMBAUDI, SIGMA, SACHMAN
• Centra Obróbcze FFG WERKE: HULLER HILLE, MODUL, VDF BOEHRINGER, PFIFFNER, MAG
• Szlifierki EQUIPTOP, JAINNHER
• Systemy mocowań i automatyzacja produkcji LANG TECHNIK
• Regeneracja i produkcja narzędzi monolitycznych
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
POLTRA Company - located in Stalowa Wola, founded in 1991.We strive
to provide the best machines and tools with full technical service to both
the machining and grinding processes.
POLTRA as a distributor equips its customers with:
• KORLOY Cutting Tools
• EVERMORE Tooling Systems
• TYROLIT grinding and polishing tools
• Drills, End mills, Taps and Reamers
• FEELER CNC machines
• CNC machines FFG EUROPE: JOBS, RAMBAUDI, SIGMA, SACHMAN
• CNC machines FFG WERKE: HULLER HILLE, MODUL, VDF BOEHRINGER, PFIFFNER, MAG
• Grinding machines EQUIPTOP, JAINNHER
• Special tools production
• Carbide tools sharpening
• Clamping systems and automation LANG TECHNIK
COMPREHENSIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS
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POWER-TECH
ul. Nowomiejska 74E, 78-600 Wałcz
tel. +48 67 258 48 31
e-mail: office@eagle-group.eu, www.eagle-group.eu
Firma POWER-TECH specjalizuje się  w produkcji systemów cięcia
laserowego marki EAGLE. Do procesu cięcia urządzenia te wykorzystują 
technologię laserową - źródło lasera fiber.
W naszej ofercie znajdują  się  maszyny trzech serii: iNspire, eVision
oraz eSmart. Wycinarki z każdej serii, zaprojektowaliśmy w sposób
umożliwiający dobór odpowiednich parametrów pracy, mocy od 1 do 12
kW i rozmiaru stołu obróbczego.
Klientom pragnącym automatyzować swoją  produkcję  dajemy możliwość rozbudowy systemu o systemy załadowczo - rozładowcze wraz
z magazynem.
Oferujemy oprogramowanie wspomagające produkcję - Eagle eSoft.
The POWER-TECH company specializes in manufacture of the laser
cutting systems of EAGLE brand. For the cutting process, these devices
use laser fiber technology.
In our offer we have three series of the machines: iNspire, eVision and
eSmart. We designed each series in order to allow the selection of appropriate operating parameters, available with 1 to 12 kW laser source
and size of the working table.
Moreover, we give our customers an opportunity to automate their production and expand the cutter with additional loading - unloading system
with a store.
Furthermore, we offer the EAGLE eSoft software dedicated to efficient
production.
POWER-TECH ist Hersteller von innovativen Laserschneidsystemen
der Marke EAGLE. Unsere Maschinen sind mit modernsten Faserlasern
ausgerüstet.
EAGLE bietet seinen Kunden Maschinen der Baureihen iNspire, eVision
und eSmart, die optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden können - mit Laserleistungen von 1 bis 12kW und unterschiedlichen
Arbeitsbereichen.
Produktive Laserschneidsysteme verlangen nach ebensolchen Lade- und
Lagersystemen. EAGLE liefert auch hierfür die passende Lösung, ganz
nach dem Bedarf des Kunden.
Unsere eSoft Software steigert die Produktivität unserer Maschinen.
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PRAMARK s.r.o.
ul. Netovická 1960, 274 01 Slaný, Czechy
tel. +420251561029, fax +420251563385
e-mail: pramark@pramark.eu, www.pramark.eu
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PRAMARK s.r.o. jest dostawcą maszyn i urządzeń do znakowania przemysłowego: znakowarki mikroudarowe, lasery, stemple, czcionki, mazaki,
numeratory, pióra grawerskie, prasy udarowe i montażowe, maszyny
do nitowania. Przedstawiciel handlowy w Polsce: Leszek Respondek,
tel.+48600892255 e-mail: leszek.respondek@pramark.pl
PRAMARK s.r.o. - the supplier of machinery and equipment for industrial marking: micro-percussion marking, lasers, stamps, fonts, markers,
numbering stamps, engraving pens, presses, riveting machines. Sales
representative in Poland: Leszek Respondek, tel.+48600892255 e-mail:
leszek.respondek@pramark.pl

Premium Solutions Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
Centrala w Warszawie:
al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
tel. +48 22 257 24 00, fax +48 22 257 21 00
e-mail: info@premiumsolutions.pl

c-32

Oddział we Wrocławiu:
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
tel. +48 71 728 24 00, fax +48 71 728 21 00
e-mail: wroclaw@premiumsolutions.pl
Oddział w Poznaniu:
ul. Piłsudskiego 62, 64-600 Oborniki Wlkp.
tel. +48 61 610 24 00, fax +48 61 610 21 00
e-mail: poznan@premiumsolutions.pl
Oddział w Tychach:
ul. Barona 20d, 43-100 Tychy
tel. +48 32 707 24 00, fax +48 32 707 21 00
e-mail: tychy@premiumsolutions.pl
www.premiumsolutions.pl
Dostarczamy zaawansowane systemy informatyczne, wspomagające
wszelkie procesy projektowania, produkcji, a także obliczeń  inżynier-
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skich. Oferujemy renomowane produkty światowych marek takich jak
SolidCAM, InventorCAM, SolidWorks i SigmaNEST. Gwarantujemy pełne
wsparcie techniczne oraz zapewniamy doradztwo w doborze rozwiązań 
sprzętowych. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi
oprogramowania oraz obrabiarek sterowanych CNC.
Świadczymy usługi na obrabiarkach sterowanych numerycznie oraz
wydruki i skanowanie modeli 3D.

Stoisko / Stand

Kompleksowe rozwiązania CAD/CAM/CAE/PDM:
• Środowiska do programowania maszyn CNC sterowanych numerycznie
- SolidCAM, InventorCAM
• Narzędzia do modelowania 3D, obliczeń inżynierskich oraz zarządzania
dokumentacją projektową - SolidWorks
• Oprogramowanie CAD/CAM do sterowania wypalarkami laserowymi
i plazmowymi -SigmaNEST
• Intuicyjne narzędzia do symulacji formowania wtryskowego - SolidWorks
PLASTICS, SimpoeMold
• Specjalizowane stacje robocze, serwery obliczeniowe i bazodanowe DELL, HP
• Manipulatory ruchu 3D - 3Dconnexion

Firmy reprezentowane:

Fanuc Polska Sp. z o.o.

Dassault Systèmes SolidWorks Corp., USA

SolidCAM GmbH, Niemcy

SolidCAM GmbH, Niemcy

SigmaTEK Systems, LLC, USA

Prima Power Central Europe Sp. z o.o.
ul. Holenderska 6, 05-152 Czosnów
tel. +48 22 201 13 46, fax +48 22 201 13 47
e-mail: info@primapower.com, www.primapower.com
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Prima Power jest jednym z wiodących producentów maszyn, urządzeń 
i systemów do obróbki blachy. Oferta w tym zakresie obejmuje: obróbkę 
laserową, wykrawanie, cięcie gilotyną kątową, gięcie i automatykę. Prima
Power jest również  niekwestionowanym liderem maszyn laserowych
w technologii 3D, posiadającą szeroką gamę maszyn o  najwyższej wydajności. Wszystkie produkty są opracowane zgodnie z koncepcją "Green
Means”, łącząc trwałość i wydajność. Zakłady produkcyjne Prima Power
znajdują się we Włoszech, Finlandii i USA. Z tych państw firma dystrybuuje
urządzenia i systemy na cały świat.
Prima Power is one of a leading supplier of machines and systems for
sheet metal working industry. The comprehensive portfolio of machines
covers customer`s requirements in: laser processing, punching, shearing,
bending and automation. Prima Power is also undisputed leader in 3D
laser cutting machines and high efficiency machines used in multi task all
around the globe. All our products are developed according to our “Green
Means” concept, combining sustainability and productivity with care for
the environment. Manufacturing facilities are located in Italy, Finland and
USA, where machines and systems are delivered all over the world from.

PRIMA-TECH S.C.
ul. Górna 2 A, 42-262 Poczesna / Kolonia
tel. +48 034 328 51, kom. 48 (606) 948 494
e-mail: primatech@op.pl; b.mesjasz@op.pl

P.H.U. PRO-SYSTEM
ul. Żabińskiego 57C/12, 44-100 Gliwice
tel.+48 6311136756
e-mail: biuro@prosystem-slask.pl
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PRODESKTOP 3D
ul. Przasnyska 6, 01-756 Warszawa
e-mail: kontakt@prodesktop3D.com, www.prodesktop3d.com
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Firma Prodesktop3D powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku
i zainteresowanie przedsiębiorców tematyką druku 3D. Jesteśmy jednym
z największych dystrybutorów desktopowych drukarek 3D, skanerów 3D,
filamentów oraz akcesoriów od najlepszych producentów z Polski i ze
świata. W swojej ofercie posiadamy drukarki prawie wszystkich technologii
druku 3D: FDM/FFF, SLS, SLA, POLYJET, DLP. Znając potrzeby naszych
klientów oferujemy także szkolenia z zakresu druku 3d, wdrażanie u klienta
systemów technologii przyrostowej, pełną posprzedażową obsługę serwisową oraz wsparcie merytoryczne.
Pracownikami Prodesktop3D są wyłącznie wysoko wykwalifikowani profesjonaliści znający doskonale tematykę druku 3D i posiadający wieloletnie
doświadczenie w tej branży.

PRODIO Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel. +48 692 450 815
e-mail: marek@prodio.pl, www.prodio.pl
Prodio -   Internetowy system do planowania i rozliczania produkcji
w małej firmie za mniej niż 6,54 zł dziennie.
Dzięki Prodio możesz odzyskać pełną  kontrolę  nad produkcją, zamówieniami oraz pracownikami nawet z poziomu Twojego smartfona.  
Planowanie zadań  pracownikom możesz przeprowadzać z dowolnego
miejsca na świecie, a za pomocą przeglądarki www w czasie rzeczywistym
widzisz co aktualnie jest produkowane, masz wgląd w analizy wydajności
oraz czasu pracy. Prodio to również przejrzysta baza produktów, w której
zbierasz firmowe know-how.
Wypróbuj już dziś 14 dniową wersja próbna na www.prodio.pl
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PROFITECHNIK Toolspace Sp. z o.o.
ul. Głogowska 16, 60-734 Poznań
www.profitechnik.pl
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Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
ul. Kaspijska 1/35, 02-760 Warszawa
tel. +48 22 402 36 10, fax +48 22 402 36 11
e-mail: redakcja@konstrukcjeinzynierskie.pl, www.konstrukcjeinzynierskie.pl
Polski miesięcznik specjalistyczny dla osób zaangażowanych w tworzenie produktów - maszyn, urządzeń, mechanizmów, podzespołów, części,
elementów itd. - od koncepcji do ostatecznego wykonania.
Autorzy artykułów to profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym - uznani konstruktorzy, szefowie biur i zespołów konstrukcyjnych,
technolodzy, szkoleniowcy, właściciele firm, doświadczeni praktycy. W swoich publikacjach przekazują wiedzę potrzebną w codziennej pracy, kładąc
nacisk na praktyczne zastosowanie technologii i rozwiązywanie problemów.
Tematyka czasopisma obejmuje m.in.: • projektowanie • budowę maszyn,
urządzeń i mechanizmów • analizy i symulacje • CAD CAM CAE • druk 3D
• szybkie wytwarzanie • dobór materiałów • technologie (m.in. spawanie,
obróbka) • testy • najnowsze rozwiązania.

    
Promatik PLUS
ul. Szafirowa 37, 26-026 Morawica
tel. +48 41 243 50 56
e-mail: handel@promatik-kielce.com.pl, http://www.promatik-kielce.com.pl/
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SIŁA I PRECYZJA - PNEUMOHYDRAULIKA.
Siłowniki i wzmacniacze ENERFLUID dostępne w ofercie Promatik PLUS.
Firma Promatik Plus jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy
Enerfluid na Polskę. W ofercie dostępna jest szeroka gama siłowników,
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wzmacniaczy pneumohydraulicznych, siłowników hydraulicznych czy
regulatorów posuwu.
Elementy pneumohydrauliczne wykorzystują energię sprężonego powietrza do napędu mechanizmów hydraulicznych przy użyciu cieczy roboczej.
Wzmacniacze pneumohydrauliczne w zależności od modelu umożliwiają 
wzmocnienie ciśnienia zasilającego od 1:20 do 1:64, co przy zasileniu
urządzenia ciśnieniem 8 bar pozwala uzyskać 512 bar.
Wzmacniacze te znalazły więc wiele zastosowań  w rozwiązaniach
zarówno firmy Promatik jak i naszych klientów:
- testowanie wytrzymałości wymienników cieplnych, nośnik - woda destylowana;
- mocowanie bębna przy pomocy siłownika hydraulicznego w procesie
obróbki;
- testowanie szczęk hamulcowych;

Stoisko / Stand

Firma Enerfluid ma w swojej ofercie wiele typów i rozmiarów siłowników
pneumohydraulicznych. Decydując się na wybór odpowiedniego siłownika
należy kierować się kilkoma kluczowymi parametrami:
- siła robocza, jaką chce się uzyskać;
- skok roboczy
- skok całkowity
- ciśnienie jakim będzie zasilany siłownik (siłowniki występują w 2 wersjach
na 6 bar i 9 bar)

Prostaf s.j.
ul. Jasielska 7a, 60-476 Poznań
tel. +48 61 822 10 00
e-mail: sampreys@sampreys.pl, www.sampreys.com
Okulary Samprey’s przeznaczone są do ochrony przed różnymi zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy (w przemyśle, laboratoriach,
służbie zdrowia, podczas majsterkowania itd.), które mogą uszkodzić oko
lub doprowadzić do nieodwracalnych zmian, a nawet całkowitej utraty
wzroku.
Okulary ochronne Samprey’s łączą  w sobie doskonałe właściwości
ochronne ze sportowym wzornictwem.
Wyprodukowane zgodnie z Europejską Normą EN 166:2001 oraz z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 89/686/EWG.
The Samprey’s glasses are intended for protection against various risks
existing in the working post (in the industry, in laboratories, in healthcare,
during do-it-yourself, etc.), which may damage eyes or lead to irreversible
changes, and even to a complete loss of sight.
The Samprey’s safety glasses combine excellent protective properties
with a sport design.
They are manufacture in compliance with the EN 166:2001 European
Standard and with appropriate provisions of the directive 89/686/EC.
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PROTEKT
ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
tel. +48 42 680 20 83, kom. 665 447 355, fax +48 42 680 20 93
www.protekt.com.pl
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Firma PROTEKT jest prywatną firmą w 100% z kapitałem polskim.
Zajmujemy się  produkcją  sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
Nasze 25  letnie doświadczenia w produkcji sprzętu chroniącego przed
upadkiem wpływają na fakt, że wyroby nasze są najwyższej jakości zgodne
z polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa, posiadające certyfikaty
bezpieczeństwa „B” i „CE” oraz Deklaracje Zgodności typu WE
W naszej ofercie posiadamy:
- Szelki bezpieczeństwa  
- Amortyzatory bezpieczeństwa,
- Linki bezpieczeństwa, opasujące, pomocnicze,
- Urządzenia samozaciskowe przesuwne po linach,
- Urządzenia samohamowne,
- Systemy asekuracji pionowej i poziomej,
- Zaczepy linkowe, taśmowe, nożycowe, hakowe i Zatrzaśniki,
- Belki zaczepowe,
- Drążki teleskopowe,
- Urządzenia ewakuacyjno-ratunkowe,
- Statywy bezpieczeństwa,
- Ratownicze urządzenia podnoszące,
- Pasy bezpieczeństwa do pracy w podparciu,
- Urządzenia do pracy w podparciu,
- Ławki do prac na wysokości,
- Walizy, torby i worki narzędziowe,
- Słupołazy,
- Drzewołazy,
- Hełmy ochronne do prac na wysokości,
- Osłony twarzy.

PRz Racing Team
Formuła Student Politechniki Rzeszowskiej
e-mail: biuro@przracingteam.pl, http://www.przracingteam.pl/
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Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to jedna z wiodących uczelni technicznych w Polsce, na której studiuje prawie 20 tysięcy
przyszłych inżynierów. Nawiązuje ona do tradycji górnictwa i przemysłu
naftowego mającego swe źródła w Małopolsce XIX wieku. Jako jedna
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z dwóch uczelni w kraju, Politechnika Rzeszowska kształci pilotów lotnictwa cywilnego.
PRz Racing Team powstał w 2012 roku, w celu zaprojektowania i skonstruowania bolidu, który bierze udział w prestiżowych zawodach Formuła
Student. Zespół tworzą studenci Politechniki Rzeszowskiej połączeni pasją 
do motoryzacji. Poprzez udział w konkursie mogą oni wcielić się w osoby
pracują w firmie motoryzacyjnej. Świadczą o tym wszystkie podejmowane podczas projektu działania: projektowanie i konstruowanie pojazdu,
kwestie związane z marketingiem, współpraca z różnego rodzaju firmami,
łącznie z końcowymi testami. Nowoczesne projekty mają być połączeniem
teoretycznej wiedzy zdobywanej na studiach z pomysłami młodych konstruktorów. Wszystkie działania PRZ Racing Team są prowadzone pod
okiem doświadczonej kadry naukowej.

PrzeglĄd Spawalnictwa
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel. +48 22 827 25 42
e-mail: redakcja@pspaw.pl, www.pspaw.pl
Miesięcznik naukowo-techniczny Przegląd Spawalnictwa–Welding
Technology Review wydawany jest od 87 lat i jest unikalnym tytułem
specjalistycznym służącym Specjalności Naukowej Inżynieria Spajania,
w którym publikowane są  recenzowane oryginalne artykuły naukowe
dotyczące wielu wymienionych poniżej zagadnień naukowych:
• techniki i technologie spajania i cięcia materiałów kondtrukcyjnych,
• materiałoznawstwa i metalurgii,
• modelowania numerycznego procesów spajania,
• badań struktury i właściwości złączy spajanych,
• techniki klejenia i spawania tworzyw konstrukcyjnych,
• badania niszczące i nieniszczące złączy spajanych oraz materiałów
inżynierskich,
• projektowanie konstrukcji spajanych,
• automatyzacja i robotyzacja procesów spajania,
• budowa i charakteryzacja właściwości urządzeń i źródeł energii stosowanej w inżynierii spajania.
Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są  tłumaczone na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie o międzynarodowym zasięgu „Welding International” wydawanym przez Woodhead
Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy
pomiędzy redakcjami.
Radę  programową  stanowią  w połowie pracownicy naukowi renomowanych zagranicznych instytucji naukowych, drugą  połowę  pracownicy
naukowi wiodących polskich instytucji naukowych (szkół wyższych oraz
instytutów branżowych), uprawiających specjalność Inżynieria Spajania.
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W Przeglądzie Spawalnictwa publikują autorzy wielu Polskich Uczelni
Wyższych w tym: Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki
Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki
Śląskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego i innych ośrodków naukowych, w tym Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Miesięcznik Przegląd Spawalnictwa odegrał znaczącą rolę w ewaluacji
krajowych jednostek naukowych oraz wspiera awanse i umożliwia rozwój
pracowników naukowych i polskich jednostek naukowych. Stanowi pomost transferu technologii pomiędzy polską nauką i polską gospodarką,
wspomagając naukę w jej fundamentalnym zadaniu jakim jest służenie
wiedzą polskiej gospodarce i przemysłowi. Prenumerata miesięcznika od
dwóch lat regularnie rośnie, a średni miesięczny nakład wersji drukowanej
przekracza 2000 egz.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na FB
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Przegląd Mechaniczny
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
e-mail: przegladmechaniczny@sigma-not.pl, prenumerata@sigma-not.pl, reklama@sigma-not.pl
„Przegląd Mechaniczny” to miesięcznik naukowo-techniczny o ponad
80-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego,
związanego z przemysłem budowy maszyn, aparatury i urządzeń. Nasz
miesięcznik jest notowany na liście czasopism punktowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 8 punktów. Czytelnicy to
kadra inżynierska i menadżerska zakładów przemysłowych, prywatnych,
spółek i przedstawicielstw handlowych, specjaliści z ośrodków badawczorozwojowych i instytutów naukowych, studenci.
Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie, badania oraz
eksploatację  maszyn i urządzeń, w tym m.in. komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM, inżynierię  materiałową, nowe techniki
wytwarzania, organizację  produkcji, metody diagnostyczne, problemy
niezawodności.
Prezentujemy wytwórców i nowe wyroby, relacje z targów, konferencji
i sympozjów, działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Miesięcznik dostępny on-line na stronach: www.sigma-not.pl oraz
przegladmechaniczny.pl.
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PSPG Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 227e, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 7512109 wew. 10
e-mail: biuro@pspg.net, www.automatybhp.eu, www.pspg.net
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PSPG Polska Sp. z o.o. to firma bezustannie wymierzająca sobie nowe
cele.
Począwszy od 2006 roku gdy rewolucyjna myśl założyciela poczęła
twór o nazwie „Polonus System Protazy Gerwazy”- oprogramowanie,
które ma za zadanie zmienić sposób nadzoru i optymalizacji procesów
zaopatrywania instytucji i zakładów pracy w ŚOI.
Dwa lata tworzenia nowych rozwiązań  doprowadziły do powstania
produkcji automatów vendingowych BHP o nazwie KAZIK jak i również 
HELGI i BERTY do kontroli obiegu odzieży czystej i brudnej. Najnowszym
dzieckiem firmy PSPG jest zaawansowany narzędziomat MIETEK!

PTV, spol. s.r.o.
Csl. armady 23, 253 01 Hostivice, Czech Republic
tel. +420 220981430, fax +420 220980419
e-mail: obchod@ptv.cz, stanislaw.gurniewicz@ptv.cz, www.ptv.cz
Nasza firma zajmuje się  produkcją  maszyn wykorzystujących wodę 
sprężoną do ultraciśnień.
Produkujemy waterjety oraz linie technologiczne do cięcia różnych materiałów z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem 3800-6200 bar.
Specjalizujemy się w stanowiskach pod potrzeby Klienta.
Produkujemy stoły CNC w zakresie wielkości 1m x 1m do 6m x 32m oraz
pompy wzmacniaczowe o wydajności wody od 1,1 l/min do 7,6 l/min w zakresie ciśnień 3800 - 6200 bar. Na całym świecie, ale głównie w Europie,
pracuje ponad 800 naszych stanowisk technologicznych. Produkujemy
również urządzenia do odzysku garnetu.
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Agencja Promocji REDUX Sp. z o.o.
ul. Sarni Stok 27F, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 815 07 83, kom. +48 509 359 580
http://destylarkirozpuszczalnika.pl/, http://www.redux.com.pl
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Firma REDUX jest przedstawicielem firm IRAC, GE.i.COS., TOPPY,
COMAP pomagamy w: odzysku rozpuszczalników i ponownego użyciu
ich w procesie technologicznym, ograniczeniu wydatków na ochronę 
środowiska i LZO, zmniejszeniu kosztów produkcji jej przyspieszeniu,
spełnieniu dyrektyw unijnych oraz BHP, zmniejszeniu strat. DESTYLATORY ROZPUSZCZALNIKÓW. OCZYSZCZANIE WODY, MYJNIE,
ZGNIATARKI - posiadamy serwis i materiały eksploatacyjne.
REDUX Company is a representative of following Manufacturers: IRAC,
GE.i.COS., TOPPY, and COMAP; we help to: recover the solvent and
re-use it in technological process; reducing spending on environmental
protection and VOC, reduction of production’s costs and its acceleration,
the fulfillment of EU directives and safety, reducing losses. We have in our
range many different types of SOLVENT RECYCLERS, WATER TREATMENT SOLUTIONS, WASHERS AND CRUSHERS – both service and
consumable materials.

   

   

REM-TECH REMIGIUSZ MĄDROWSKI Sp. j.
Wyłączny Przedstawiciel i Dystrybutor w Polsce
PILOUS Pasove pily
N.KO Machines
ul. Jana Olbrachta 32, 01-111 Warszawa
tel./fax +48 22 837 14 97
e-mail: info@rem-tech.com.pl, www.rem-tech.com.pl, www.pilous-.pl
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Firma od kilkunastu już lat oferuje na polskim rynku:
Przecinarki taśmowe do metalu czeskiej firmy: PILOUS, oraz systemy
mechanizacji i automatyzacji procesów.
Taśmy tnące najlepszych marek (własna zgrzewalnia).
Urządzenia do ukosowania z posuwem ręcznym i automatycznym
czeskiej firmy N.KO Machines.
Od początku 1994 roku doradzamy Naszym Szanownym Klientom
w zakresie:
cięcia metali, doboru i kompletacji narzędzi.
Dysponujemy wykwalifikowanym serwisem.
Zapraszamy Szanownych Klientów do współpracy.
Remigiusz Mądrowski i jego zespół.
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REMIX S.A.
ul. Poznańska 36, 66-200 Świebodzin
tel. +48 68 47 55 400
e-mail: office@remixsa.pl, www.remixsa.pl
REMIX S.A. – Spółka utworzona w 1990, z wieloletnim doświadczeniem
w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej. Zakres produkcji obejmuje projektowanie i produkcję wysokiej jakości urządzeń do obróbki, jak: piece i linie
technologiczne do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej – w atmosferach i
w próżni, piece i urządzenia do procesów odlewniczych, piece do obróbki
cieplnej metali nieżelaznych, linie do cynkowania ogniowego. REMIX S.A.
to również usługi modernizacyjne i usługi naprawcze urządzeń do obróbki
cieplnej, cynkowania ogniowego, sprzedaż części zamiennych do pieców i
urządzeń im towarzyszących, jak również sprzedaż tygli.  Od października
2012 roku REMIX S.A. jest wyłącznym partnerem amerykańskiej firmy
AFC-HOLCROFT w Europie. Od 2016 roku jesteśmy wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy NOXMAT – producenta wysokowydajnych,
energooszczędnych palników gazowych, w Polsce, na Ukrainie, Białorusi
oraz w Rosji. W Polsce jedyny i wyłączny przedstawiciela niemieckiego
producenta tygli, firmy MAMMUT-WETRO.
Więcej informacji: www.remixsa.pl
REMIX S.A. –founded in 1990, Polish Company with experience in heat
treatment equipment manufacturing. The production scope covers manufacturing of high quality heat treatment: furnaces and technological lines
for thermal and thermo-chemical heat treatment, units designed for joint
operation with external loaders, quench baths, washers, casting and nonferrous metals heat treatment furnaces as well as repairs, modernizations
and spare parts delivery. In October 2012, Remix became the exclusive
partner of AFC-HOLCROFT in the European market. In 2016 we became
an exclusive representative of German NOXMAT – manufacturer of high
capacity energy saving industrial gas burners, for the Russian, Belarus,
Ukrainian and domestic market. We are the only company in Poland we
offer melting crucibles for non-ferrous metals and foundry accessories by
German MAMMUT-WETRO GmbH
More information here: http://remixsa.pl/eng

Renishaw Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
tel. +48 22 577 11 80, fax +48 22 577 11 81
e-mail: @renishaw.com, www.renidhaw.pl
Renishaw Sp. z o.o. oferuje systemy wytwarzania przyrostowego, wykorzystując technikę laserowego stapiania proszków metali, urządzenia
do odlewnictwa próżniowego oraz urządzenia metrologii przemysłowej
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(wyposażenie maszyn współrzędnościowych oraz obrabiarek CNC),
systemy diagnostyczne i kalibracyjne.
Urządzenia wytwarzania przyrostowego pozwalają na uzyskanie metalowych, w pełni gęstych i wytrzymałych części z takich materiałów proszkowych jak stal, stopy aluminium, stopy tytanu i inne. Części o wymiarach do
250x250x250 mm (i większe) produkowane są wykorzystując modele CAD.
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RENISHAW is an established Word leader In metrology, providing high
performance, cost-effective solutions for measurement and increased
productivity. RENISHAW Sp. z o. o. the subsidiary in Poland, provides
service and support for customers of RENISHAW GROUP in Poland.

RENNER GmbH Kompressoren
Emil-Weber-Str. 32, D-74363 Gueglingen
tel. +49 7135/93193-0, fax +49 7135/93193-53
e-mail: info@renner-kompressoren.de, www.renner-kompressoren.de
-
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Oferta RENNER GmbH Kompressoren:
Olejowe sprężarki śrubowe (2,2 - 355 kW)
Sprężarki śrubowe z wtryskiem wody (18,5 - 120 kW)
Sprężarki SCROLL (1,5 - 30 kW)
Sprężarki tłokowe (1,5 - 11 kW)
Akcesoria pneumatyczne

Centrum Antykorozji RESIN S.J.
Jurczyce 111, 32-052 Radziszów
tel. +48 12 275 17 45, fax +48 12 275 17 46
e-mail: biuro@resin.com.pl, http://www.resin.com.pl
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Centrum Antykorozji „RESIN” jest producentem wysoce wyspecjalizowanego sprzętu ochronnego oraz technicznego dla pracowników wykonujących roboty antykorozyjne takie jak oczyszczanie strumieniowo-ścierne,
prace malarsko lakiernicze oraz metalizację natryskową. RESIN posiada
Certyfikat ISO 9001. Nasza oferta to przede wszystkim: hełmy, kombinezony, rękawice, buty i inny sprzęt BHP do prac antykorozyjnych, oczyszczarki
strumieniowo-ścierne (piaskarki), węże, dysze, systemy sterowań  oraz
komory śrutownicze. Służmy także doradztwem technicznym opartym na
naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie antykorozji.
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Techniki Lakiernicze RESIN S.J.
Jurczyce 111, 32-052 Radziszów
tel. +48 12 275 10 14, fax +48 12 275 17 27
e-mail: biuro@resin.pl, http://www.resin.pl

g-11

Firma Przemysłowe Techniki Lakiernicze RESIN, jest autoryzowanym
dystrybutorem sprzętu do malowania, urządzeń firm GRACO, WIWA, IBK
- wiodących producentów urządzeń  lakierniczych na rynku światowym,
oraz sprzętu do metalizacji natryskowej firmy SULZER. Sprzedaż urządzeń firm GRACO, WIWA, IBK, SULZER prowadzimy według cenników
producentów obowiązujących w całej Europie. Świadczymy pełny serwis
urządzeń. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne, w zakresie
pneumatycznych i elektrycznych urządzeń  do malowania, zestawów
dwukomponentowych, pomp iniekcyjnych, urządzeń do nakładania pianek
i innych powłok oraz urządzeń  do metalizacji. Gwarantujemy ciągłość
sprzedaży zestawów naprawczych oraz części zamiennych z naszego
magazynu w POLSCE.

RESURS Andrzej Radziszewski
ul. Czarodzieja 12, 03-116 Warszawa
tel. +48 22 614 05 70, fax +48 22 614 05 72
e-mail: resurs@resurs.pl
Firma „RESURS” Metalizacja natryskowa. Natryskiwanie cieplne powłok
-prowadzi działalność od 1988 r. i znana jest przez podmioty gospodarcze w kraju oraz za granicą.Termin techniczny RESURS pochodzi
z języka francuskiego i oznaczaustalony doświadczalnie i teoretycznie
okres pracy obiektu przemysłowego (konstrukcji, maszyny, urządzenia),
w czasie którego zagwarantowane są: sprawność eksploatacyjna obiektu
oraz bezpieczeństwo pracy. W praktyce, celem naszej działalności jest
określanie resursu obiektów przemysłowych (np. konstrukcji stalowych,
maszyn, urządzeń mechanicznych i energetycznych) oraz wydatne wydłużenie czasu ich pracy.
Cel ten realizujemy działając w następujących głównych kierunkach:
- diagnostyka techniczna maszyn oraz urządzeń przemysłowych i energetycznych,
- ocena stanu technicznego konstrukcji stalowych, w tym połączeń spawanych,
Powłoki regeneracyjne oraz powłoki eksploatacyjne (na części maszyn
i urządzeń)nakładane następującymi technologiami:
• natryskiwanie cieplne: płomieniowe, łukowe, naddźwiękowe (HVOF),
plazmowe;
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• napawanie gazowe z przetopem, elektryczne łukowe;
• miejscowa regeneracja ubytków na urządzeniu zleceniodawcy - napawanie laserem i metodę tamponowania;
• niklowanie chemiczne: w tym niklowanie powierzchni wewnętrznych;
• azotowanie jonowe.
Obróbka mechaniczna elementów o wymiarach Ø 1100mm x L 3000mm,
- badania nieniszczące NDT przeprowadzane wspólniez firmą „Energodiagnostyka” Sp. z o.o.,
- obróbka cieplna części metodą magnetyczną - MFT, CTT.

Stoisko / Stand

Współwystawca/ Co-exhibitor:
- Technical Solutions Adam Radziszewski – patrz osobny wpis w katalogu

ROEHM POLSKA Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 424A, 05-800 Pruszków / Poland
tel. +48 22 759 59 90, fax +48 22 759 59 99, kom. +48 608 650 567
e-mail: roehmpolska@roehm.biz, http://www.roehm.biz
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Marka RÖHM od ponad 100 lat odpowiada za prędkość, moc i precyzję.
W zakresie wysoko jakościowych przyrządów mocujących, RÖHM jest
kompetentnym partnerem oraz systemowym dostawcą. Nieprzerwanie
doskonali produkty i usługi oraz aktywnie rozwija nowe rynki, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii produkcji.
Z ponad 50 oddziałami i przedstawicielstwami, od USA do Japonii, RÖHM
jest obecny na wszystkich kontynentach, zawsze i wszędzie blisko klienta.
Konsekwentne rozumienie orientacji i potrzeb klientów, powoduje przede
wszystkim rozwój indywidualnych rozwiązań w pełnym zakresie technik
mocowania.
The name RÖHM stands for speed, power and precision for more than
100 years.
When it comes to precise powerful clamping tools, RÖHM is the partner
and system supplier, continually improving the products and services,
actively expanding into new markets, using innovative production processes and technologies.
With more than 50 registered offices and agencies from USA to Japan,
RÖHM is present on every continent and is close to customers everywhere.
Consistent understanding of customer orientation and needs, primarily
involves the development of individual solutions in the entire range of
clamping technology.
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ROLLERI POLSKA Sp. z o.o. Sp. k
ul. Krucza 5A, 40-758 Katowice
tel. +48 32 320 00 40
e-mail: sales@rolleri.pl, www.rolleri.pl
ROLLERI POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. jest reprezentantem europejskiego
lidera w zakresie narzędzi i oprzyrządowania do pras krawędziowych, firmy
ROLLERI S.p.A. Nasza oferta obejmuje wszystkie systemy narzędziowe
stosowane przez producentów maszyn. Zapewniamy dostawę rozwiązań 
standardowych jak i narzędzi specjalnych.
ROLLERI POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. is a representative of European
leader of press brake tooling and equipment, company ROLLERI S.p.A. Our
offer is dedicated to all tooling systems supplied today by machine manufacturers. Range of supply covers standard solutions and special tooling.
Współwystawca / Co-exhibitor:
ROLLERI SpA -; 29020; Vigolzone; Via Artigiani, 18; WŁOCHY / ITALY

ROSMOULD Moscow, Russia
The 11th International Exhibition
for mold-making, prototyping and 3D technologies
20-22 June 2017
tel. +7 (495) 330 08 47
e-mail: info@rosmould.ru, www.rosmould.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сategories:
Design and engineering
Simulation, prototyping
3D-equipment and technologies, raw materials
CAD/CAM/CAE/PDM software
Mould making and tooling
Die moulds and stamps
Metals, alloys, composites
Cutting and measurement equipment
Shape-generating equipment
Peripheral equipment, robot, devices
Autoimmunization and quality control systems
Normalized components, units, parts
Innovation researches and projects
Metal-processing and metal-working equipment
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RoTec Polska
ul. Strefowa 8a, 43-100 Tychy
tel. +48 32 780 67 50, fax 32 780 67 50
e-mail: schenck@rotec.pl, www.rotec.pl

d-1a

RoTec Polska jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy
SCHENCK RoTec GmbH - producenta wyważarek - i Dürr Ecoclean
GmbH - producenta myjni przemysłowych oraz dystrybutorem firmy Ultratecno - producenta myjek ultradźwiękowych. Firma oferuje pro-fesjonalną 
obsługę w zakresie: doradztwa i sprzedaży maszyn, kom¬pleksowy serwis,
sprzedaży części zamiennych, modernizacji maszyn używanych, przeglądów maszyn, wyważania i mycia usługowe¬go, szkoleń i konsultingu oraz
możliwości prezentacji maszyn w naszym salonie sprzedaży. Firma ma
też wyłączność na sprzedaż piaskarek TURBOblast i myjek TURBOclean.
RoTec Polska is the exclusive representative of Schenck RoTec and Dürr
Ecoclean companies in Poland and a distributor of Ultratecno company
and offers professional services in the sphere of consultancy and sales
of balancing and cleaning machines, comprehensive service, spare parts
sales, modernization of second-hand machines, inspections - certifications
of machines, balancing and cleaning services, trainings, consulting and
presentation of machines in its sales show-room.
Firmy prezentowane na stoisku /Companies presented at the stand:

• Schenck RoTec GmbH

• Dürr Ecoclean GmbH

• ULTRATECNO

• Dürr Systems AG

• Aqmet sp. z o.o. sp. k.

• Idea Leasing S.A. patrz osobne wpisy w katalogu
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RSF Elektronik Ges.m.b.H.
A - 5121 Tarsdorf 93, Austria
e-mail: info@rsf.at, www.rsf.at

a-18

Elektroniczne liniały pomiarowe, enkodery, czujniki pomiarowe, cyfrowe
wskaźniki położenia.
Incremental linear encoders, digital readout systems, rotary encoders,
probes.
współwystawca / Co-exhibitor:
ALAMO – patrz osobny wpis w katalogu

Rudolf Kunkel Maschinenbau GmbH
Würzburger Straße 8 - 12, D-63856 Bessenbach
tel. +49(0)6095 - 1094, fax +49(0)6095 - 3338

f-30

Prostowarki i giętarki do kształtowników, rur, blach itp. o różnym nacisku.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
- STARYS – patrz osobny wpis w katalogu

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
tel. +48 56 66 93 800, fax +48 56 66 93 805
e-mail: rywal@rywal.eu, www.rywal.eu
Oferujemy technologię, towary i urządzenia wykorzystywane w procesach łączenia i cięcia materiałów przy wykorzystaniu ciepła tj. materiałów
i urządzeń  spawalniczych, szlifierskich, filtrowentylacji, osprzętu BHP,
chemii technicznej oraz systemów zrobotyzowanych.
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Na targach zaprezentujemy Państwu stoły spawalniczo-montażowe,
systemy transportu bliskiego i urządzenia do automatyzacji procesu spawania. Na stoisku będą mogli Państwo zobaczyć również nowości w temacie
cięcia gazowego stali, między innymi generator wodoru.

SA-FOUNDRY Sp. z o.o.
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

Stoisko / Stand
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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:
- Przemysłowe piece i suszarki do obróbki cieplnej metali, do plastiku oraz
gumy, piece ceramiczne.
- 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).
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:
- Industrial furnaces and dryers for metal heat treatment and thermochemical treatment, for plastic, rubber and ceramic.
- 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).

Safety Management Polska Sp. z o.o.
ul. Księcia Józefa 24, 30-206 Kraków
tel. +48 12 641 41 77, kom. +48 666 858 586

a-24a

Firma powstała w 2013 roku z inicjatywy osób posiadających wieloletnie
doświadczenie w branży BHP zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy
wyłączny dystrybutorem ROOTS for safety na terenie Polski.
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Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów ochronnych
dla przemysłu spawalniczego, zarówno dla klientów na terenie Polski,
krajów UE, 11 krajów spoza Unii, USA i Bliskim Wschodzie. Swoją ofertę 
kierujemy głównie do firm ceniących maksymalne bezpieczeństwo swoich
pracowników przy zachowaniu komfortu użytkowania oraz estetyki.

Salvagnini ITALIA SPA
Via Guido Salvagnini 51, Sarego (VI) 36040, Italy
tel. +39 0444 725111, fax +39 0444 436404
e-mail: info-service@salvagninigroup.com, www.salvagninigroup.com
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c-33

Salvagnini dostarcza innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obrabiarek
i automatyzacji dla obróbki plastycznej metali. Światowy lider w technologii
gięcia z największym zakładem produkcyjnym na świecie składa się  :
z czterech zakładów projettowych iprodukcyjnych oraz dwadziestu trzech
firm dedykowanych do sprzedaży i obsługi klienta na całym świecie.
Nowoczesne technologie Grupy są realizowane za pomoc nowoczesnych
urządzeń, takich jak maszyny do wykrawania i wycinania, panele gnące,
prasy krawędziowe, systemy laserowe Fiber, zintegrowanych systemy
produkcyjne FMS / FMC oraz automatyczne systemy magazynowe. Różnorodne zautomatyzowane urządzenia oraz opatentowane oprogramowanie
w sposób elastyczne, wpisuje firmę Salvagnini w koncepcję Industry 4.0
Salvagnini provides innovative solutions in the field of machine tools
and automation for flexible sheet metal processing. The world leader in
panel bending technology with the largest panel bender production plant
in the world comprises four design/production facilities and twenty-three
companies dedicated to sales and customer support worldwide.
The Group’s state-of-the-art technologies are implemented in smart systems such as punching/shearing machines, panel benders, press-brakes,
fiber laser systems, integrated FMS/FMC and automatic storage systems.
Manifold automation devices and proprietary software complement the
highly flexible, Industry 4.0 compliant Salvagnini solutions.

SAMES KREMLIN sp. z o.o.
ul. Modlińska 221B, 03-120 Warszawa
tel. +48 22 510 38 52
e-mail: biuro@kremlin-rexson.pl, www.sames-kremlin.pl
SAMES KREMLIN - Producent marek Kremlin Rexson i Sames. Proponujemy automatyczne i / lub ręczne pistolety lakiernicze, pompy, elektrostatyczne rozpylacze obrotowe Bell, Systemy dozowania i mieszania, zro-
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botyzowane systemy „pod klucz” dla branży samochodowej oraz systemy
„pod klucz” dla pozostałych branż przemysłowych. Jesteśmy światowym
liderem w działaniach zwiększających konkurencyjność naszych klientów
dzięki naszemu doświadczeniu w obróbce i wykończeniu powierzchni oraz
systemach dozowania.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej szerokiej ofercie produktowej zapraszamy na: www.sames-kremlin.pl
Aby skontaktować się z nami poprzez e-mail: biuro@kremlin-rexson.pl
lub telefon: 00 48 22 510 38 52

Stoisko / Stand

SAMES KREMLIN - Manufacturer of Kremlin Rexson & SAMES brand
products. We offer Automatic and/or Manual Paint Sprayguns, Pumps,
Rotary Electrostatic Bell Atomizers, Fluid Dispense & Mixing Systems,
Turnkey Automotive Robotic Systems, and Turnkey General Industrial
Systems. We are the World Leader in „Making Manufacturers More Competitive” with expertise in Finishing and Dispensing Systems.
To learn more about our broad product offerings- www.sames-kremlin.pl
To contact us via email: biuro@kremlin-rexson.pl or call us at 00 48 22
510 38 52

SAMUEXPO 2018
Viale Treviso, 1, 33170 Pordenone (PN) - Italy
tel. 0434.232209
e-mail: prosdocimo@fierapordenone.it, www.samuexpo.com
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Samuexpo jest wiodącym wystawa obróbki metali, tworzyw sztucznych
i metali podwykonawstwo, które odbywa się  co 2 lata w Pordenone,
w północno-wschodniej części Włoch. Nasza ostatnia edycja miała 490
wystawców z całego świata i kompletnym wyprzedane do wykazywania
miejsca. Dowiedz się więcej na www.samuexpo.com.
Samuexpo is a leading exhibition on metalworking, plastic and metalworking subcontracting which takes place every 2 years in Pordenone,
in the North East of Italy. Our last edition has had 490 exhibitors from all
over the world and a complete sold out of exhibiting space. Learn more
on www.samuexpo.com.

SAP-WELD Sp. z o.o.
ul. Mysłowicka 1, 61-343 Poznań
tel. +48 61 870 07 80, fax +48 61 887 00 72
e-mail: robotyka@sap.poznan.pl, www.sapweld.pl
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Prowadzimy sprzedaż i serwis urządzeń spawalniczych. Zajmujemy się 
zagadnieniami cięcia plazmowego - ręcznego i na stołach CNC. Dostar-

291

czamy wysokiej jakości materiały spawalnicze. Dysponujemy środkami
ochrony osobistej z zakresu spawania i chemią spawalniczą. Realizujemy systemy filtracji wentylacji przemysłowych. Jesteśmy dystrybutorem
elementów automatyki. Od ponad 10 lat realizujemy zrobotyzowane
stanowiska spawalnicze w oparciu o komponenty japońskiej firmy OTCDaihen. Rozwiązujemy kompleksowo (projekt i realizacja) zagadnienia
z automatyki i robotyki przemysłowej.

Stoisko / Stand

One of activity we do is sale and service of welding machines. We’re
engaged in matter of plasma cutting - manual as well as CNC. We provide
our customers with high quality welding materials. Also we sell personal
protection in the field of welding and chemical products for welding. We
build application of industrial filter ventilation. We’re a distributor of automatics products. We have manufactured robotic cells basis of OTC-Daihen
components since 2004. We solve issues of automatics and robotics
entirely (project and realization).
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
• IAI Industrieroboter GmbH - Ober der Röth 4, 65824 Schwalbach am
Taunus, Niemcy

SARIV - Technika Łączenia:
SARIV Sp. z o.o.
ul. Chocianowska 6, 59-220 Legnica
tel. +48 76 81 99 010, fax +48 76 81 99 018
e-mail: sariv@sariv.pl, www.sariv.pl
SARIV Sp. z o.o. jest firmą  handlową  z dwudziestoletnim doświadczeniem. Reprezentujemy znanych i cenionych za jakość, europejskich
producentów specjalistycznych elementów złącznych jak i śrubowych.
Specjalizujemy się w zaopatrywaniu naszych kontrahentów w elementy
do wciskania, zgrzewania, nity oraz nitonakrętki.
Podchodząc indywidualnie do potrzeb odbiorców oferujemy doradztwo
techniczne w zakresie doboru technologii, elementów złącznych i narzędzi
instalacyjnych, takich jak: prasy do elementów wciskanych, urządzenia do
zgrzewania oraz nitownice.
SARIV Sp. z o.o. is trading company with twenty years of experience.
We represent a lot of European manufacturers of special fasteners who
are known and respected for the quality of their goods. We specialize
in supplying our customers in elements such as inserts, welding studs,
rivets and rivet nuts.
Meeting individual needs of our recipient’s we offer technical advice
on the selection of technology, fasteners and installation tools, such as
pneumatic presses, equipment for welding and riveters.
Firmy prezentowane na stoisku/ Companies presented at the stand:
• LCM Divisione Maccine - Włochy
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• TR Fastenings Ltd - Wielka Brytania
• Hondra Automotive - Czechy
• HRUSCHKA GmbH - Niemcy - patrz osobne wpisy w katalogu

Stoisko / Stand

      
Scanway Sp. z o.o.
ul. Belgijska 18/1, 54-404 Wrocław
tel. +48 71 733 62 64
e-mail: office@scanway.pl, www.scanway.pl

a-46

Dostarczamy rozwiązania dla automatyzacji oparte na technologie wizyjne i laserowe. Scanway to lider w systemach pomiarowych szytych na
miarę. Nasze główne kompetencje to układy bazujące na technologiach
wizyjnych i laserowych dla zastosowań  przemysłowych i naukowych.
Integrujemy i wspieramy integratorów w całym cyklu wdrożeniowym, od
pomysłu po uruchomienie i serwis.
Współwystawca:
laser PRO sp. z o.o.

Schenck RoTec GmbH
Landwehrstr. 55, 64293 Darmstadt, Niemcy
tel. +49 (0) 61 51/32-23 11
www.schenck-rotec.com
Wyłączne Przedstawicielstwo Firmy:
SCHENCK RoTec GmbH w Polsce
RoTec
ul. Strefowa 8a, 43-100 Tychy
tel. +48 32 780 67 50
e-mail: schenck@rotec.pl, www.schenck-rotec.pl

d-1a

Maszyny wyważające - wyważarki do wszystkich wirników w tym do
wirników turbosprężarek.
Firma Schenck RoTec od ponad 100 lat specjalizuje się  w produkcji
ma¬szyn wyważających - wyważarek oraz systemów diagnostycznych.
Dzięki tak bogatemu doświadczeniu i wysokiej jakości naszych pro¬duktów
od jesteśmy światowym liderem technologii wyważania. Schenck oferuje
wyważarki uniwersalne i specjalistyczne, manualne i auto¬matyczne, dla
wirników lekkich - ważących od kilku gramów, do ciężkich ważących ponad 400 ton. Wyłącznym przedstawicielem firmy w Polsce jest RoTec
Polska, ul. Strefowa 8a, Tychy, tel. 32 7806750, schenck@rotec.pl.
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Schenck RoTec Has been specializing In the production of balancing
machines - balancers and diagnostic systems for more than 100 years.
Thanks to extensive experience and high quality of our products we have
been the world leader for the last few decades. Schenck offers universal
and special balancing machines, manual and automatic ones, for light rotors starting from few grams and for heavy ones weighting up to 400 tons.

SCHUNK Intec Sp. z o.o.
ul. Puławska 40a, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 726 25 00, fax +48 22 726 25 25
e-mail: info@pl.schunk.com, http://www.schunk.com
Oddział:
SCHUNK Intec Sp. z o.o.
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
tel. +48 604 587 554

Stoisko / Stand
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Firma Schunk Intec Sp. z o.o. jest oddziałem niemieckiej firmy SCHUNK
GmbH & Co. KG prowadzącym pełną obsługę techniczną oraz handlową 
na terenie Polski.
Oferujemy produkty z zakresu:
• Techniki mocowań narzędzi i przedmiotów obrabianych - szczęki
tokarskie, uchwyty tokarskie, stacjonarne systemy mocujące, systemy
paletyzacji, oprawki narzędziowe;
• Komponentów automatyki i osprzętu do robotów przemysłowych.
SCHUNK Intec Sp. z o.o. is the branch of German company SCHUNK
GmbH & Co. KG providing for customers comprehensive technical and
commercial services on area of Poland.
We offer products from following range:
• Toolholding and workholding technology - chuck jaws, late chucks,
stationary workholding, palletizing systems, toolholders;
• Components for automation and accessories for industrial robots.

SciTeeX Group
ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa
tel. + 48 22 864 07 24, fax + 48 22 864 07 30
e-mail: sciteex@sciteex.com, www.sciteex.com
Producent maszyn, integrator dostaw, realizator kompleksowych
inwestycji
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Działająca na rynku międzynarodowym SciTeeX Group oferuje maszyny
do obróbki powierzchni stali i betonu. Nasze innowacyjne rozwiązania
przekładają się na wysoką wydajność i biznesowy rozwój naszych Klientów.
Sprzedaż oraz zarządzanie Projektami realizowane są przez oddziały
w Polsce, Niemczach, Francji, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Maszyny produkowane są w naszej nowoczesnej i w pełni zintegrowanej
fabryce w Polsce. SciTeeX specjalizuje się w obróbce strumieniowo-ściernej oraz przygotowaniu powierzchni dla elementów wielko-gabarytowych.
Jesteśmy dostawcą nr. #1 1 komór do śrutowania w Europie. Standardowy
asortyment maszyn obejmuje: komory do śrutowania pneumatyczne,
ręczne bądź zrobotyzowane, automatyczne oczyszczarki wirnikowe dla
wyrobów hutniczych lub konstrukcji spawanych, komory do metalizacji
do zastosowań inżynieryjnych i antykorozyjnych, komór do odtłuszczania
i fosforanowania. Kabiny lakiernicze oraz kompleksowe lakiernie proszkowego. Począwszy od rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb
Klienta do złożonych projektów „pod klucz” obejmujących kompleksowe
linie przygotowania powierzchni. Ponad 1800 projektów w 34 krajach.
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Machinery manufacturer, deliveries integrator, complex investments executor
SciTeeX Group offers worldwide machines for surface preparation and
finishing of steel and concrete. Our innovative solutions provide to our
customers higher productivity and business growth.
Sales and projects management operated from SciTeeX offices in Poland, Germany, France, Russia and UAE. The machines are produced in
our modern, fully integrated factory located in Poland. SciTeeX is expert
in the mechanical impact treatment and in the surface treatment of extralarge elements. Known as the #1 supplier of blast rooms in Europe. The
standard product range includes: pneumatic, manual or robot operated,
blast rooms. Automatic wheel blast machines for raw material and welded
constructions. Thermal spray rooms for engineering and anticorrosion
applications. Degreasing & phosphating rooms. Liquid and powder paint
shops. From special customer focussed solutions to complete turn-key
delivery of surface treatment plants.

Seen Distribution Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
tel. + 48 22 625 12 25, fax + 48 22 625 12 09
e-mail: seen@seen.com.pl, www.seen.com.pl
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Firma Seen zajmuje się  kompleksowym zaopatrzeniem producentów
oraz firm handlowych w elementy mocujące, a także elementy oraz podzespoły elektroniczne. Dumni jesteśmy z tego, że zaufali nam światowej
sławy producenci elementów mechanicznych, tacy jak: Captive Fastener,
Thomas, Clufix, Dejond oraz elementów elektronicznych: Murata, Hahn,
Keystone, Kaschke Components, Piher, Renata Batteries, Unicomp, Xeno
Energy, GAMAaluminium, Cynel, Richco, Able, Minamoto z nadzieją, że
będziemy ich godnie reprezentowali i kształtowali pozytywny wizerunek
na rynku polskim.

295

Stoisko / Stand

SENECA
Technologie w Przemyśle Energetycznym
ul. Szopienicka, 40-395 Katowice
tel. +48 32 205 41 75, fax +48 32 205 41 76
e-mail: biuro@seneca.net.pl, www.seneca.net.pl

SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI
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,
KRATOS ANALYTICALI PHENOMENEX w zakresie wyposażenia laboratoriów KJ, B+R, w produkcji maszynowej, produkcji żywności, farmacji
i medycynie oraz zapewnia wszelka usługę serwisową przyrządów tych
firm w swoich centrach serwisowych w Polsce.
Oferujmy:
Maszyny wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne;
Teksturometry;
Mikrotwardościomierze Vickers i Knoop;
Ultraszybkie kamery serii Hyper Vision;
Analiza chemiczna cieczowa, gazowa;
Spektrometria mas;
Analiza XPS, EDX;
Przygotowanie próbek SPE Horizon;
Kolumny chromatograficzne i akcesoria Phenomenex.
„SHIM-POL A.M. Borzymowski” is an exclusive representative of
SHIMADZU-KRATOS CORPORATION and PHENOMENEX in Poland in
terms of equipment for Quality Control Laboratories, industry, food and
pharmaceutical production, medical and environment protection laboratories, and ensures service support of the products in service centers
located in Poland.
We offer:
Testing machines static and dynamic;
Texture analyser;
Microhardness testers Vickers and Knoop;
Ultrafast digital camera Hyper Vision;
Chemical analysis liquid and gas chromatography;
Mass spectrometry;
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XPS and EDX analysis;
Sample preparation SPE Horizon;
Chromatography columns and accesorries Phenomenex.

SHINING 3D
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. +48 12 307 25 24
e-mail: info@druk3d.cx,
www.cadxpert.com.pl/skaner-3d-einscan-pro.html
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Shining 3D EinScan-Pro to wielofunkcyjny skaner 3D, który może pracować zarówno w trybie ręcznym jak również stacjonarnym. Urządzenie
pozwala na przeprowadzanie szybkiej i precyzyjnej digitalizacji geometrii
obiektów wraz z kolorową teksturą. Łatwa obsługa urządzenia oraz intuicyjne oprogramowanie sprawiają, iż skaner 3D może być używany przez
każdego. Dzięki małej masie głowicy skanera EinScan-Pro wyposażonej
w ergonomiczny uchwyt urządzenie jest mobilne, a możliwość wyboru
jednego z czterech wszechstronnych trybów skanowania pozwala na
uzyskanie wysokiej dokładności pomiaru. Umieszczenie głowicy skanera
3D na statywie oraz zastosowanie stolika obrotowego pozwala na automatyzację i skrócenie czasu procesu skanowania 3D.
Skaner 3D EinScan-Pro jest przeznaczony dla szerokiego zakresu zastosowań. Może być wykorzystywany w inżynierii odwrotnej, kontroli jakości
i metrologii, grafice komputerowej, muzealnictwie oraz do skanowania
sylwetki ciała człowieka.

Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL
ul. Rzemieślnicza 38, 81-855 Sopot
tel. +48 58 550 70 60
e-mail: handel@detektory.pl, www.detektory.pl

g-54

Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL oferuje sprzedaż, instalację,
serwis, projekty i doradztwo w zakresie systemów detekcji gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu, wewnętrznych i zewnętrznych systemów
parkingowych wskazujących wolne miejsca postojowe.
OFERTA:
- systemy detekcji gazów MSR Electronic
- systemy parkingowe MSR Traffic
- systemy detekcji gazów Gazex
- mierniki przenośne Gas Clip Technologies
- ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności z kamerą Leakshooter
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Sinterit sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków
tel. +48 730 293 207
e-mail: contact@sinterit.com, www.sinterit.com

b-17

Sinterit to firma produkująca drukarki 3D, założona przez młodych
inżynierów, którzy chcieli przybliżyć bardzo skomplikowaną i drogą technologię druku SLS mniejszym przedsiębiorstwom i amatorom druku 3D.
Flagowy produkt - drukarka Sinterit Lisa, wykorzystuje proszek poliamidowy
spiekany laserem. W porównaniu do konkurencji stanowi kompaktowe rozwiązanie, atrakcyjne cenowo i stosunkowo proste w obsłudze. Umożliwia
drukowanie obiektów o geometrii, która pozostaje poza zasięgiem drukarek
technologii FDM lub SLA. Przewaga nad powyżej wymienionymi technologiami leży w braku konieczności drukowania podpór dla powierzchni
znajdujących się w nawisie, dzięki czemu można tworzyć bardzo skomplikowane modele bez potrzeby usuwania podpór, co zmniejsza ryzyko
uszkodzenia modelu. Względem technologii FDM dodatkowa przewaga
leży w średnicy plamki lasera, która jest znacznie mniejsza od średnicy
dyszy zwykłej drukarki, co oznacza dużo lepszą rozdzielczość wydruku
i zdolność do drukowania bardzo drobnych detali.

SITI-POL sp. z o.o.
ul. Napędowa 4, Milejowice, 26-652 Zakrzew
tel./fax +48 48 369 03 75-76
e-mail: sitipol@sitipol.pl, http://www.sitipol.pl
Dobór i sprzedaż napędów oraz akcesoriów do budowy maszyn. Reduktory ślimakowe, walcowe, walcowo-stożkowe, planetarne, kątowe,
wariatory cierne, silniki elektryczne standardowe, z hamulcem, z obcym
chłodzeniem, wykonania specjalne, falowniki, oprawy łożyskowe, łańcuchy płytkowe, profile aluminiowe, łączniki, rolki, koła napędowe, bierne,
zawiasy, uchwyty, prowadnice proste i łukowe, ślizgi, zamki itp. Serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Zamienniki do istniejących rozwiązań. Szkolenia i doradztwo techniczne w dziedzinie napędów mechanicznych i ich
zastosowań, jak również wykorzystania akcesoriów do budowy różnego
rodzaju maszyn, w szerokiej gamie gałęzi przemysłu.
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Służby Utrzymania Ruchu
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
tel. +48 61 66 55 758, fax +48 61 66 55 806, tel. kom. +48 607 550 190
e-mail: dorota.mackowiak@forum-media.pl
www.sluzby-ur.pl, www.kongres-sur.pl, www.szkolenie-sur.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, których wdrożenie przynosi firmie konkretne korzyści
finansowe. Piszemy o redukcji awaryjności, bezpieczeństwie w obsłudze
maszyn i urządzeń czy utrzymaniu ciągłości produkcji. Współpracują z nami
uznani eksperci z branży, praktycy UR, organy kontrolne oraz instytuty
badawcze, które w przystępny i profesjonalny sposób pomagają kadrom
zarządzającym w podnoszeniu efektywności przedsiębiorstw. Dwumiesięcznik Służby Utrzymania Ruchu jest dystrybuowany w nakładzie 4 tys.
egzemplarzy, które od 10 lat trafiają do osób na co dzień odpowiedzialnych
za organizację  działów utrzymania ruchu, zarządzanie produkcją  oraz
parkiem maszynowym w Polsce.

Smart Solutions
Biuro i centrum pomiarów 3D
ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa
tel/fax +48 22 504 19 79, tel. +48 533 329 818
e-mail: biuro@smart-solutions.pl, www.smart-solutions.pl
Centrum prezentacji
Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. +48 783 312 611
www.nikonmetrology.com.pl
Centrum pomiarów 3D
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
www.cp3d.pl

f-8

Nasza firma jest  autoryzowanym i wyłącznym przedstawicielem firmy
NIKON Metrology w Polsce, produktów takich jak, min.: maszyny współrzędnościowe LK ze skanerami 3D, ramiona pomiarowe   MCAx i maszyny optyczne K-scan działające z laserowymi głowicami skanującymi.
Firma Nikon jest światowym liderem a zarazem producentem urządzeń 
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pomiarowych. Zajmujemy się dostarczaniem na rynek krajowy urządzeń 
najwyższej jakości przeznaczonych do kontroli jakości oraz spełniających
wymagania naszych klientów. Zajmujemy się sprzedażą zarówno systemów stacjonarnych jak i wielogabarytowych – stacjonarnych, prowadzimy
szkolenia z programów pomiarowych, zajmujemy się instalacją i serwisem
współrzędnościowych multisensorycznych maszyn pomiarowych, maszyn
optycznych, tomografów komputerowych CT, laserowych głowic skanujących i skaningu przy użyciu stykowych sond skanujących firmy Renishaw
oraz bezstykowych głowic laserowych firmy NIKON działających na maszynach współrzędnościowych wszystkich producentów.  
Nasza firma funkcjonuje kompleksowo, pracujemy razem z Klientem,
spełniamy jego oczekiwania kierując się  naszą  wiedzą, priorytetem
jest wybranie najbardziej optymalnego urządzenia dla danej aplikacji,
a w rezultacie wspólne zadowolenie przez cały okres użytkowania zakupionych produktów. Gwarantujemy nie tylko wysoką jakość oferowanych
urządzeń, ale również pomoc techniczną przez cały okres użytkowania.  
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 oraz firmy SOLUTIONIX,
producenta stereoskopowych skanerów 3D światła białego/niebieskiego.
W ofercie naszej firmy, znajdziecie również Państwo specjalne mocowania
części, stosowane przy maszynach współrzędnościowych oraz zabudowy
klimatyzowane firmy Mod.En. Dodatkowo, jako przedstawiciel firmy 3D
Systems w Polsce, oferujemy oprogramowanie Geomagic, światowego
lidera w produkcji oprogramowania do inżynierii odwrotnej.

Stoisko / Stand

Reprezentowane firmy przez Smart Solutions:
1 - Nikon Metrology
2 - API Sensor
3 - Renishaw
4 - RPS Metrology
5 - Solutionix
6 - 3D Systems / GEOMAGIC
7 - Mod.En
8 - PROLINK
W celu zapoznania się z naszą pełną ofertą, zapraszamy Państwa na
naszą stronę internetową www.smart-solutions.pl oraz do odwiedzenia
naszego stoiska. Nasi inżynierowie chętnie pomogą Państwu w doborze
odpowiedniego sprzętu i udzielą niezbędnych informacji technicznych.

SMARTTECH 3D
OPTYCZNE SYSTEMY POMIAROWE
ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki,
tel. +48 22 751 19 16
e-mail: biuro@smarttech3d.com, www.skaner3d.pl
Firma SMARTTECH jest czołowym na świecie polskim producentem
precyzyjnych skanerów 3D. Produkowane urządzenia zostały docenione
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przez klientów w różnych branżach na całym świecie (obecnie ponad
300 wdrożeń).
Oferta firmy to:
1. Optyczne maszyny pomiarowe: skanery 3d oraz systemy wizyjne 2D.
2. Oprogramowanie metrologiczne i do inżynierii odwrotnej wykorzystywane do obróbki danych z pomiarów 3D, tworzenia w pełni cyfrowego
środowiska produkcyjnego oraz wykonującego cały proces pomiarowy od chmury punktów do powierzchni parametrycznych, takie jak:
SMARTTECH3Dmeasure v2017, GeomagicSolutions, SolidWorks,
czy Agisoft Photoscan.
3. Drukarki 3d.
4. Projektowanie i realizacja zautomatyzowanych systemów kontroli jakości
na liniach produkcyjnych.

SOLIDEXPERT | Polski Dystrybutor SOLIDWORKS
ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
tel. +48 12 626 06 00, fax +48 12 626 00 92
e-mail: office@solidexpert.com, www.solidexpert.com

Stoisko / Stand
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SOLIDEXPERT jest największym Autoryzowanym Dystrybutorem SOLIDWORKS w Polsce powstałym w 2002 roku w Krakowie. Kilkunastoletnie
doświadczenie w branży oraz bardzo wysoki poziom umiejętności technicznych, ugruntowały mocną pozycję firmy na rynku oraz zapewniły zaufanie
wśród setek Klientów. W skład oferty firmy wchodzą oprogramowanie CAD/
CAE/PDM: SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS
Flow Simulation, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Sustainability,
SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS
PDM, SOLIDWORKS Inspection, SOLIDWORKS MBD, Exalead One Part,
autorskie dodatki i makra SOLIDWORKS, oprogramowanie dodatkowe:
CAMWorks, DriveWorks, MITcalc, Smap 3D, iziNorm, LogoPress, Power
Surfacing, certyfikowane, autoryzowane szkolenia SOLIDWORKS oraz
dostawa wsparcia technicznego i wdrożenia.
SOLIDEXPERT is an Authorised SOLIDWORKS Reseller in Poland that
was established in 2002 in Cracow. During this time the company put much
pressure on technical skills of it’s team. This help to build a good connection between SOLIDEXPERT and Customers, trust and confidence in the
support and consulting that provides. SOLIDEXPERT provides CAD/CAE/
PDM software: SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS
Flow Simulation, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Sustainability,
SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS
PDM, SOLIDWORKS Inspection, SOLIDWORKS MBD, Exalead One
Part, copyrighted add-ins and macros for SOLIDWORKS, other software:
CAMWorks, DriveWorks, MITcalc, Smap 3D, iziNorm, LogoPress, Power
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Surfacing, certified and authorised SOLIDWORKS training, support and
software implementation.

Stoisko / Stand

Firmy prezentowane na stoisku /Companies presented at the stand:
• SOLIDWORKS - Wiśniowy Business Park, Budynek E, ul. Iłżecka 26,
02-135 Warszawa, Polska
• Geometric Eurpe GmbH - Dachauer Str. 15a, 85764 Oberschleβheim,
Niemcy

SOLUTION TRADE Sp. Jawna
ul.Kolejowa 13, 05-092 Łomianki
tel. +48 733 050 004
e-mail: biuro@solutiontrade.pl, www.solutiontrade.pl

e-14

Firma SOLUTION TRADE to zespół wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Dzięki posiadanej wiedzy technicznej
dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla firm zajmujących się obróbką 
plastyczną blachy. Dobieramy nie tylko narzędzia i maszyny, ale również 
technologię produkcji.
Dzięki współpracy z producentami pras jesteśmy w stanie wesprzeć
klientów przy zakupie nowych maszyn. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam również na znalezienie maszyny używanej dostosowanej do
potrzeb klienta.
Solution Trade jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem na rynek
Polski takich marek narzędziowych jak Pass Stanztechnik AG do pras
wykrawających oraz Toolspress srl do pras krawędziowych.

SOLVEERE Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec
tel. +48 32 672 35 01
e-mail: solveere@solveere.pl, www.solveere.pl
Solveere posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży rapid prototyping. Głównym celem działania firmy jest wdrażanie profesjonalnych
rozwiązań  przyrostowych dla potrzeb przemysłu, produkcji, medycyny
oraz edukacji.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem profesjonalnych maszyn takich firm,
jak EnvisionTec (Niemcy), TPM (Chiny), czy TierTime (Chiny). W naszym
portfolio posiadamy również  rozwiązania dla obszarów skanowania 3D
(certyfikowany dystrybutor firmy HP - David) oraz oprogramowania CAD/
CAM (Netfabb).
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Naszym klientom oferujemy także kompleksowe usługi prototypowania
we wszystkich technologiach 3D (FDM, SLS, SLM, SLA, 3SP, DLP, Vacuum
Casting), skanowanie 3D oraz usługi konstrukcyjne.

Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych - kwartalnik
wydawca: HMR-TRANS Sp. z o.o.
ul. Litewska 20/120, 51-354 Wrocław
tel. +48 71 792 23 12, fax +48 71 792 23 12
e-mail: spajanie@hmr-trans.pl, www.hmr-trans.pl
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Kwartalnik „Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych” to czasopismo
obejmujące tematy związane z techniką łączenia metali i technologiami
pokrewnymi, tj. spawaniem, zgrzewaniem, lutowaniem, klejeniem, napawaniem, natryskiwaniem cieplnym, cięciem termicznym oraz zastosowaniem odpowiednich urządzeń do technik łączenia i cięcia, wdrożeniami
w przedsiębiorstwach oraz problemami jakości, normalizacją, a także
ochroną i bezpieczeństwem pracy. Czasopismo powstaje przy współudziale
przedstawicieli przemysłu i środowiska naukowego. Zapewniamy wysoki
poziom edytorski naszych publikacji. Chętnie sprawujemy patronat medialny nad ważnymi wydarzeniami branżowymi, np. targami i konferencjami.
A quarterly „Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych” [Bonding of construction materials] is a periodical devoted to the problems of techniques of
bonding metals together and related technologies i.e. welding, resistance
welding, soldering, gluing, thermal spraying, thermal cutting and using
special machines to the techniques of bonding and cutting, implementation
in enterprises as well as the problems of quality, norms and protection and
work safety. The magazine is a mutual work of both industry employees
and scientists. High editorial level is guaranteed. We are willing to promote
important events belonging to the trade (e.g. fairs or conferences).

Sparkle Industrial Solutions
ul. Przemysłowa 28, 32-083 Balice
tel. +48 531 000 575
e-mail: philippe.bocquet@sparkle-ed.eu
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Sparkle Industrial Solutions tworzy synergię dla know -how przedsiębiorstw przemysłowych, w celu zaproponowania klientom jak najlepszych
rozwiązań  końcowych. Z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży,
Sparkle posiada wielu wykwalifikowanych pracowników oraz ogromną 
wiedzę z zakresu inżynierii przemysłowej.
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Sparkle Industrial Solutions implements synergies between industrial
companies with complementary know-how, with the aim of proposing the
best turnkey solutions to final customers. With more than 25 years’ experience in the industry, Sparkle has a network of qualified decision makers
and prescribers as well as strong industrial engineering skills.

SPARTUS® sprzęt spawalniczy
na miarę dzisiejszych potrzeb
www.spartus.pl
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Spersonalizowane i niestandardowe rozwiązania oraz wysoka jakość
wykonania. W tych trzech dziedzinach marka SPARTUS® jest bezkonkurencyjna, oferując przy tym największy wybór uchwytów spawalniczych.
SPARTUS® to również  zaawansowane technologicznie urządzenia do
spawania metodami MMA, TIG, MIG/MAG oraz cięcia plazmowego.
Wszystkie produkty marki SPARTUS® projektujemy przede wszystkim z
myślą o spawaczach i dla spawaczy.
Proponowane przez nas rozwiązania są praktyczne, przemyślane i wysoce użyteczne. Zapraszamy do odwiedzin naszego stoiska Nr 63 w hali A.
SPARTUS® welding equipment to fit our Times.
Customized and non0standard solutions and high workmanship quality.
In these three areas SPARTUS® brand is unrivalled, offering at the
same time the widest selection of welding guns. SPARTUS® stands also
for technologically advanced welding equipment with the application of
MMA, TIG, MIG/MAG welding techniques and for plasma cutting. All
SPARTUS® branded products we design thinking mainly about the welders and for the welders.
Solutions that we offer are practical, well-thought-out and highly useful.
You are more than welcome to visit our stand No. 63 in Exhibition Hall A.

F.H.U. SPAW-TECH
ul. Kielecka 20, 26-085 Kostomłoty Drugie
26-085 Miedziana Góra / k. Kielc
Telefony kontaktowe:
Biuro i Salon Sprzedaży, Serwis Spawalniczy:
tel. +48 41 303 21 27, 41 303 12 16, 41 303 25 40
Serwis Elektronarzędzi:
tel. +48 41 303 12 16, 41 303 25 40
e-mail: biuro@spaw-tech.pl, www.spaw-tech.pl
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Spectro-Lab
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
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Firma Spectro-Lab, (rok zał. 1981), jest wyłącznym przedstawicielem
czołowych producentów urządzeń  i maszyn testowych oraz aparatury
analitycznej.
Oferujemy sprzęt z branży laboratoryjnej i testowej, mający zastosowania
w laboratoriach badawczo-naukowych i przemysłowych.
Prowadzimy szkolenia, oferujemy wsparcie techniczne oraz aplikacyjne
dla oferowanego sprzętu.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo merytoryczne, świadczymy pełen,
autoryzowany zakres usług serwisowych przy użyciu oryginalnych części
zamiennych.
Oferujemy:
• Maszyny wytrzymałościowestatyczne i dynamiczne
• Młoty udarnościowe
• Liniowe i obrotowe siłowniki hydrauliczne do badań statycznych i dynamicznych, umożliwiających określenie własności wytrzymałościowych
materiałów i konstrukcji
• Systemy do badań konstrukcji budowlanych oraz symulacji sejsmicznych
• Systemy do badań pojazdów oraz ich komponentów
• Pełzarki, komory i piece wysokotemperaturowe
• Piece i suszarki przemysłowe
• Komory klimatyczne,solne, kurzowe, deszczowe, szoków temperaturowych, wibracyjne, typu walk-in
• Komory starzeniowe, UV i ksenonowe
• Komory palności
•
•
•
•
•
•

Reometry,plastometry, aparaty HDT/Vicat
Piknometry do analizy gęstości
Goniometry, tensjometry
Urządzenia i systemu do pomiaru koloru i połysku
Systemy wibracyjne, wzbudniki, zrzutowe, zderzeniowe, udarowe
Stanowiska symulacji drgań. Możliwość realizacji ruchów wymuszających
w sześciu stopniach swobody
• Nano, mikro i makro twardościomierze, wzorce twardości
• Przecinarki metalograficzne, szlifierko-polerki,
• Prasy do inkludowania na gorąco, materiały eksploatacyjne
•
•
•
•
•
•

Profilometry, tribometry, scratch testery
Laboratoryjne prasy hydrauliczne
Spektrometry podczerwieni FTIR
Analizatory DMA do przemysłu gumowego
Wiskozymetry Mooneya
Analizatory gazów, miksery gazów

• Spektrometry AAS, ICP-OES, ICP-MS, spektrofotometry UV-Vis, mineralizatorymikrofalowe, spektrofluorymetry,analizatory termiczne
• Mikrokalorymetry
• Analizatory sorpcji (wysokociśnieniowe i wysokotemperaturowe)
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•
•
•
•
•
•
•

Mikroskopy AFM/SPM
Laboratoryjne systemy mikrofalowe
Analizatory rtęci AAS i AFS, termostaty
Porozymetry rtęciowe
Łaźnie cyrkulacyjne, polarymetry i refraktometry
Sterylizatory parowe, sterylizacja pomieszczeń, zmywarki laboratoryjne
Komory rękawicowe, urządzenia do testowania szczelności, wytrzymałościoraz zamknięć opakowań
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Zapraszamy!

SPINO sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno
e-mail: info@spino.pl, www.spino.pl
Portal internetowy SPINO.PL systematyzuje dostęp do ofert, kooperantów i rozwiązań  jakimi dysponują. Jest to innowacyjne rozwiązanie
oparte na parametrycznym składaniu ofert i zapytań. SPINO.PL kojarzy
potencjalnych kooperantów w ramach ich aktualnych wzajemnych potrzeb. Dzięki parametrycznemu opisowi oferty możliwe jest kojarzenie
oraz podawanie poprzez SPINO.PL stronom danych kontaktowych celem
nawiązania współpracy.
SPINO.PL pozwala:
• przedstawić swoją ofertę w precyzyjny, czytelny i przejrzysty sposób
• zaprezentować swój park maszynowy i przedstawić jego możliwości
• znaleźć nowych kooperantów w oparciu o precyzyjne wytyczne
• znaleźć oferty spełniające pilne potrzeby
The SPINO.PL web portal enables to systematise an access to offers,
cooperation partners and the solutions available to them. This innovative
solution is based on the parametric bidding and queries.
SPINO.PL associates potential partners in the context of their current
mutual needs.
Thanks to the parametric description of the deals it is possible to associate and provide by SPINO.PL contact details of the parties in order
to establish cooperation.
SPINO.PL allows you:
• to present your offer in a clear precise and legible way
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• to present your machine park and introduce its possibilities
• to find new cooperation partners on the basis of the precise guideliners
• to find deals to meet your urgent needs.

Stoisko / Stand

   
STAL Metale & Nowe Technologie
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
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„STAL Metale & Nowe Technologie” to dwumiesięcznik, który publikując
na swoich łamach tematykę 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.
Kwartalnik „Utrzymanie Ruchu” to wyjątkowa 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 dopasowane są  do potrzeb i oczekiwań 
specjalistów z branży.
„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.
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 sutomstion, 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.
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Staleo Sp. z o.o.
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
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Staleo.pl to innowacyjny portal internetowy poświęcony branży metalowej i stalowej. Jesteśmy źródłem codziennych wiadomości z sektora
metalowego jak i innych gałęzi przemysłu. Informacje przedstawiamy
w obszerny i rzetelny sposób.
Staleo.pl to miejsce gdzie znajduje się branżowy katalog firm, ogłoszenia
maszyn, stali i metali, pracy oraz kooperacji, aktualne ceny stali oraz metali, notowania, aktualności z branży, artykuły technologiczne, filmy video,
a także informacje o zbliżających się imprezach oraz mediach branżowych.
Dołącz do strefy profesjonalistów i sprawdź, jak skutecznie wykorzystać
najbardziej unikalną przestrzeń w polskim Internecie!
Staleo.pl is an innovative Internet portal for the metal and steel. We are
a source of daily news from the metal sector and other industries. The
information presented in a comprehensive and reliable way.
Staleo.pl a place where there is a Business Directory, announcement
machines, steel and metal, work and cooperation, current prices of steel
and metals, quotes, news from the industry, technical articles, videos, and
information about upcoming events and media industry.
Join zones professionals and see how to effectively use the most unique
space in the Polish Internet!

STARYS Przedstawicielstwo Techniczno - Handlowe
STACHOWIAK RYSZARD
Bollnäser Strasse 2, D - 30629 Hannover, Niemcy
tel./fax +48 (52) 375 44 75, kom. +48 607 990 955
e-mail: info@starys.pl, www.starys.pl
tel. +49 (0) 511 586 56 08, fax +49 (0) 511 586 56 09, kom +49 (0)173/ 619 34 38
e-mail: info@starys.de
STARYS Przedstawicielstwo renomowanych firm poleca maszyny
stacjonarne i ręczne.
Ukosowarki do krawędzi, fazowarki przygotowujące krawędzie do
spawania;
gratownice wielozespołowe oraz bębnowe; szlifierki wielotaśmowe do
nadawania struktury powierzchni i obróbki spawów; szlifierki do narzędzi;
aktywne osłony laserowe.
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Prostowarki walcowe do blach; prostowarko - giętarki poziome do
kształtowników, profili. Prasy hydrauliczne. Linie technologiczne do obróbki
blach, taśm, zwojów itp.
Oferujemy rozwiązania kompleksowe dla firm.
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Reprezentujemy następujące firmy:
Kuhlmeyer Maschinenbau GmbH, Hans Weber Maschinenfabrik
GmbH, G + K Umformtechnik GmbH, LIMA Entgratungsmaschinen,
Rudolf Kunkel Maschinenbau GmbH, Willy Schanbacher e. K. i inne
Maszyny firmy Kuhlmeyer służą do obróbki spawów, krawędzi i uzyskania jednolitej struktury powierzchni oraz ukosowania krawędzi, przygotowania faz do spawania.
Firma Weber produkuje szlifierki do gratowania, załamywania i zaokrąglania krawędzi,
Linie technologiczne do szlifowania, szczotkowania i foliowania blach,taśm.
Schanbacher - szlifierki do ostrzenia wierteł, ze specjalną trójwymiarową 
geometrią ostrza.
G +K Umformtechnik poleca prostowarki walcowe do blach, detali.
Automatyczne linie technologiczne do cięcia blach wzdłuż, w poprzek
oraz prasy hydrauliczne.
Rudolf Kunkel Maschinenbau GmbH wykonuje prostowarko - giętarki
poziome do profili, kształtowników itp.
LIMA Entgratungsmaschinen gratownice i oczyszczarki bębnowe do
różnych metali.
STARYS
We are a dealer of mobile and stationary machinery from well-known
manufacturers.
Chamfering machines, bevelling machines for preparation of edges
prior to welding;
multi-unit deburring machines and deburring drums; multi-belt grinding
machines for modification of surface structure and treatment of welds; tool
grinders; active laser shields.
Sheet metal roll levellers; horizontal levelling/bending machines for
steel sections.
Hydraulic presses. Process lines for machining of sheet metal, metal
strips, coils etc.
We provide comprehensive solutions for corporate customers.
We represent the following companies:
Kuhlmeyer Maschinenbau GmbH, Hans Weber Maschinenfabrik
GmbH, G + K Umformtechnik GmbH, LIMA Entgratungsmaschinen,
Rudolf Kunkel Maschinenbau GmbH, Willy Schanbacher e. K. and
more.
The Kuhlmeyer machines are used for machining of welds and edges,
obtaining uniform surface structure, chamfering edges, and preparing of
bevels for welding.
Weber is a manufacturer of grinders for deburring, bending and rounding of edges.
Process lines for grinding, brushing and application of film on sheet
metal or metal strips.
Schanbacher - grinders for drill sharpening, with a special threedimensional shape of the cutting edge.
G+K Umformtechnik offers roll levellers for sheet metal and manufactured components. Automatic process lines for cutting sheet metal
lengthwise and crosswise, as well as hydraulic presses.
Rudolf Kunkel Maschinenbau GmbH manufactures horizontal levelling/
bending machines for steel sections etc.
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LIMA Entgratungsmaschinen manufactures deburring and cleaning
drums for various metals.
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STARYS Handelsvertretung empfiehlt Hand- und stationäre Maschinen
renommierter Firmen:
Schleifmaschinen für Kanten, Universale Schleifmaschinen für die
Herstellung von Fasen und Vorbereitung der Kanten für Schweißnähte,
Entgratmaschinen mit unterschiedlichen Aggregaten und Trommelentgratmaschinen, außerdem Schleifmaschinen für Werkzeuge sowie
aktive Laserschutzkabinen. Richtmaschinen mit Richtwalzen für Bleche
und Werkstücke, universale Biege- und Richtmaschinen für Profile und
Flacheisen, Hydraulische Pressen sowie technologische Anlage zum
Bearbeitung von Blech, Band und Coil.
Wir bieten Ihnen umfassende Lösungen für Ihre Firma an.
Wir repräsentieren folgende Firmen:
Kuhlmeyer Maschinenbau GmbH, Hans Weber Maschinenfabrik
GmbH, G + K Umformtechnik GmbH, LIMA Entgratungsmaschinen,
Rudolf Kunkel Maschinenbau GmbH, Willy Schanbacher e. K. und
andere
Die Maschinen der renommierten Firma Kuhlmeyer sind geeignet für
die Bearbeitung von Schweißnähten, Kanten und zum Erreichen gleichmäßiger Oberflächenstrukturen, sowie zur Schweißvorbereitung von Fasen
Firma Weber produziert hochwertige Schleifmaschinen zum Entgraten,
abrunden der Kanten; technologische Anlagen zum Schleifen, Bürsten und
Beschichten mit Schutzfolie von Blechen und Bändern
Firma Schanbacher ist spezialisiert auf Spiralbohrerschleifmaschinen
mit speziellen 3 Dimensionalen (3D) Spitzengeometrie
G + K Umformtechnik hat in ihren Sortiment u. a. Richtmaschinen mit
Richtwalzen für Bleche und Werkstücke. Außerdem ist das Unternehmen
führend in der Produktion von Automatischen technologischen Anlagen
zum Erstellen von Bändern und Tafelbleche sowie Hydraulische Pressen
Rudolf Kunkel Maschinenbau GmbH bietet ihnen universale Biege- und
Richtmaschinen für Profile.
LIMA Entgratungsmaschinen stellt Trommelentgrat- und Reinigungsmaschinen für verschiedene Metalle her.

Staubli Łódź Sp. z o.o.
ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe, 95-002 Smardzew
tel. +48 42 636 85 04, fax +48 42 637 13 91
e-mail: staubli.pl@staubli.com, www.staubli.pl
Szybkozłącza Stäubli
Jako jeden z wiodących producentów systemów szybkozłączy, Stäubli
oferuje systemy połączeń dla wszystkich typów cieczy, gazów i połączeń 
elektrycznych. Oferujemy rozwiązania standardowe jak i specjalnie opracowane indywidualne aplikacje. Mono i multizłącza, zmieniarki narzędzi,
systemy mocowania form. Nasze produkty łączą w sobie wysoką wydajność, jakość, bezpieczeństwo i niezawodność.
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Media
Modułowa konstrukcja szybkozłączy Stäubli dostosowana jest do szerokiej gamy cieczy, ciśnień, temperatur, próżni i ciężkich warunków pracy.
Typowe zastosowania to: sprężone powietrze, powietrze do oddychania,
hydraulika, ciecze i gazy
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Elektryka
Firma Stäubli rozwija i produkuje szeroką gamę połączeń elektrycznych
dla zasilania, transmisji danych, światłowodów, połączeń koncentrycznych
i fotowoltaiki.
Roboty przemysłowe
Jako producent szerokiej gamy robotów przemysłowych 6-osiowych
jak i 4-osiowych, posiadamy wysoko wyspecjalizowane autorskie rozwiązania, zapewniające wysoką  wydajność przy zachowaniu precyzji
i powtarzalności. Nasze roboty mogą zostać przystosowane do różnego
rodzaju aplikacji oraz warunków środowiskowych łącznie z środowiskiem
o wysokiej wilgotności czy też wymagającym sterylności.

STIGAL
ul. Nowodworska 17, 59-220 Legnica
tel. +48 76 721 71 05, fax +48 76 721 35 27
e-mail:stigal@stigal.pl, www.stigal.pl
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STIGAL - producent maszyn CNC do cięcia plazmowego i automatyzacji
spawania.
W oparciu o nowoczesne systemy modelowania 3D tworzymy maszyny
zaliczane do ścisłej czołówki pod względem niezawodności, precyzji oraz
wydajności pracy. Tworzymy nowe standardy dla urządzeń plazmowych,
czego efektem są znakomite parametry naszych przecinarek. Specjalizujemy się w produkcji maszyn CNC do cięcia plazmowego i tlenowego oraz
maszyn specjalnych automatyzujących procesy spawalnicze. Konstrukcja modułowa pozwala na rozbudowę  maszyn w dowolnym momencie
eksploatacji.
Based on the modern 3D CAD software we are creating top notch CNC
machines, established in the strict leading edge in terms of reliability,
precision and efficiency. With a team of professional engineers in the area
of mechanics and mechanical engineering, we are continuously setting
new standards for the plasma cutting machines, achieving an excellent
performance of our machines. We specialize in the production of plasma
and oxygen cutting CNC machines, as well as special machines for automated welding. The modular construction of our machines enables them
to be easily upgraded at any time
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
CEBORA S.p.A. - Via Andrea Costa, 24
40057 - Cadriano di Granarolo - BOLOGNA - Italy
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STIGO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Longinusa Podbipięty 29, 31-980 Kraków
tel. +48 12 346 58 00
e-mail: biuro@stigo.com.pl, www.stigo.com.pl
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STIGO Sp. z o.o. Sp.k. to firma, którą tworzy zespół inżynierów o wieloletniej praktyce w sektorze przemysłowym. Oferta STIGO obejmuje szeroką 
gamę innowacyjnych i łatwych w obsłudze urządzeń oraz specjalistycznego
oprogramowania dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Profil
naszej działalności oparty jest na sprzedaży przecinarek plazmowych
ręcznych i zmechanizowanych wraz z oprzyrządowaniem (Hypertherm,
Kjellberg Finsterwalde), stołów CNC (Swift- Cut, PlasmaCAM) oraz znakowarek stołowych i ręcznych (MARKATOR). Równolegle do tego, firma
zajmuje się sprzedażą oraz wdrożeniami specjalistycznego oprogramowania typu: CAM (SigmaNEST), MRP/ERP (Plan-de-CAMpagne, SigmaMRP,
StruMIS), CFD (PyroSim, Pathfinder).
STIGO Ltd. L.P. Poland is a company created by a team of highly trained
and experienced engineers, who possess the skills necessary to respond
to the needs of the industrial sector. STIGO offer includes a wide range
of innovative and easy-to-use equipment and specialized software for
manufacturing and service companies. Our offer include: handheld and
mechanized plasma cutters and consumables (Hypertherm, Kjellberg
Finsterwalde), CNC machines (Swift-Cut, PlasmaCAM) and handheld
and table marking systems (MARKATOR). Moreover STIGO is the official
distributor (reseller) of the specialized software such as: CAM (SigmaNEST), MRP / ERP (Plan-de-CAMpagne, SigmaMRP, StruMIS), CFD
(PyroSim, Pathfinder).

Stowarzyszenie „ProCAx”
ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa
tel. +48 501 599 266
e_mail: procax@procax.org.pl, ww.procax.org.pl
Stowarzyszenie „ProCAx” jest Organizacją Pożytku Publicznego oraz
członkiem FSNT NOT. Jego członkami są pracownicy naukowi uczelni,
szkół, przemysłu i firm prywatnych. Celem ProCAx jest edukacja w zakresie
nowych technik projektowania i wytwarzania: systemów CAD/CAM/CAE,
druku 3D i inżynierii odwrotnej (skanowania 3D). Działalność ProCAx to
coroczne konferencje naukowo-techniczne pt. Forum Inżynierskie, kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń dla nauczycieli szkół średnich technicznych,
dwukrotnie duży pokaz drukarek i skanerów 3D w Warszawie. ProCAx
opracował i wydaje certyfikat umiejętności CAx oraz prowadzi wirtualną,
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darmową bibliotekę inżyniera. Od kilku lat ProCAx prezentuje nowe technologie na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Stowarzyszenie Innowacyjnych
Technologii POLSKA
ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
tel. +48 535 134 043, 793 070 053
e-mail: pawel.rokita@sitpolska.org, janusz.wojcik@sitpolska.org
http://sitpolska.org
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SIT POLSKA jest stowarzyszeniem, które skupia osoby zafascynowane
nowymi technologiami. Tak się złożyło, że wśród technologii, którymi interesują się członkowie druk 3d ,inne technologie addytywne oraz pokrewne
stanowią bardzo dużą część.
Stowarzyszenie wspólnie z Targami Kielce jest organizatorem najstarszej,
największej imprezy dotyczącej druku 3D w Europie Środkowo- Wschodniej
- Dni Druku 3D. Jest to również bezdyskusyjnie najważniejsze wydarzenie
branżowe w Polsce. Z roku na rok pobijane są kolejne rekordy: powierzchni
czy ilości wystawców. To właśnie na Dniach Druku 3D swoje premiery miało
wiele firm, które dziś są liderami w swoich segmentach rynku.
Dni Druku 3D to również spotkanie nauki i przemysłu, po raz kolejny
podczas imprezy odbyło się  seminarium tematyczne podczas, którego
wyniki swoich prac przedstawili naukowcy z wiodących ośrodków naukowych w Polsce.
Oczywiście SIT POLSKA to wiele innych działań, o których możemy
dowiedzieć się odwiedzając stronę www.sitpolska.org.

STOWARZYSZENIE POLSKIEJ BRANŻY DRUKU 3D
ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź
tel. +48 42 235 37 48
e_mail: kontakt@druk3d.org, www.druk3d.org
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Stowarzyszenie zostało zawiązane przez osiemnastu przedstawicieli firm
i instytucji z branży podczas VII Dni Druku 3D w Kielcach.
Celem Stowarzyszenia jest promowanie osiągnięć środowiska Druku
3D oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz. Ponadto
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Stowarzyszenie prowadzi w branży Druku 3D działalność wspomagającą 
rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać przedstawiciel firmy lub instytucji
związanej z branżą, który dostarczy wypełniony formularz aplikacyjny
dostępny na stronie www.druk3d.org

STRATASYS
ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
tel. +48 12 307 25 24
e-mail: info@druk3d.cx, www.cadxpert.com.pl/stratasys-f123-series.html
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Stratasys to systemy druku 3D dla profesjonalistów, pozwalające na
wytwarzanie zaawansowanych prototypów przeznaczonych do testów
w warunkach rzeczywistych oraz krótkich serii produkcyjnych. Dzięki różnorodności oferowanych technologii i materiałów mogą być wykorzystywane
w bardzo szerokim zakresie wymaganych właściwości mechanicznych,
termicznych, kolorystycznych czy biozgodności.
Firma Stratasys jest jednym z prekursorów druku 3D. Technologie
wdrażane w urządzeniach tej firmy odmieniły światowy rynek i wyznaczyły
kierunek rozwoju dla całej branży. Obecnie firma należy do światowych
liderów w produkcji drukarek 3D oraz produkcyjnych systemów opartych
na technologii druku 3D.

Strojní pily s.r.o.
Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha
e-mail:obchod@strojnipily.cz, www.strojnipily.cz
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STRUERS Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44, 31-358 Kraków
tel. +48 12 661 20 60, fax 12 626 01 46
e-mail: @struers.de, www.struers.com
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Struers jest wiodącym producentem urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do badań materiałograficznych, pomiarów twardości jak i analizy
obrazu. Oferujemy urządzenia zarówno do nieskomplikowanej preparatyki
ręcznej jak również  najnowocześniejsze, skomputeryzowane systemy
automatyczne.
Firma Struers dominuje zwłaszcza w rozwoju i produkcji urządzeń 
półautomatycznych i automatycznych, przeznaczonych zarówno do
laboratoriów naukowo-badawczych, jaki i laboratoriów przemysłowych
dowolnej wielkości.
Twardościomierze, oprogramowanie do analizy obrazu oraz specjalizowany system do pomiarów spoin spawalniczych dopełniają oferowany
asortyment do badań materiałograficznych.
Struers Sp. z o.o. jest także wyłącznym przedstawicielem LOGITECH,
producenta urządzeń do precyzyjnej obróbki materiałów.
Struers is the world’s leading manufacturer of equipment and consumables for materialographic surface preparation, hardness testing and image
analisis. We are offering wide range of machines from uncomplicated,
manual machines to sophisticated, computerized preparation solutions.
Struers strongest point is the development and production of semiautomatic and automatic machines for laboratories of any size within
industrial quality inspection and research. Hardness testers, image analyzing software and weld control system complete our materialographic
product range.
Struers Sp. z o.o. is exclusive dealer of LOGITECH precision sawing,
lapping and polishing equipment.

Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
ul. Krajowa 13, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. +48 61 679 43 18
e-mail: buiro@stuermer-maszyny.pl, www.stuermer-maszyny.pl
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Stürmer Maszyny Sp. z o.o. jest jedynym przedstawicielem Stürmer
Maschinen Gmbh z centrum logistycznym w Hallstadt. Firma od ponad
30 lat zajmuje się  projektowaniem, konstrukcją  i produkcją  maszyn
OPTIMUM - obrabiarki konwencjonalne oraz CNC. W segmencie obróbki
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blach oraz cięcia i gięcia materiału, firma oferuje produkty marki METALLKRAFT oraz urządzenia spawalnicze marki SCHWEIβKRAFT. Dodatkowo
firma proponuje urządzenia związane z pneumatyką  marki AIRCEAFT,
produkty transportowe oraz warsztatowe marki UNICRAFT, odkurzacze
przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe marki CLEANCRAFT. Na targach
zaprezentujemy obrabiarki OPTIMUM, METALLKRAFT oraz pozostały
przekrój oferty. Więcej informacji na stronie www.stuermer-maszyny.pl

Stoisko / Stand

Stürmer Maszyny So. z o.o as the only authorized representative of
Stürmer Maschinen Gmbh with logistic center in Hallstadt Germany. Since
30 years we elaborate technologies of construction OPTIMUM conventional
ana cnc machines. Another part of the company that’s the METALLKRAFT
brand. One of the biggest producer of brake presses and bending machines
conventional ans cnc as well. We also offer Schweisskraft as your welding
brand. You will find in our assortment brands like AIRCRAFT - air tools,
UNICRAFT - everything that you need in your car repair shop or regular
workshop and CLEANKRAFT - just to keep your workplace clean. On the
EURO-TOOL fair in Cracow we will be presenting all brands above. See
you there. For more information visit www.stuermer-maszyny.pl

STYLE CNC Machines Sp. z o.o.
ul. Zuzanny 34, 41-219 Sosnowiec
STYLE CNC MACHINES: BUDUJEMY MASZYNY OD 1991 ROKU
STYLE CNC Machines BV z siedzibą  w Holandii jest innowacyjnym
producentem różnego rodzaju tokarek i frezarek. Jesteśmy dynamiczną 
organizacją zorientowaną na klienta. Projektowanie i produkcja wszystkich maszyn oraz układów sterowania kompleksowo realizowane jest
w naszym zakładzie.
www.stylecncmachines.pl
STYLE CNC MACHINES: MACHINEBUILDERS SINCE 1991
STYLE CNC Machines BV is an innovative Dutch manufacturer of a variety of CNC lathes and milling machines. We are multi-disciplined and the
development and manufacture of all our machines, including our unique
control systems, is carried out in-house.
www.stylecncmachines.com
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Swatycomet d.o.o,
ul. Titova c.60, 2000 Slovenia
tel. +386 (0)2 3331 600, fax (0)2 3331 790
e-mail: info@swatycomet.si, www.swatycomet.com
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SWATYCOMET is an international company headquartered in Slovenia.It
ranks among the largest manufacturers of bonded abrasives ( resin bonded,
vitrified bonded grinding wheels, diamond tools) and technical fabrics in the
world and successfully competes with the most competitive companies.
With its long tradition and wealth of knowledge, the company provides
independent development of products and technologies. In cooperation
with its customers and research centers, Swatycomet also developes innovative solutions tailored to the needs of its customers.

SYGNIS NEW TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4 lok 350, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 668 47 57
e-mail: kontakt@sygnis.pl, www.sygnis.pl
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Jesteśmy wiodącym dostawcą technologii druku 3D w Polsce - dostarczamy sprzęt i usługi. Posiadamy również bardzo szeroką ofertę szkoleń 
z druku i projektowania 3D. Specjalizujemy się w kompleksowych wdrożeniach druku 3D do firm i jednostek publicznych, które realizujemy na
podstawie szczegółowej analizy potrzeb Klienta. Wykonujemy również 
szereg prac badawczo-rozwojowych, dzięki czemu odpowiadamy na
nietypowe problemy naszych Klientów, wszędzie tam, gdzie nie istnieją 
gotowe rozwiązania
Na początku 2014 roku stworzyliśmy dział projektowo-prototypowy, prowadzony w konsorcjum z wiodącymi europejskimi instytutami naukowymi,
co zapewnia nam dostęp do unikalnego w branży know-how, zgromadzonego wśród naukowców i uczelni wyższych. Dobierzemy i dostarczymy
maszyny i rozwiązania najlepiej spasowane do potrzeb Państwa firmy.
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Szatkowski s.c. Leszek, Mirosław, Wiesław
Szatkowscy
ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz
tel. +48 52 322 31 61, +48 52 342 13 07
fax +48 52 552 42 60, +48 52 322 31 01
e-mail: biuro@szatkowski.pl, www.szatkowski.pl
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Firma Szatkowski od 1995 roku zajmuje się kompleksowym zaspokajaniem potrzeb naszych Klientów z zakresie antykorozji. Dostarczamy
naszym Klientom komplet urządzeń związanych z obróbką strumieniowościerną - komory śrutownicze: pneumatyczne i automatyczne, oczyszczarki, piaskarki, kabiny do piaskowania, osprzęt roboczy, ścierniwa. W naszej
ofercie znajdziecie Państwo również urządzenia do metalizacji, agregaty
i akcesoria malarskie, kompresory spalinowe i elektryczne oraz wiele
innych. Firma Szatkowski świadczy usługi antykorozyjne: piaskowanie,
metalizacja natryskowa, malowanie - na miejscu i u Klienta.

SZEF UTRZYMANIA RUCHU
Polskie Media Specjalistyczne
Bogucin, ul. Władysława Słocińskiego 18
62-006 Kobylnica k/Poznań
tel. +48 536 006 313
e-mail: kontakt@szefur.pl, www.szefur.pl
Szef Utrzymania Ruchu to czasopismo, które powstało z myślą o wsparciu w codziennej pracy zarówno menedżerów średniego, jak i wyższego
szczebla działów utrzymania ruchu.
Dwumiesięcznik ma charakter ekspercki. Wykorzystując zdobyte
kompetencje, własne zaplecze merytoryczno-techniczne oraz potencjał
samej branży autorzy, w każdym numerze, w przystępny sposób opisują 
i przedstawiają istotne dla kadry utrzymania ruchu zagadnienia.
Czasopismo obejmuje patronatem wydarzenia targowe, konferencyjne,
seminaryjne oraz inne formy wsparcia dla branży produkcyjnej, wyłącznie
z udziałem sprawdzonych i solidnych partnerów.
Head of Maintenance magazine is a bimonthly, which was built to support
the daily work of middle managers and senior maintenance departments.
Using the acquired professional competence and technical potential
authors of the industry in every issue, in an accessible way to describe
and illustrate important for the staff maintenance issues.
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Świat Obrabiarek i Narzędzi
ul. Klikowska 101 C, 33-102 Tarnów
tel. +48 14 626 68 52
e-mail: redakcja@swiatobrabiarek.pl, www.swiatobrabiarek.pl
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Ogólnopolskie czasopismo techniczne
Czasopismo ukazuje się od 2005 roku. Wydawcą jest firma MARCOSTA.
Czytelnikami Świata Obrabiarek i Narzędzi są właściciele firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, kadra zarządzająca itp. Czasopismo trafia
także na uczelnie, do szkół zawodowych oraz do instytucji biznesowych.
Ze Światem Obrabiarek i Narzędzi współpracują naukowcy, wykładowcy
szkół wyższych. Czasopismo zamieszcza artykuły naukowe, ogłoszenia
i artykuły sponsorowane, reklamy.
Głównym celem czasopisma jest prezentowanie aktualnych dokonań 
w branży obróbki metali oraz w dziedzinach pokrewnych. Pismo ukazuje się 
w nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy i jest wysyłane do klientów z całej Polski
oraz dostarczane do zakładów, uczelni technicznych, firm handlowych,
hurtowni, sklepów. Kolportowane jest także podczas największych imprez
targowych. Wykorzystywane są takie formy dziennikarskiej wypowiedzi,
jak artykuł publicystyczny, reportaż, felieton, fotoreportaż. Czasopismo
zamieszcza reklamy i ogłoszenia modułowe oraz ogłoszenia drobne.
Nationwide technical magazine
The magazine is published since 2005. The publisher is the company
MARCOSTA. Readers of The World Machine Tools are the owners of manufacturing companies, service and commercial managers, etc. The magazine
is being delivered to universities, technical colleges and related business
institutions. The editorial office cooperates with scientific research facilities
and academics. The journal publishes advertisements and advertorials.
The main purpose of the magazine is to present current achievements
in the metal processing industry and in related fields. The magazine is
published with a circulation of 2,000 copies and is sent to customers from
all over Polish and delivered to the plant, technical universities, commercial
companies, warehouses, shops. They are used such forms of journalistic
expression, as the article journalistic reportage, column, photo essay.
The magazine publishes advertisements and announcements modular
and classifieds.
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T&S
Generalne Przedstawicielstwo
Dr inż. Ireneusz Piotr Chmielik
ul.Zwoleńska 46H, 04-761 Warszawa
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T&S od kilkudziesięciu lat utrwala swoją  mocną  pozycje na rynku
konturografów. Wysoka precyzja połączona z prostotą  pomiarów oraz
konkurencyjną  ceną  pozwala na pozyskiwanie coraz więcej klientów
zarówno na rynkach europejskich jak i światowych.
Unikalne rozwiązania takie jak opatentowany kształt krawędzi kolcówki
pomiarowej, czy też realizacja pomiaru w trybie śledzenia w osi Z przesuwanego detalu w osi X (modele TX) gwarantują  wysoką  dokładność
i stabilność realizowanych pomiarów.

    
Targi Stuttgarckie
Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Stuttgarckich
w Polsce Krzysztof Karaś
ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa
tel. +48 22 620 71 98, 620 72 98, fax 22 245 43 42
e-mail: karas@eurotargi.com, www.eurotargi.com
Zapraszamy do odwiedzenia targów narzędzi i form Moulding Expo
(30.05-02.06.2017) oraz udziału jako wystawca w targach obróbki metali
AMB (18-22.09.2018).
Targi Moulding Expo (30.05-02.06.2017) to nowe wydarzenie (premiera
w 2015 r.) organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na
nową  imprezę  wystawienniczą  dla branży formierskiej, na której będą 
prezentowane produkty i rozwiązania pochodzące z rynku europejskiego.
Wybór Stuttgartu nie był przypadkowy - jest to stolica regionu, który jest
jednym z największych skupisk rynku narzędziowego i formierskiego na
Starym Kontynencie. Targi koncentrują  się  formowaniu wtryskowym
(produkcja narzędzi do form, form wtryskowych) oraz na obróbce plastycznej takich materiałów jak: tworzywa sztuczne, metal, ceramika
i kompozyty, jak również  na modelowaniu i produkcji wzorników. Na
targach prezentują się również producenci narzędzi do tworzenia odlewów
ciśnieniowych i narzędzi odlewniczych, producenci centrów obróbkowych
CNC wykorzystywanych do tworzenia narzędzi i form, dostawcy systemów
gorącokanałowych oraz producenci podzespołów. Na targach zaprezentuje
się ponad 650 wystawców.
Targi AMB (18-22.09.2018) to jedna z największych i najważniejszych

320

a-05

na świecie imprez wystawienniczych branży obróbki metali. W poprzedniej
edycji targów w 2016 r. wzięło udział 1469 wystawców (w 2014: 1357)
z 31 krajów (w tym firmy z Polski), a targi odwiedziło ponad 90.000
zwiedzających z aż 83 krajów (aż z nich 98% to branżyści). 75% odwiedzających przyjeżdża z konkretnym zamiarem kupna lub inwestycji. Ponad
1/3 wszystkich odwiedzających odwiedza tylko targi AMB. Na targach
prezentują się wyłącznie producenci maszyn do obróbki skrawaniem,
narzędzi precyzyjnych oraz potrzebnego oprzyrządowania.

Taylor Hobson
Generalne Przedstawicielstwo
Dr inż. Ireneusz Piotr Chmielik
ul.Zwoleńska 46H, 04-761 Warszawa
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PRECYZJA - NIEZAWODNOŚĆ - TRADYCJA
Taylor Hobson - wiodący brytyjski producent urządzeń pomiarowych od
przeszło 125 lat przyzwyczaił swoich klientów do wysokiej jakości swoich
produktów, legendarnej wręcz niezawodności i najwyższej dostępnej na
rynku dokładności. W swojej ofercie posiada szeroką  gamę  produktów
zapewniających pomiary struktury powierzchni - rodzina Form Talysurf zarówno w ujęciu 2D jak i 3D, błędów kształtu - rodzina Talyrond - oraz
urządzenia elektrooptyczne - poziomnice Talyvel, autokolimatory i teleskopy. Unikalnym na skalę światową są profilografometry bezstykowe Talysurf
CCI wykorzystują przy realizacji pomiaru szerokopasmową interferometrię 
skaningową. Nowością są niskoszumowe kombajny pomiarowe umożliwiające jednoczesną realizację pomiaru chropowatości, konturu i błędu
kształtu - rodzina Talyrond 565/585/595.

TECHMET
ul. Poleska 44, 25-325 Kielce
e-mail: zapytanie@skrawanie.eu, www.skrawanie.eu
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Narzędzia skrawające Osprzęt Maszynowy Technika Pomiarowa Tarcze
i Ściernice Diamentowe i Borazonowe Narzędzia Specjalne Indywidualne
Rozwiązania Obróbki Skrawaniem Frezy Narzędzia Płytki Specjalne.
Współwystawcy / Co-exhibitors:
Eurogrind Ltd - Alloy Industrial Estate, Pontardawe, Swansea SA8 4EN,
Wielka Brytania, www.eurogrind.com
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EUROGRIND CUTTING TOOL SOLUTIONS
Eurogrind jest wiodącą  specjalistyczną  firmą  w zakresie projektowania
i wytwarzania narzędzi specjalnych i innych do obróbki skrawaniem,
dostarczająca narzędzia do szerokiej grupy klientów na całym świecie.
Oferujemy narzędzia w wykonaniu węglikowym, cermet (ceramika), PCD
i CBN. Płytki i oprawki mogą  być tak zaprojektowane i zrobione, żeby
spełnić wszystkie wymagania i oczekiwania odbiorcy.
Od standardowych narzędzi skrawających ISO aż do projektowania i wytwarzania narzędzi wg indywidualnych ustaleń, Eurogrind zapewnia dla
przemysłu wiodące rozwiązania i innowacje techniczne do obniżki kosztów
produkcyjnych (cost down solutions).
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Hobo -IE Jarosław Klimczyk
wyłączny reprezentant  na trenie Polski  firmy POLTAVA DIAMOND TOOLS. Ściernice diamentowe i brazonowe oraz pasty diamentowe, dysze
kalibrujące, noże tokarskie z wkładkami PCD i PCBN. płytki skrawające  
dwuwarstwowe.
Adres: ul. Żurawinowa 8, 62-085 Murowana Goślina
tel 783 170 553, tel/fax 61 8122824
e-mail j.klim@op.pl strona www.e-diahobo.pl
Firma prezentowana na stoisku / Company presented AT the stand:
- Maier GmbH. -  Gewerbepark Siebenkofen 2. D-94363 Oberschneiding,
Germany

TECHNAX
220, rue Ferdinand Perrier, F- 69800 Saint-Priest, France
tel. +33 478 900 161, e-mail: sales@technax.com
Representative on the fair : Mr. Didier FAURE
Mobile: +33 607 237 989
TECHNAX od 25 lat specjalizuje się w technikach montażowych takich
jak: spawanie, lutowanieindukcyjnei prasowanie. Projektujemyw oparciu
o specyfikacje klienta i oferujemynajlepsze, ze wszystkich możliwych
rozwiązania. Nasz asortyment obejmuje urządzenia od spawarek stołowychdopełnychautomatówz zastosowaniem głowic pneumatycznych
i motorowych.
Oprócz aplikacji spawalniczych, TECHNAX zajmuje się także innymioperacjami wykonywanymi zarówno przed jaki po zakończeniu procesu
spawania (manipulacja, sterowanie, itp.).
Współpracujemy z największymi producentami (też w Polsce) w przemyśle elektrotechnicznym, motoryzacyjnym i jądrowym.
TECHNAX! to, jakość i niezawodność.
For 25 years, TECHNAX specializes in welding, brazing and compacting processes. Up to customer’s specifications, TECHNAX develops and
provides the best-suited solution meeting their expectations. Product range
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includes bench machines up to fully automatic lines, using pneumatic
andservo-driven welding heads.
In addition to the welding task, TECHNAX is able to perform other assembly operations like e.g. screwing, riveting, etc.
We’ve been working for the major leading manufacturers in their business sectors like the electro-technical, automotive and nuclear industries.
All TECHNAX products are entirely designed and manufactured by
ourselves.
Quality and Reliability are TECHNAX key words.

Technical Solutions Adam Radziszewski
ul. Czarodzieja 12, 03-116 Warszawa
tel. +48 608 394 169
e-mail: tsr@tsr.pl
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f-32

Firma Technical Solutions Adam Radziszewski (TSR) wprowadza
nowe rozwiązania w zakresie inżynierii powierzchni elementów maszyn
i urządzeń wykorzystywanych przedsiębiorstwach wielu branżach przemysłowych.
Nowoczesne rozwiązania w zakresie inżynierii powierzchni pozwalają 
na otrzymanie efektywnych powłok dedykowanych do warunków eksploatacyjnych w celu zapewnienia jak najdłuższej żywotności pracującego
elementu w urządzeniu. Nasze propozycje zastosowania odpowiednich
metod i powłok spełniać będą  oczekiwania Działów Utrzymania Ruchu
w zakresie bezpiecznego okresu eksploatacji.
Ze względu na mobilność urządzeń  stosowanych w aplikowanych
metodach, stwarzamy niespotykane do tej pory możliwości wykonania
naprawy uszkodzonych elementów bezpośrednio u zamawiającego w każdym miejscu na terenie kraju. Niejednokrotnie naprawy dokonywane są 
na elementach zabudowanych w urządzeniach bez ich demontażu (np.;
cylindry maszyn drukarskich) lub też  na ukompletowanym urządzeniu
( kompletny rotor sprężarki) przygotowanym do przekazania odbiorcy,
w którym wykryto niezgodność wymiarową podczas ostatecznej kontroli
technicznej przed wysyłką.
współwystawca / Co-exhibitor:
RESURS Andrzej Radziszewski
ul. Czarodzieja 12, 03-116 Warszawa
tel. +48 22 614-05-70
fax +48 22 614-05-72
+48 22 744-53-64  (metoda MPM)
e-mail:  resurs@resurs.pl
WWW.resurs.pl
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TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
ul. Babimojska 11, 60-161 Poznań
tel./fax +48 61 86 28 161, 86 28 177, tel. +48 61 66 19 000
nowy numer fax +48 61 66 18 711
e-mail: zarzad@techspaw.com.pl, www.techspaw.com.pl
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Producent urządzeń  do automatyzacji, robotyzacji, spajania, cięcia.
Serwis, usługi, regeneracja, filtrowentylacja. Wyłączny przedstawiciel firm:
Resistronic - mikrozgrzewarki, Tecna – zgrzewarki i balansery, Gem - robotyzacja zgrzewania, As Schöler+Bolte – technologia przygrzewania trzpieni,
Orbital Service - spawanie orbitalne, Tünkers - zaciski, Panasonic - roboty
spawalnicze, J.Thielmann - układy czyszczenia palnika, ESS - urządzenia
mig/mag/tig, Ceia - lutowanie indukcyjne, Dinse - uchwyty spawalnicze,
Förster - stoły spawalnicze z mocowaniem, CVE - spawanie elektronowe,
Selectarc - elektrody otulone, Reuter – czyszczenie spoin.
The company manufactures machines for automation, robotics, welding,
cutting. Service, regeneration, welding fume extractors. Exclusive representative of: Resistronic - microwelding machines, Tecna - spot welding
machines, Gem - J.Thielmann - robotic spot welding, As Schöler+Bolte stud welding machines, Orbital Service - orbital welding, Tünkers - clamps,
Panasonic - welding robots, - robotic torch cleaners, ESS - mig/mag/tig
equipment, Ceia – induction soldering, Dinse - welding torches, Förster
- welding tables with fixtures, CVE - electron beam welding, Selectarc coated covered, Reuter – weld cleaning.

Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.
ul. Mazańcowicka 89, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. +48 32 214 88 00, fax +48 32 214 88 50
e-mail: info@tfm.pl, www.tfm.pl
Firma Technologie Formowania Metali powstała w 2003 roku i od
początku działalności zajmujemy się sprzedażą  maszyn do plastycznej
obróbki metali. W ofercie posiadamy maszyny do formowania rur
i profili: automatyczne centra gięcia, giętarki trzpieniowe, trójrolkowe,
uniwersalne giętarki elektryczne, maszyny do rozszerzania, zwężania
i spęczania końcówek; maszyny do obróbki blach: zwijarki, prasy krawędziowe, nożyce gilotynowe, zaginarki, hydrauliczne prasy warsztatowe,
wysięgowe typu C, kolumnowe i bramowe; maszyny do obróbki drutu:
giętarki do drutu 2D i 3D. Naszą ofertę uzupełnia szeroki wybór szlifierek
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taśmowych do rur i profili giętych i w odcinkach prostych jak również do
obróbki elementów płaskich.
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Technologie Formowania Metali offers to its customers various range
of services, including, consultation, selection and sale of metal forming
machines. We offer a great variety of solutions to many industries by supplying suitable machines, devices, toolings, components and spare parts.
The assortment of our goods include tube and profile forming machines:
fully automatic tube processing machines, NC & CNC mandrel benders,
3-rolls benders, universal electric benders, end-forming machines, punching & polishing machines; plate forming machines: bending rolls, press
brakes, guillotine shears, folding machines, hydraulic workshop presses,
C-frame and column presses; wire forming machines: fully automatic
wire benders 2D & 3D.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• ADIRA - Rua das Lages 67 , 4410-272 Vila Nova de Gaia , Portugalia
• Bendmak Makina - Akçalar Sanayi Bölgesi Naldöken Cad. D:10, Akçalar,
Nilüfer, Bursa, Turcja
• Cbc Srl - Via Luigi Einaudi, 3, 42016 Guastalla RE, Włochy
• GARBOLI (Brusa & Garboli) - Via dell'Industria, 1 28924 Verbania VB,
Włochy
• Hidroliksan - Organize Sanayi İstikamet Caddesi No: 24 , KONYA – Turcja
• INANLAR MAKINA - Büsan Özel Org. Sanayi Bölgesi Fevzi No:118
Karatay- KONYA/Turcja
• MA.TE. Presse srl - Via Unità d'Italia, 28, 24033 Calusco d'Adda BG,
Włochy
• NICEMACH - Secheon-ri, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea
Południowa
• Roccia Srl - Via dell’artigianato, 30, 12040 S.Albano Stura CN, Włochy
• Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd. - No. 17-1, Houliao Rd, Waipu
District, Taichung City, Tajwan 438
• Tauring S.p.A. - Via Lombardore, 314, 10040 Leini TO, Włochy
• Ultimat Automation Ltd -Star Road Industrial Estate, 23 Star Rd, Partridge
Green, Horsham RH13 8RA, Wielka Brytania

TELOX® Pasywacja Stali Sp. z o.o. Sp.k.
gen. J. Dwernickiego 15B, 87-100 Toruń
tel. +48 56 6610692, kom. +48 795 186 349
www. telox.pl

g-88

TELOX® Pasywacja Stali Sp. z o.o. Sp.k. od 1999r. specjalizuje się 
w chemicznej obróbce stali nierdzewnych jaką jest trawienie i pasywacja.
Naszym głównym atutem jest bardzo wysoka jakość wykonywanych przez
nas prac, o czym świadczy pozytywna opinia klientów.
TELOX® służy bezpłatnym i fachowym doradztwem technicznym, polegającym na doborze odpowiednich preparatów chemicznych. Świadczymy
doradztwo w kwestii budowy instalacji neutralizacji ścieków, wyposażania
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trawialni w innowacyjne urządzenia i techniki wykorzystywane podczas
prac trawienia i pasywacji spełniających najwyższe standardy.
Pasywacja stali nie jest nam obca - TELOX® pasywacjastali.pl

TEMREX-DYNATECH Sp. z o.o.
Aleja Katowicka 261, 05-830 Urzut
tel. +48 22 755 59 49, fax +48 22 724 30 32
e-mail: info@temrex.pl, www.temrex.pl
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Firma TEMREX-DYNATECH Sp. z o.o. jest producentem samoobsługowych dystrybutorów bębnowych, szufladkowych i szafkowych
gwarantujących 24 godziny/dobę ściśle kontrolowany dostęp do narzędzi
i artykułów BHP, pełną kontrolę stanów magazynowych oraz automatyczne
zarządzanie zaopatrzeniem.
Odrębnym produktem w ofercie są  systemy pionowego składowania
towarów, narzędzi i dokumentów. W skład systemów wchodzą  regały
karuzelowe, regały windowe oraz układnice magazynowe. DynaTech Sp.
z o.o posiada dwa zakłady produkcyjne.
BIPOINT - DYSTRYBUTOR NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP
Samoobsługowy dystrybutor dostępny jest w sześciu konfiguracjach
oferujących od 90 do 468 niezależnych lokalizacji, z pełną kontrolą dostępu. Wyposażony jest w ekran dotykowy, za pomocą którego użytkownik
obsługuje ergonomiczne oprogramowanie. Istnieje możliwość interfejsu
oprogramowania dystrybutora z oprogramowaniem zewnętrznym np.
z SAP. Dystrybutor można wyposażyć w czytnik kart magnetycznych lub
zbliżeniowych.
Możliwość automatycznego generowania raportów i zamówień, ograniczenia wydawanych artykułów co do asortymentu i ilości. System może
zostać rozbudowany o dodatkowe moduły bębnowe, a także szufladkowe i szafkowe - w sumie do 10 dystrybutorów sterowanych przez jedną 
jednostkę główną.

TERMETAL - Andrzej Zborowski
ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie
tel. +48 32 287 12 56, 32 287 25 91, fax +48 32 287 25 41
e-mail: termetal@termetal.com.pl, http://www.termetal.com.pl/
URZĄDZENIA DO NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO
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TERMETAL oferuje urządzenia do nagrzewania indukcyjnego, które
znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
•
•
•
•
•
•
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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
•
•
•
•
•
•

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
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
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• 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 nonferrous 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
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
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•
•
•
•
•
•

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
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TERMOLIT Ltd
Zindelsa str.23, Melitopol, Zaporozhye region, 72316 Ukraine
tel. +38 (0619) 42-40-12, 42-03-14, fax +38 (0619) 42-02-19
e-mail: info@termolit.ua, www.termolit.ua
TERMOLIT Ltd is a reliable partner in the field of induction equipment,
which for 20 years successfully operating in the market of foundry equipment.
The company specializes in designing, manufacturing and supplying
of electric induction coreless melting electric furnaces of ICMEF type
of different power and capacity; heating and hardening units, thyristor
frequency converters, high-frequency transistor generators, inductors
and other spare parts.
Except production TERMOLIT Ltd. provides a number of services for
induction heating devices; starting up and adjustments works for the
maintenance of our equipment. Our company has a technical service
center which provides operational consultation to customers concerning
the equipment operation without interrupting the production process.
We will be glad to offer any solutions your tasks!
ООО "Термолит" - надежный партнер в сфере индукционного
оборудования, которое вот уже 20 лет успешно функционирует
на рынке литейного оборудования!
Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении
и поставке индукционных тигельных плавильных электропечей
серии ИТПЭ различной мощности и емкости; нагревательных и
закалочных установок, тиристорных преобразователей частоты,
высокочастотных транзисторных генераторов, индукторы и
сопутствующие комплектующие.
Кроме производства продукции, ООО "ТЕРМОЛИТ" оказывает
ряд услуг по обслуживанию устройств индукционного нагрева;
выполняет шеф-монтажные, пуско-наладочные работы по
вводу оборудования в промышленную эксплуатацию. Наличие
технического сервисного центра на предприятии обеспечивает
оперативную консультацию заказчикам относительно эксплуатации
оборудования без остановки производственного процесса.
Рады будем предложить решения любых поставленных Вами
задач!
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Biuro Techniczno-Handlowe TESTING Sp z o.o.
ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice
tel. +48 32 7574597, fax +48 32 7574815
e-mail: testing@testing.pl, www.testing.pl
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Firma BTH TESTING oferuje aparaturę i środki do badań nieniszczących oraz metalografii, prowadzi autoryzowany serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny aparatury reprezentowanych firm. Dodatkowo firma
służy poradnictwem z dziedziny badań nieniszczących, metalografii
oraz badania szczelności.
Jesteśmy partnerem handlowym na teren Polski firm:
GE Digital Control - w skład którego wchodzą:
Krautkramer- sprzęt do badań metodą ultradźwiękową
Seifert -urządzenia do badań radiograficznych
Hocking - aparatura do badań metodą prądów wirowych
K+D Flux-Technic GmbH + Co.KG -aparatura magnetyczno - proszkowa
H. Klumpf -środki do badań metodą penetracyjną oraz magnetycznoproszkową
ElektroPhysik -mierniki grubości powłok.
Wilnos -oprzyrządowanie do badań radiograficznych
Kowotest - oprzyrządowanie do badań radiograficznych
HeraeusKulzer - żywice do badań metalograficznych
MetCata - środki do badań metalograficznych
Winter Maschinenbau - producent przecinarek metalograficznych
AMPLECTOR Engineering - oprogramowanie do badań UT.
JWFROEHLICH - urządzenia do testów szczelności.
NewSonic - twardościomierze przenośne

TG TECHNIKA
ul. Skalviu 11, LT-48195 Kaunas, Litwa
tel. +37069962002, fax +37037338165
e-mail: info@gtvblas.lt, www.gtvblast.lt
Od 1991 roku konstruujemy i produkujemy wyposażenie do obróbki,
przygotowania i lakierowania powierzchni. Nasze doświadczenie i kompleksowość w rozwiązywaniu problemów zapewniają  wysoką  jakość
i niezawodność naszych urządzeń.
Produkujemy:
• śrutownice wirnikowe i linie do obróbki strumieniowo-ściernej,
• komory śrutownicze do obróbki ręcznej oraz pneumatyczne kabiny
śrutownicze,
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• komory do lakierowania natryskowego,
• wyposażenie do obróbki strumieniowo-ściernej i do lakierowania natryskowego
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Since 1991 we design and produce equipment for surface praparation
and coating. Our experience and integrity ensure extra high quality and
reliability.
Our production:
• Shot blasting machines and lines
• Shot blasting rooms and cabinets
• Spray painting booths
• Equipment for shot blasting and spray painting rooms

Tomaco-Intro Sp. z o.o.
ul. Krasickiego 108, 97-500 Radomsko,
Administracja:
tel. +48 44 682 16 00, 44 685 08 60
Skład narzędziowy:
tel. +48 44 682 20 12, 44 682 15 99
e-mail: Office@tomaco.pl, www.tomaco.pl
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Tomaco- Intro Sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym dostawcą  maszyn
i urządzeń  dla przemysłu, szczególnie sektora obróbki plastycznej na
zimno i na gorąco. Doświadczeni handlowcy i jeden z najlepszych zespołów
serwisowych w kraju gwarantują klientom bezpieczeństwo i profesjonalne
doradztwo w doborze urządzeń i technologii obróbki. Jesteśmy polskim
przedstawicielem kilku renomowanych, europejskich producentów maszyn.
Zapewniamy sprawną instalację i opiekę serwisową.
OFERUJEMY m.in.: prasy mechaniczne, hydrauliczne, krawędziowe,
do kucia, podajniki, prostowarki, wyposażenie pras, giętarki, gilotyny.
Tomaco-Intro Ltd is a specialized supplier of machines and devices
for industry, particulary for metal sheet processing and hot forging. Experienced sales managers and one of the best service teams in Poland
ensure safety as well as professional support in selection of machines and
technologies for processing. Tomaco is a sales representative in Poland
of several renowned European machine producers, providing efficient
installation and service.
WE OFFER among others: mechanical presses, hydraulic presses,
brake presses, forging presses, feeders, press equipment, bending
machines, guillotine.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• Mecolpress Spa - Via Don Maestrini, 51, 25020 Flero BS, Włochy
• Millutensil Srl - Corso Buenos Aires 92, 20124,Milano – Italia
• Warcom S.p.a. - Via Enrico Fermi, 3, 25030 Adro BS, Włochy
• Zani Spa - Via Centro Industriale Europeo, 32, 22078 Turate CO, Włochy
• Herrblitz Modular Sistem Srl - Via Fossata, 80, 10155 Torino, Włochy
• Omera S.r.l. - via Ponte dei Granatieri, 8, 36010 Chiuppano (VI) Italy
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• MIOS SRL – via Capitello, 12,35010 San Vito di Vigonza- 35010 Padova,
Włochy
• Akomac – Bursa , Turcja

Tomet s.c. T. Tomczuk, I. Tomczuk
ul. Kołłątaja 17, 05-220 Zielonka
tel. +48 22 771 80 17, fax +48 22 771 80 17
e-mail: tomet@tomet.pl, www.tomet.pl

Narzędzia skrawające Tools Sp. z o.o.
ul. Grabskiego 25, 55-011 Siechnice
Narzędzia Skrawające Tools jest producentem wysokiej jakości obrotowych narzędzi monolitycznych. Działa jako wyłączny przedstawiciel
renomowanych europejskich firm narzędziowych w Polsce.

-

Oferuje:
oprzyrządowanie obrabiarek:
modułowy system wytaczarski Modulhard’andrea,
głowice wytaczarskie (automatyczne, CNC),
głowice kątowe, wielowrzecionowe, multiplikatory,
oprawki narzędziowe,
uchwyty do gwintowania, szybkowymienne, uchwyty tokarskie VDI,

-

Wysokiej klasy narzędzia skrawające - typowe i specjalne:
gwintowniki, wiertła, rozwiertaki,
frezy, frezy pilnikowe,
głowice frezowe, noże tokarskie,
płytki wieloostrzowe
Świadczy usługi regeneracji narzędzi

Narzędzia Skrawające Tools Ltd. operates as manufacturer of high quality solid carbide rotary tools and an exclusive sales agent, representing
European producers of high quality tools in Poland.
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-

Offer includes:
Machine equipment:
high precision modular system (Modulard’andrea),
boring heads (automatic, CNC),
angle, multi-spindle heads, spindle speeders,
toolholders,
VDI toolholders

-

High quality standard and special tools:
taps, drills,reamers,
end mills, rotating files,
internal turning tools, face milling cutters
inserts

Stoisko / Stand

Service - tools resharpening

ZDT TOP PORĘBA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Cz.Mierzejewskiego 10, 42-480 Poręba
tel. +48 32 677 41 30, fax +48 32 677 41 39
e-mail: biuro@top.nom.pl, www.top.nom.pl

d-34

Obrabiarki do metalu - produkcja, sprzedaż, serwis.
TOP PORĘBA od wielu lat oferuje sze¬roki asortyment maszyn do
obróbki skrawaniem, taki jak: tokarki, frezarki, przecinarki, wiertarki,
zarówno własnej produkcji jak i innych producentów. Obrabiarki nasze
znajdują zastosowanie w wielu zakładach, w produkcji jednostkowej jak
i seryjnej, w warsztatach rzemieślniczych i dydaktycznych, utrzymania
ruchu, narzędziowniach, w produkcji podstawowej i pomocniczej.
Wraz z maszynami oferujemy szeroki zakres potrzebnych wyposażeń 
i narzędzi. Doradzamy i dostosowujemy maszyny do indywidualnych
potrzeb klientów.
Machinetools - manufacturing, sales, service.
TOP PORĘBA has been offering the wide range of machinetools - such
as: lathes, milling machines, bandsaws, drilling machines.
Our machines are widely used in all branches of industry in single element as well as in serial production, in jobbing, training, maintenance and
tool room workshops for auxiliary and basic production. With machines
we are offering adaptation of our products to the specific customer needs
together with wide range of tools and equipment as well as technical
consulting for problem solving.
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• GIVI MISURE S.R.L.- Via Assunta, 57 - 20834 Nova Milanese (MB) ITALY
• Ibarmia Universal S.L.- Txerloie Auzoa, 3, 20720 Azkoitia, Gipuzkoa,
Hiszpania
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TR Fastenings Ltd
Registered Office:
Trifast House, Bellbrook Park
Uckfield, East Sussex, TN22 1QW, Wielka Brytania
tel. +44 08454 811 800, fax +44 0870 458 7851
e-mail: sales@trfastenings.com, www.trfastenings.com
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TR Fastenings Ltd jest światowym producentem i dystrybutorem elementów złącznych. TR posiada 27 lokalizacji, z czego 8 to zakłady produkcyjne
o wysokiej wydajności. Produkty TR są sprzedawane i dystrybuowane do
ponad 60 krajów.
TR ma coraz większą liczbę własnych produktów zapewniających efektywne kosztowo rozwiązania z zakresu techniki łączenia, które odpowiadają 
zapotrzebowaniu kontrahentów z większości sektorów przemysłu. Tymi
elementami są m.in.: elementy do wciskania (kołki, tulejki, nakrętki), wkręty
do zastosowań w tworzywach, mosiężne wkładki do tworzyw, elementy
złączne z tworzyw.
TR Fastenings Ltd is a global manufacturer and distributor of industrial
fastenings. TR have 27 locations, of which 8 are high volume production
manufacturing sites. TR products are sold and distributed to over 60
countries.
TR has an ever growing number of proprietary brands providing cost
effective fastenings that suit most industry sectors, such as: self clinch
fastenings for sheet metal, rivet bushes for sheet metal, screws for plastic
applications and sheet metal assemblies, brass inserts for plastic moulding,
plastic and cable management fasteners.

TriPioDi
ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków
tel. +48 669 384 378
e-mail: tripiodi@tripiodi.com, www.tripiodi.pl
TriPioDi to zespół zajmujący się przede wszystkim digitalizacją trójwymiarową  działająca w różnych dziedzinach rynku, od przemysłu przez
medycynę  po kulturę  i sztukę. Naszą  misją  i celem jest popularyzacja
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digitlizacji i druku przestrzennego. Jesteśmy dystrybutorem skanerów
LMI3D oraz drukarek i materiałów Photocentric.
Nasza oferta głównie związana jest ze skanerami 3D i usługami skanowania, mimo to w naszej ofercie posiadamy również drukarki 3D o dużej
precyzji i szybkości druku.
Produkty:
- skanery 3D: profesjonalne(LMI HDI, Artec3D), medyczne (Shining3D,
MEDIT, EGSSolution)
- drukarki 3D: Urbibum, Photocentric
- filamenty i żywice
Usługi: skanowanie 3D, modelowanie 3D, projektowanie 3D, inżynieria
odwrotna, drukowanie 3D.
Zapraszamy na nasze stoisko!

Trodat Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa
tel. +48 71 881 00 89
e-mail: lasery@trodat.net, www.troteclaser.com

Stoisko / Stand

a-80

Trotec jest wiodącym producentem systemów laserowych do cięcia,
grawerowania oraz znakowania przemysłowego. Lasery do znakowania
typu Fiber marki Trotec wyróżnia precyzja i wysoka trwałość. Do ich zastosowań należy między innymi znakowanie tworzyw i metali numerami
lub kodami, produkcja tabliczek znamionowych, znakowanie narzędzi czy
sprzętu medycznego.
Trotec oferuje również dedykowane oprogramowanie do obsługi laserów,
systemy odciągu powietrza oraz materiały grawerskie. Szeroka oferta firmy
w połączeniu z bezkonkurencyjnym serwisem i wsparciem technicznym
sprawiają, że Trotec należy do liderów branży.
Trotec is a leading international provider of laser systems for a wide
range of applications, from laser cutting and engraving to industrial marking. The company’s extensive line of quality laser engravers, cutters and
markers, coupled with its unmatched service and support offerings, have
made Trotec one of the industry’s leaders. Trotec offers also software, a
line of exhaust systems and engraving materials. Trotec’s machines are
currently in use in over 90 countries around the globe.
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TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Połczyńska 111, 01-303 Warszawa
tel. +48 22 575 39 00, fax +48 22 575 39 01
e-mail: info@pl.trumpf.com, www.pl.trumpf.com
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Firma TRUMPF jest największym producentem maszyn do obróbki
plastycznej blach jak: wycinarki laserowe do obróbki 2D i 3D, wykrawarki
młoteczkowe, prasy krawędziowe, elektronarzędzia oraz producentem pełnej automatyzacji, systemów magazynowych i pełnego oprogramowania.
Firma TRUMPF jest również producentem laserowych systemów spawających, systemów do lutospawania, napawania i znakowania laserowego.
TRUMPF produkuje także generatory wysokonapięciowe.
Grupa TRUMPF ma swój decydujący udział w uczynieniu z lasera narzędzia stosowanego - pośrednio lub bezpośrednio - we wszystkich obszarach
życia. Począwszy od pierwszego zastosowania lasera do spawania sprężyn zegarowych, aż po najnowsze kierunki rozwoju mikro- i makroobróbki.
Certyfikacja według normy DIN EN ISO 9001
Certyfikacja według normy DIN EN ISO 13485
Firma TRUMPF niezmiennie posiada wdrożony program SYNCHRO.
Termin SYNCHRO jest dziś dla firmy TRUMPF tożsamy z siłą innowacji
w kształtowaniu procesów, wydajnością  oraz elastycznością  - i odnosi
się  nie tylko do produkcji. Systematyczne wyszukiwanie i likwidowanie
marnotrawstwa we wszystkich dziedzinach to warunek osiągnięcia podstawowego celu SYNCHRO: stałej poprawy.
Firma TRUMPF nieustannie prowadzi program efficiency+ jego głównym
założeniem jest najwyższa gospodarność i aktywna odpowiedzialność
wobec rynku, klientów, pracowników i środowiska naturalnego. Program
efficiency+ ukazuje liczne elementy składające się na świadome, przyszłościowo zorientowane działanie. Czytelny plus, zwiększający gospodarność
naszych klientów.

Tubes International Sp. z o.o.
ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań
tel. +48 61 653 02 22, fax 61 653 02 20
e-mail: tubes@tubes-international.com, www.tubes-international.com
Sklep Internetowy: tel. 61 650 79 50
e-mail: sklep@tubes-international.com, www.sklep.tubes-international.pl
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Tubes International Sp. z o.o. jest największym w Polsce dystrybutorem
węży i złączy przemysłowych oraz asortymentu hydrauliki siłowej do
wszystkich gałęzi przemysłu.
Firma posiada obecnie 23 oddziały w największych centrach przemysłowych w Polsce i sklep internetowy oferując m.in.:
- węże przemysłowe i kompensatory
- zawory, złącza, szybkozłącza, końcówki, łączniki i kołnierze przemysłowe
- opaski i obejmy do rur i węży
- węże, złączki pneumatyczne i elementy przygotowania powietrza
- węże, końcówki, zawory, adaptory hydrauliczne
- szybkozłącza, siłowniki, pompy i rozdzielacze hydrauliczne
- złącza obrotowe i asortyment UHP
- rury hydrauliczne, obejmy DIN 3015,
- urządzenia do cięcia i zakuwania węży,
- urządzenia do gięcia, flarowania i obróbki rur
- armatura precyzyjna typu LET-LOK®
- bębny, pistolety do wody i powietrza, manometry
- osłony, zabezpieczenia i uszczelki
- usługi profesjonalnego gięcia rur 3D
- czyszczenie przewodów oraz rur hydraulicznych
- serwis maszyn i urządzeń u Klienta - hydraulika siłowa
- serwis 24h w wybranych oddziałach
- produkcja końcówek według specyfikacji Klienta
- kompleksowe rozwiązania w zakresie urządzeń przeładunkowych

Fabryka TURAS Sp. z o.o.
ul. Portowa 5, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 842 83 71, 59 842 54 12
e-mail: firma@turas.pl, www.turas.pl

UBOT Michał Melon
ul. Lelewela 6a, 96-100 Skierniewice
tel. +48 505 043 375, 604 202 355
e-mail: biuro@ultibot.pl, www.ultibot.pl
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UBOT 3D to polska firma zajmująca się produkcją drukarek 3D w technologii FDM. Posiadamy bardzo zróżnicowaną ofertę drukarek, w której
każdy znajdzie urządzenie spełniające nawet najwyższe wymagania.
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Nasze drukarki seryjne charakteryzują  się  wysoką  precyzją  wydruków
(do 3,125 microna), dużym polem roboczym (do 250x250x500mm) oraz
wielomateriałowością. Drukarki UBOT 3D współpracują  z większości
materiałów dostępnych na rynku, również elastycznych. W swojej ofercie
posiadamy również  urządzenia dwugłowicowe, dzięki którym możemy
tworzyć obiekty z podporami z materiałów rozpuszczalnych. Innowacyjne rozwiązania, łatwość obsługi i bezawaryjność, to cechy które opisują 
drukarki UBOT 3D. Nasze urządzenia skierowane są głównie dla firm, ale
dzięki rewelacyjnej cenie znajdują  również  odbiorców indywidualnych.
Wszystkie urządzenia objęte są gwarancją 24 miesiące. Robimy również 
wielkogabarytowe maszyny na zamówienia.
FB: https://www.facebook.com/ultibot/?fref=ts

UKB Uwe Krumm GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce:
ul. Kartuska 14a/1, 81-002 Gdynia
UKB - Uwe Krumm GmbH Siedziba główna:
Carl-Benz-Str. 49, 57299 Burbach, Niemcy
tel. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0, fax +49 (0) 27 36 / 44 42 22
e-mail: post@ukb-gmbh.pl
UKB jest niezawodnym producentem i dostawcą narzędzi do pras krawędziowych, narzędzi specjalnych, noży do nożyc gilotynowych i akcesoriów.
UKB jest również idealnym partnerem w zakresie usług frezowania CNC,
szlifowania CNC, modyfikacji i regeneracji. UKB oznacza od ponad 25
lat precyzję, tradycję, rzetelność i odpowiedzialność. Przy zastosowaniu
technologii najnowszej generacji wykwalifikowani pracownicy dbają 
o rozwój zorientowany na klienta. Ogromny magazyn narzędzi do pras
krawędziowych w siedzibie głównej w Burbach umożliwia krótkie terminy
dostaw i najlepszy serwis dostawczy. Jest to znacząca zaleta serwisu
UKB obok zaangażowanych handlowców, gięć próbnych, doradztwa
dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta, optymalnej jakości
i idealnej dostępności.
UKB ist zuverlässiger Hersteller und Lieferant für Abkantwerkzeuge,
Sonderwerkzeuge, Scherenmesser und Zubehör. UKB ist außerdem der
ideale Begleiter im Bereich Lohnfertigung: CNC-Fräsen, CNC-Schleifen,
Modifizieren und Nachschleifservice. Das Unternehmen steht seit über
25 Jahren für Präzision, Tradition, Zuverlässigkeit und Verantwortung und
ist weltweit ein bedeutender Partner für Abkantwerkzeuge und Sonderwerkzeuge. Mit Technologie der neuesten Generation sorgen hochqualifizierte Mitarbeiter für kundenorientierte Weiter- und Neuentwicklungen.
Das große Abkantwerkzeug-Lager im Hauptsitz Burbach erlaubt sehr
kurze Lieferzeiten und bestmöglichen Lieferservice. Dies ist neben einem
engagierten Außendienst, Probekantungen, kundenspezifischer Beratung,
optimaler Qualität und idealer Erreichbarkeit ein bedeutendes Merkmal
des „UKB-Sorglos-Services“.
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UltraPras Firma Projektowo Handlowa
Stefan Sakowicz
ul. Pogodna 11, 16-020 Czarna Białostocka
tel. +48 502 114 078, 691 958 102, 85 710 39 36
e-mail: kontakt@ultrapras.pl, handel@ultrapras.pl, www.ultrapras.pl
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Firma UltraPras jest firmą  projektowo-handlową, działającą  w branży
obróbki plastycznej metali na zimno. UltraPras powstało jako firma córka
przedsiębiorstwa SakoMET, z inicjatywy doświadczonego zespołu projektowego, mającego wieloletnie doświadczenie w branży ślusarskiej.
Zajmujemy się  również  projektowaniem narzędzi przemysłowych tj.
wykrojników, tłoczników i przyrządów wspomagających procesy produkcyjne. Filarem naszej działalności jest projektowanie i dystrybucja maszyn
produkowanych przez SakoMET.

ULTRATECNO - Ultrasonidos Lover, S.A.
Pol. Industrial El Mediterráneo - C/ Senyera, Nav 19,
Massalfassar - 46560 Valencia - Spain
tel. +34 961 666 565
e-mail: info@ultratecno.es, www.ultratecno.es
Dystrybutor w Polsce:
RoTec
ul. Strefowa 8a, 43-100 Tychy
tel. +48 32 780 67 50
e-mail: ultratecno@rotec.pl, www.ultratecno.es

d-1a

UltraTecno jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń 
do mycia ultradźwiękowego, dostarczając od 45 lat maszyny i usługi dla
przemysłu w Europie oraz na całym świecie.
Ultradźwięki są szeroko stosowane do usuwania trudnych zanieczyszczeń  ze wszystkich rodzajów twardych powierzchni, takich jak metal,
plastik czy ceramika. Ich wyjątkowe właściwości mogą być wykorzystane
do mycia detali o wszystkich kształtach, rozmiarach i geometrii, docierając
do otworów i zagłębień do których nie da się dotrzeć innymi metodami.
UltraTecno is one of the leading European manufacturers of ultrasonic
cleaning equipment supplying and serving industry both in Europe and
throughout the world, celebrating over 45 years of experience in the design
and manufacture of ultrasonic cleaning equipment.
Ultrasound is used widely throughout industry for removing problem
contamination from all forms of hard surfaces, such as metals, plastics
and ceramics. Its unique properties can be harnessed to clean items of
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all shapes, sizes and technical complexity, penetrating holes and cavities
that are impossible to reach using ordinary cleaning methods.

Zakład Urządzeń Elektronicznych ULTRON
Krzysztof Krankowski
ul. Olsztyńska 66, 11-001 Dywity / k. Olsztyna
tel. +48 511 91 61, fax +48 511 94 61
e-mail: ultron@ultron.pl, www.ultron.pl
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Zakład Urządzeń Elektronicznych “ULTRON” powstał w 1989r. Jesteśmy
producentem komorowych myjni natryskowych, myjni ultradźwiękowych
dużych mocy w przemyśle, medycynie i laboratoriach o pojemności od 1 do
kilku tysięcy litrów. Wykonujemy również automatyczne linie technologiczne
do różnych procesów. Wprowadzamy najnowsze technologie zwiększające
wydajność i jakość produkcji u naszych klientów. Urządzenia przez nas
produkowane często dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, a także
tworzymy od podstaw projekty spełniające oczekiwania klientów.

      
UNIFACTOR S.A.
Al. Solidarności 147/33, 00-898 Warszawa
tel. +48 86 216 24 70
e-mail: kontakt@unifactor.pl, www.unifactor.pl
Od 25 lat Unifactor jest producentem ERP/MRPII UniFirma AS.
UniFirma AS to bogaty pakiet funkcjonalności ułatwiający codzienną 
pracę oraz potężne narzędzie analityczne dla zarządu; nowoczesne rozwiązania m.in. w produkcji obsługa panelowa, współpraca ze skanerami,
czytnikami kodów. Indywidualne podejście do klienta; nastawienie na
długofalową współpracę; różne branże.
Produkcja, Finanse i Księgowość, Sprzedaż, CRM, Kadry i Płace, SOD,
System Utrzymania Ruchu, Środki Trwałe, Przelewy, Kontroling.
For 25 Unifactor years he is an ERP/MRPII UniFirma AS producer.
UniFirma AS is a rich package of the functionality facilitating the routine
work and the tremendous analytical tool for the management board, hightech solutions among others in the production touch pad, interaction with
scanners, with readers of codes. Personal customer care; orientation on
the long-standing cooperation; different industries.
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URBICUM Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 9/339, 30-015 Kraków
tel. +48 12 383 04 30
e-mail: biuro@urbicum.com, www.urbicum.com
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Urbicum jest polskim producentem drukarek 3D klasy przemysłowej,
dedykowanych do pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Urbicum oferuje trzy modele drukarek pracujących w technologii FDM: DX
o polu roboczym 305×305×305mm, MX o polu roboczym 390×400×450mm
i GX o polu roboczym 1020×620×500mm.
Wszystkie drukarki Urbicum są przystosowane do pracy ciągłej, posiadają 
zamkniętą komorę roboczą i pozwalają na druk termoplastami o temperaturze topnienia do 400˚C. Urządzenia Urbicum wyróżnia bardzo wysoka
prędkość druku, cicha praca oraz niskie koszty eksploatacji. Drukarki
Urbicum posiadają  znak CE i zbudowane są  w oparciu o sprawdzone,
markowe komponenty.
Urbicum świadczy również usługi projektowe i usługi druku 3D dla klientów biznesowych z niemal wszystkich branż wytwórczych.

Urdiamant Sp. z o.o.
ul. Katowicka 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 821 21 30, fax +48 33 821 21 30, kom. +48 506 044 489
e-mail: biuro@urdiamant.pl, www.urdiamant.pl

a-02

Urdiamant to nowoczesna firma zajmującą się produkcją narzędzi diamentowych i borazonowych.
Główne grupy wyrobów:
• Ściernice diamentowe i borazonowe
• Narzędzia diamentowe do obróbki szkła i ceramiki
• Inne narzędzia diamentowe: obciągacze, pasty i proszki diamentowe,
ciągadła
• Regeneracja narzędzi diamentowych i borazonowych
Urdiamant - The company with the production of diamond tools from
both natural and synthetic raw diamond material.
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VELLEMAN nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgia
tel. +48 22 702 47 00
e-mail: kj@velleman.be, dm@velleman.be
www.vertex3dprinter.eu, www.allbot.eu
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Jesteśmy belgijską  firmą  założoną  w latach 70-tych. Nasze zestawy
do samodzielnego montażu to produkowane lokalnie, w Polsce oraz na
Dalekim Wschodzie projekty.
W obszar Technologii 3D zagłębiliśmy się w 2013 r, kiedy to przedstawiliśmy nasz pierwszy model drukarki 3D K8200. Następnie wprowadziliśmy
na rynek K8400 Vertex 3D, czyli dwugłowicową  drukarkę  3D - również 
w formie zestawu do samodzielnego montażu. Nasze trzecie przedsięwzięcie to Vertex Nano czyli K8600, mała drukarka dla osób wkraczających
w świat druku 3D
Kilka ważnych faktów:
- Ponad 30.000 drukarek sprzedanych na całym świecie.
- 200 pracowników w tym 16 osób odpowiedzialnych za sprzedaż  i 23
przedstawicieli handlowych.
- Eksport do 84 krajów na całym świecie.
- Pojemność magazynowa na 35.000 palet

   
VERASHAPE
ul. Wyspiańskiego 27A, 35-111 Rzeszów
tel. +48 17 853 00 62
e-mail: kontakt@vshaper.com,www.vshaper.com
Facebook: https://www.facebook.com/vshaper3d/
Twitter: https://twitter.com/VSHAPER3D
Producent przemysłowych drukarek 3D VSHAPER, charakteryzujących się  opatentowanymi rozwiązaniami technologicznymi, cenionymi
szczególnie w branży automotive, w odlewnictwie, lotnictwie, medycynie,
w produkcji form wtryskowych, a także w instytutach badawczych, szkolnictwie wyższym i designie.
Oprócz modeli dostępnych w stałej ofercie, Verashape oferuje drukarki
3D produkowane na specjalne zamówienie. Aktualnie zespół VERASHAPEprzy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt
o nazwie “Innowacyjna w skali świata drukarka przyrostowa”.
Firma VERASHAPE dzięki licencji udzielonej przez Siemens PLM Software stała się jednym z pierwszych na świecie producentów drukarek
3D, który tworzy oprogramowanie SOFTSHAPER w oparciu o jądro modelowania bryłowego Parasolid, wspierające importowanie i odpowiednie
przygotowanie modeli do druku.
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WAAP FILTROWENTYLACJA
Jakub Dziura
ul. Oświęcimska 10, 41-106, Siemianowice Śląskie
tel. +48 509 555 123
e-mail: biuro@waap.pl, jdziura@waap.pl, www.waap.pl
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Zajmujemy się  sprzedażą, montażem oraz serwisem profesjonalnych
systemów filtrowentylacji oraz urządzeń odciągowych.
Działamy na rynku od ponad 10 lat i zebrane doświadczenie pozwala
nam się czuć specjalistami w swojej dziedzinie.
Współwystawcy / Co-exhibitors:
• KEMPER GmbH -Von-Siemens-Straße 20, 48691 Vreden, Niemcy
Firmy prezentowane na stoisku / Companies presented at the stand:
• DEBUS Druckluft - Vakuumtechnik GmbH - Bessemerstraße 18, 42551
Velbert, Niemcy
• Menegon Sp.z o.o. - Mokry Dwór 6c, 83-021 Wiślina, Polska
• Sant-Tech Sp. z o.o.- Biskupińska 23, 30-732 Kraków, Polska
• Nawara Serwis s.c. - Bolesławiecka 40, 59-707 Trzebień, Polska

         
Wadim Plast Sp z o.o.
ul.Graniczna 10, 05-816 Reguły
tel. +48 22 723 38 12, fax +48 22 723 52 01
e-mail: info@wadim.com.pl, www.wadim.com.pl

a-64

SLM Solutions Group AG
Roggenhorsten Straβe 9c D-23556 Lűbeck, Germany
tel. +49 451 16082, fax +49 451 16082-250
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem producenta drukarek 3D do
metalu - firmy SLM Solutions Group AG, pozwalających produkować na
skalę przemysłową detale z metali typu stal nierdzewna, stal narzędziowa, stopy tytanu, stopy aluminium, kobalt-chrom, inconel i inne, które da
się  sproszkować. Wykonywane metodą  przyrostową  detale mogą  być:
częściami maszyn i urządzeń, elementami form i wykrojników, implantami.
Dodatkowo, oferujemy maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw
sztucznych. Dostarczamy wtryskarki, automatykę, urządzenia peryferyjne,
systemy chłodzenia przemysłowego, a także formy wtryskowe. Prowadzimy
profesjonalny serwis sprzedawanych maszyn i urządzeń.
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We are exclusive Polish representative of SLM Solutions Group AG,
which is the leading manufacturer of 3D printers in metal. The selective
laser melting proces produces homogenous metal objects directly from
3D CAD data by selectively melting fine layers of metal powder with
a laser beam. 3D objects can be implants, machine parts ( aerospace,
automotive),components of molds and dies.
In addition, we offer machinery and equipment for plastics processing.
We provide injection molding machines, automation, peripherals, cooling
systems, and injection molds. We offer professional service of machinery
and equipment.

P.U.T. WAGNER-SERVICE
P.S.W. Wilczek Sp. J.
ul. E. Imieli 27, 41-605 Świętochłowice
Firma WAGNER jest wiodącym dostawcą AKE Robotics Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice, Polska / Poland
tel. +48 32 722 60 28
e-mail: office@ake-robotics.pl, www: www.ake-robotics.pl
Zajmujemy się  kompleksową  robotyzacją  procesów wytwórczych.
Oferujemy usługi z zakresu tworzenia koncepcji, projektowania, dostawy,
montażu, uruchomienia oraz modernizacji i serwisu stanowisk zrobotyzowanych. Nasi specjaliści posiadają  wszechstronną  wiedzę  z zakresu
konfiguracji, programowania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych
z wykorzystaniem robotów Yaskawa, ABB, Kuka, Fanuc. Wieloletnie
doświadczenie wraz z jednoczesnym indywidualnym podejściem do
każdego z realizowanych projektów pozwala nam znaleźć złoty środek
pomiędzy wydajnością a kosztami w zależności od stopnia automatyzacji
Twojego zakładu. To nieszablonowe podejście gwarantuje satysfakcję 
każdego naszego klienta - od rodzinnych zakładów produkcyjnych aż 
po koncerny motoryzacyjne. Specjalizujemy się  w organizacji szkoleń 
z robotyki przemysłowej, układów bezpieczeństwa oraz oprogramowania
symulacyjnego.ą wysokorozwiniętych technologicznie maszyn i urządzeń 
do nanoszenia powłok lakierniczych farbami ciekłymi i proszkowymi. Prawie 70 lat tradycji i niemiecka precyzja gwarantują jakość potwierdzoną 
certyfikatem DIN ISO 9001. Grupa WAGNER to 9 zakładów produkcyjnych
i 50 przedstawicielstw handlowych na całym świecie. Na Polskim rynku
istniejemy od ponad 25 lat obsługując zarówno zakłady przemysłowe oraz
rzemieślnicze jak i odbiorców indywidualnych P.U.T. WAGNER-SERVICE
P. S. W. Wilczek Sp.j. to wyłączny importer i jedyny autoryzowany serwis
Grupy WAGNER w Polsce.
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WATER ENERGY CENTRAL EUROPE Sp.z o.o.
Solec 142, 05-532 Baniocha
tel. +48 22 711 66 50
e-mail: wece@wece.eu, www.wece.eu
-

g-66

Oferta firmy obejmuje:
Systemy fizyczno-chemiczne
Systemy filtracyjne
Demineralizatory
Urządzenia do osmozy
Separatory wody z oleju
Urządzenia do sedymentacji
Koncentratory próźniowe
Systemy flotacyjne
Systemy dozujące i odszlamiające
środki chemiczne do oczyszczania wody

WAŻENIE - DOZOWANIE - PAKOWANIE
kwartalnik techniczno-informacyjny
ul. Środkowa 5, skr. poczt. 10, 47-400 Racibórz
tel. +48 32 755 18 47, fax 32 755 18 47
e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl, www.wdp.com.pl
Kwartalnik Techniczno-Informacyjny WAŻENIE - DOZOWANIE - PAKOWANIE przedstawia problematykę  związaną  z ważeniem w procesach
przemysłowych, dozowaniem oraz pakowaniem. Zawiera nowości i porady
techniczne, prezentuje nowatorskie rozwiązania technologiczne, jak również ich aplikacje w branży, zamieszczając artykuły naukowe i techniczne
opisujące systemy ważąco-dozujące, maszyny i urządzenia pakujące z ich
zastosowaniem w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, napojowym,
kosmetycznym, chemii gospodarczej. Prezentuje reportaże z targów,
wystaw i konferencji naukowo-technicznych. Dostępny w prenumeracie
oraz bezpłatnie na targach.
Zapraszamy Państwa na łamy naszego kwartalnika.
WAŻENIE - DOZOWANIE - PAKOWANIE (Weighing, Proportioning,
Packaging) quarterly publication presents issues connected with industrial
weighing, dosing and packaging systems. It contains news and technical
advice, presents the latest technological solutions and their aplication in
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industry. It includes scientific and technical articles describing weighingdosing systems, packaging machines and devices used in the food,
pharmaceutical, beverage, cosmetic and chemical industry. It presents
reports from fair events, exhibitions and scientific-technical conferences.
It is available by subscription and also it is distributed free-of-charge during relevant fair events. You are welcome to contribute to the contents of
the quarterly WDP.

WELTOR Sp. z o.o.
ul. Katowicka 36, 43-196 Mikołów
tel. +48 32 226-71-68 , 32 226-71-69
e-mail: wektor@weltor.pl, www.weltor.pl

WIBROPOL Zakład Usług Technologicznych
Marek Majewski
Os. Wichrowe Wzgórze 34/70, 61-699 Poznań
tel. +48 601 84 40 05, fax +48 61 8261 957
Specjalizujemy się w usługowym odprężaniu wibracyjnym (stabilizacji
wibracyjnej) elementów metalowych. Stosujemy przy odprężaniu technologię R-VSR (odprężanie wibracyjne rezonansowe) wzbogaconą o techniki kontroli stopnia odprężenia konstrukcji. Odprężamy setki elementów
rocznie, zbierając doświadczenie i pozytywne opinie. Prowadzimy też 
dystrybucję kompletnych mobilnych urządzeń do stabilizacji wibracyjnej.
Dodatkowo oferujemy usługę ultradźwiękowego, lokalnego odprężania
spoin (UIT). Metoda ta zwiększa wytrzymałość zmęczeniową spoiny nawet
dziesięciokrotnie.
We specialize in Vibrational Stress Relief (VSR) of metal elements.
We apply the technology of Resonance VSR supplemented by techniques
of controlling the degree of stress relaxation. We treat hundreds of items
a year, gathering experience and positive feedback. We also distribute
complete mobile equipment to provide the VSR procedure on site. Additionally we offer Ultrasonic Impact Treatment as a method of local stress
relieving (UIT). The method improves fatigue life tenfold.
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WiDE, BALTIC 3D
Gustava Zemgale Gatve 71, Riga, LV-1039, Latvia
e-mail: einars@baltic3d.eu

b-20

WiDE is powerful customization software for prosthetic and orthotic
devices for digital manufacturing. Rapid result - individual fit of aesthetic,
lightweight orthotics or complex multicomponent prosthetic devices can
be adjusted from templates to patient’s 3D scan in minutes. Powered by
automation tools and AI, WiDE simplifies workflow, for best results, even
for practitioners without any experience in 3D modeling.

Willy Schanbacher e. K.
Kollwitzstraße 8, D - 73728 Esslingen a. N.
tel. +49 (0) 711 / 35 67 65, fax +49 (0) 711 / 35 08 757

f-30

Szlifierki do wierteł.
Firma prezentowana na stoisku / Company presented at the stand:
- STARYS – patrz osobny wpis w katalogu

Fabryka „Wiertła Baildon” Spółka Akcyjna
ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice
tel./fax +48 32 203 69 03, 32 203 69 14
e-mail: baildon.wiertla@wiertla.pl, http://www.wiertla.pl

c-04

Wyroby firmy oznaczone symbolem BHH produkowane są  od ponad
100 lat.
Obecnie spółka oferuje ponad 50 rodzajów wierteł stalowych obejmujących około 16 000 typowymiarów w zakresie średnic 0,25 do 76,00
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mm, a także wykonuje na zamówienia wiertła specjalne wg wymagań 
i dokumentacji klienta.
Produkowane wiertła stosowane są  do obróbki stali i żeliwa, metali
nieżelaznych, tworzyw sztucznych, drewna, szkła, marmuru, betonu,
a wykonane są ze stali HSS, HSS-E i HSS-ECo8.
W ofercie znajdują się także wiertła i frezy trzpieniowe wykonane z monolitycznego węglika spiekanego (VHM) przeznaczone na obrabiarki CNC.

Stoisko / Stand

We manufacture since over 100 years professional tools:
- Drills and end mills made of solide carbide (VHM)
- HSS, HSS -E twist drills
for cutting steel and cast iron, non ferrous metals, plastic, wood, glass
masonry and concrete.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Włodarczyk” Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 119/131, 93-490 Łódź

g-18

Firma jest dystrybutorem farb przemysłowych oraz lakierów samochodowych. Klientom z sektora przemysłowego dostarczamy znanych producentów i najlepsze rozwiązania w zakresie antykorozji i farb specjalistycznych.
W swojej ofercie mamy materiały ścierne, podkłady, utwardzacze, rozcieńczalniki oraz akcesoria i urządzenia wyposażenia lakierni.
The company is a distributor of industrial and car paints. Our customers
from the industrial sector we offer well know products and best solutions for
anticorrosion protection and specialist paints. We sell abrasives, primers,
hardeners, diluents, accessories and painting equipment.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46
tel. centrala WAT: +48 261 839 000, www.wat.edu.pl

348

b-60

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego powstała
w 1951 roku. Jest unikatową w skali kraju i Europy państwową, nowoczesną, politechniczną szkołą wyższą, realizującą zadania w służbie nauki,
kształcąc i wychowując kadry naukowo-dydaktyczne i studentów dla
potrzeb gospodarki narodowej oraz Sił Zbrojnych RP.
Akademia jest równocześnie jednostką  naukową, przygotowaną  do
kompleksowego prowadzenia prac badawczych w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowych. Rezultaty tych prac mają 
szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, medycynie i przemyśle,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP.
WAT dysponuje bogatym zapleczem badawczo-technologicznym
w obszarze technik przyrostowych, z unikalnym w skali kraju, dwustanowiskowym systemem LENS (Laboratorium LAPROMAW, Wydział Nowych
Technologii i Chemii WAT), urządzeniem typu SLM (Wydział Mechaniczny
WAT) oraz licznymi drukarkami typu FDM i SLS umiejscowionymi na
Wydziale Mechatroniki, Wydziale Mechanicznym i Wydziale Nowych
Technologii i Chemii.

WOLF PROJECT STUDIO
Gąsawy Plebańskie 14, 26-502 Jastrząb
tel. +48 791 599 653
e-mail: info@wolfix.pl, www.wolfix.pl
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Grupa Wolf to lider w dostarczaniu rozwiązań związanych z technologią 
druku 3D - produkujemy materiały do druku, konstruujemy maszyny wielkogabarytowe, świadczymy usługi projektowania i druku 3D, oferujemy
akcesoria i narzędzia do obróbki, tworzymy drukowaną sztukę użytkową,
szkolimy specjalistów w dziedzinie druku 3D na „Akademii 3D” - kierunku
studiów podyplomowych współtworzonych na Politechnice Warszawskiej.
Wyróżnia nas kompleksowe podejście do każdego zadania:
- konsultujemy pomysły i dobieramy do nich odpowiednią technologię,
- projektujemy maszyny skrojone na miarę Twoich wymagań,
- dostarczamy materiały do druku i tworzymy kompozyty na indywidualne
zamówienia,
- udzielamy wsparcia technicznego i merytorycznego,
- dbamy o najwyższej jakości wykształcenie w dziedzinie druku 3D,
- współpracujemy z najlepszymi firmami w Polsce i jesteśmy otwarci na
nowe wyzwania!
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WOLF SILVER
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
tel. +48 796 867 885
e-mail: info@wolfix.pl, www.wolfix.pl

b-17

Wolf Silver to grupa zajmująca się tworzeniem nowych materiałów, których najważniejszym elementem są nanocząstki metali, w szczególności
srebra. Jest to metal o wyjątkowych właściwościach użytkowych oraz
leczniczych. Cechuje się  działaniem bakteriobójczym i grzybobójczym.
Przedmioty wykonane z materiału zawierającego nanocząstki srebra
zapewniają  bezpieczne i zdrowe życie. Firma dostarcza materiał jako
filament do druku 3D, a także dysponuje postacią granulatu i świadczy
usługi wydruków z tego materiału czy wtrysku.
Działania Wolf Silver związane są także digitalizacją projektów. Firma ma
w swojej ofercie możliwość skanowania 3D za pomocą mobilnej komory,
na którą składają 64 aparaty cyfrowe wykonujące w jednym czasie zdjęcia. Można uchwycić w ten sposób dynamikę ruchu postaci czy w jedną 
sekundę zamienić obiekt rzeczywisty w model 3d.

Firma
Wschodnie Centrum Antykorozji
aleja Wincentego Witosa 3, 20-960 Lublin
tel. +48 81 746 06 02
e-mail:biuro@wschodniecentrum.pl, www.wschodniecentrum.pl
Firma Wschodnie Centrum Antykorozji z siedzibą w Lublinie od początku
swojej działalności działa w branży chemicznej, oferując farby, lakiery,
systemy ogniochronne oraz urządzenia malarskie. Filozofia działania
i kierunek rozwoju naszej firmy są ściśle określone i podążają za oczekiwaniami naszych klientów, częstokrotnie je wyprzedzając. Jesteśmy solidnym
i wiarygodnym partnerem dla współpracujących z nami Firm. Głównym
naszym atutem jest fakt, że stawiamy na ludzi, dlatego też pracownikami
naszej firmy są  przeszkoleni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
w swoich branżach. Ponad to oferujemy wyłącznie wysoką  jakość produktów, elastyczne podejście do klienta i jego oczekiwań, szeroką gamę 
oferowanych wyrobów oraz sprawnie działająca logistykę.
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Wycinanie.pl
Krakowskie Przedmieście 79/300, 00-079 Warszawa
tel. +48 510 454 888 / 531 651 800

a-81

Wycinanie.pl dostarcza technologię  dla strony www usługodawcy do
natychmiastowej wyceny wykonania elementów. Wyceniany jest materiał,
cięcie materiałów technologią laserową, plazmową lub waterjet, zginanie,
lakierowanie a także koszty dostawy. Po uzyskaniu wyceny klient może
złożyć zamówienie bezpośrednio ze strony www.

   

   

Wydawnictwo SIGMA -NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa
Dział Reklamy i Marketingu
tel./fax +48 22 827 43 65
e-mail: reklama@sigma-not.pl, prenumerata@sigma-not.pl, www.sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT jest wiodącym polskim wydawcą prasy fachowej dla inżynierów i techników. W naszym portfolio znajduje się ponad
30 tytułów czasopism z różnych branż, do których należą między innymi
tytuły:”Dozór Techniczny”, „Problemy Jakości”, „Przegląd Mechaniczny”,
„Wiadomości Elektrotechniczne”, „Atest” czy „Przegląd Techniczny”
dostępne w prenumeracie oraz na Portalu Informacji Technicznej www.
sigma-not.pl największej w Polsce bazie publikacji technicznych, zapewniającej bezpłatny dostęp do zasobów on-line z lat 2004-2008, i wybranych
publikacji z lat 2008-2016.

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o.
Trasa im. Nikodema i Józefa Renców 33, 40-865 Katowice
tel. +48 32 350 04 60, fax +48 32 350 04 02
e-mail: kontakt@mazak.com.pl, http://www.mazakeu.pl

e-03

Yamazaki Mazak Central Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce jest
oddziałem Yamazaki Mazak Corporation - światowego lidera w produkcji
obrabiarek CNC do metalu oraz wycinarek laserowych.
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Firma została założona w 1919 r. przez pana Sadakichi Yamazaki i do
dziś  pozostaje własnością  rodziny Yamazaki, obecnie zarządza nią  już 
trzecie pokolenie. Do szerokiego grona światowych odbiorców maszyn
Mazaka należą m.in. firmy: WSK „PZL Rzeszów” S.A., Rolls-Royce, Ferrari,
Bosch, Samsung, Nissan, Harley-Davidson, Toyota, Canon, Caterpillar
czy Boeing. Od 1999r. firma Mazak jest oficjalnym dostawcą dla zespołu
Formuły 1 Vodafone McLaren Mercedes. Jesteśmy również  członkiem
Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.

YLM CNC Tube bender
tel. +48 22 722 05 09, +48 22 722 00 47
e-mail: sales@ylm.pl www.ylm.pl
Ying Han Technology Sp.z o.o.
ul.Piwna 12, Konotopa, 05-850 Ożarów Maz.
www.ylm.pl
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YLM jest tajwańskim producentem Giętarek CNC do rur i profili z ponad
40-letnim doświadczeniem w branży. W ostatnich latach zdobyliśmy bogate doświadczenie w tworzeniu zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
które dostarczamy naszym Klientom. Oferujemy nie tylko nowoczesną 
technologię ale również ciągłe wsparcie techniczne, na które nasi Klienci
mogą zawsze u nas liczyć.
Posiadamy w Polsce własne biuro handlowo-serwisowe wraz z magazynem części zapasowych.
Doświadczony zespół pracowników pomoże rozwiązać każdy problem
jak również dobrać najlepsze rozwiązania.
Zapraszamy do kontaktu.

ZAKŁAD ŚLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO
FABRYKA ŁAŃCUCHÓW GALLA
EUGENIUSZ BUŁA
ul. Jaworznicka 19 42 - 300 Myszków tel.(34) 313 07 97, (34) 313 02 20
e-mail: biuro@lancuchy-galla.pl, www.lancuchy-galla.pl
Zakład Ślusarstwa Produkcyjnego jest jednym z ważniejszych producentów łańcuchów napędowo-rolkowych w Polsce oraz Europie. Fabryka
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swoją  działalność rozpoczęła w 1983 roku i do dziś  jej podstawowym
przedmiotem działalności jest produkcja łańcuchów oraz kół łańcuchowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NASZA FIRMA ZAJMUJE SIĘ PRODUKCJĄ ŁAŃCUCHÓW:
Rolkowych
Tulejkowych
Sworzniowych
Płytkowych
Pociągowych
Transportowych
Specjalnych wg dokumentacji
Rolniczych
Redlera
Przenośnikowych
Lamelowych
Technicznych Ogniwowych
Kół łańcuchowych, modułowych, zębatych oraz specjalnych
Wykonywaniem konstrukcji spawanych
Wykonywaniem części i elementów specjalnych na zamówienie.

USŁUGAMI:
• Obróbka skrawaniem CNC, toczenie, frezowanie, wiercenie
• Obróbka plastyczna, wykrawanie, gięcie elementów na prasach o nacisku
do 250T
• Obróbka cieplna, hartowanie, odpuszczanie, nawęglanie, węgloazotowanie
• Kooperacja produkcyjna oraz sprzedaż stali jakościowych.
Zakład Ślusarstwa Produkcyjnego is one of the major manufacturers of
rollers chain in Europe. The factory was established in 1983 and today its
main activity is the manufacture of chains.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OUR COMPANY DEALS WITH
PRODUCTION OF CHAINS:
Roller
Bushing
Gall`s
Leaf
Conveyor
Transmission
Special according to the documentation
Agricultural
Redler
Hollow pin
Lamella
Technical link chain
Sprockets
Implementation of welded structures

SERVICES:
• Machining CNC turning, milling, drilling
• Plastic forming, punching, bending elements to the press about the
pressure to 250T
Heat treatment, hardening, tempering, carburizing, carbonitriding.
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ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43, 02-892 Warszawa
tel. +48 22 894 55 00, fax +48 22 644 65 52, kom. +48 601 384 666
e-mail: zalco@zalco.pl, www.zalco.pl, www.mastercam.pl, www.eibenstock.pl
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Oferujemy szeroką gamę profesjonalnych maszyn i urządzeń. Prowadzimy szkolenia, wdrożenia oraz szeroko pojęte doradztwo techniczne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przenośne wiertarki mocowane elektromagnetycznie
ukosowarki i fazowarki do blach
ukosowarki i przecinarki do rur
gaz stopery, pozycjonery, centrowniki do rur
profesjonalne ściski i klamry
przenośne systemy wytłaczające otwory
samojezdne i torowe wózki i głowice spawalnicze
systemy do orbitalnego spawania rur
kompletne rozwiązana do mechanizacji spawania zbiorników
(sprzęt, akcesoria, technologie: MIG, MAG, TIG, EGW, łuk kryty)
sprzęt do mechanizacji i automatyzacji spawania i cięcia (MIG, MAG,
TIG, TIG z gorącym drutem, EGW, łuk kryty, plazma, cięcie gazowe)
autonomiczne i zintegrowane stanowiskowe systemy spawalnicze
w każdej technologii
roboty przemysłowe i zintegrowane systemy zrobotyzowane
obrotniki, pozycjonery, tokarki spawalnicze
obrabiarki CNC i oprogramowanie dla edukacji
systemy CAD/CAM - Mastercam

Zaprom
Tołcze 3D, 18-106 Turośń Kościelna
e-mail: biuro@zaprom.pl, www.zaprom.pl
Specjalizujemy się w budowie maszyn do przetwórstwa blachy w kręgach, taśmach i arkuszach, a także maszyn prototypów, projektowanych
i budowanych według wymagań klienta. Wykonujemy zarówno kompletne
linie produkcyjne jak i ich poszczególne komponenty - od załadunku
surowca do transportu i pakowania gotowych wyrobów. Rozwijarki, nawijarki, prostownice, podajniki, gilotyny, profilarki rolkowe, układarki, foliarki
kołowe, itp. Zaawansowana mechanika wyposażona jest w nowoczesne
układy sterowania programowane przez własny, doświadczony zespół
specjalistów. Świadczymy również usługi: toczenia, frezowania, spawania,
cięcia wodą, szlifowania.
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Spółdzielnia Inwalidów ZGODA
ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki
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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.
-

ZMorph Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław
tel. +48 71 78 66 280
e-mail: sales@zmorph3d.com, www.zmorph3d.com

b-17

ZMorph to wrocławski producent drukarek 3D, które są  już  dobrze
rozpoznawalne na światowym rynku niskobudżetowego druku 3D. Topowy produkt to innowacyjne urządzenie, które nie tylko tworzy wydruki
przestrzenne, ale dzięki systemowi wymiennych głowic, można zamienić
je we frezarkę CNC, ploter laserowy lub maszynę przystosowaną do dru-
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kowania gęstymi masami. Daje to niespotykaną nigdzie indziej możliwość
obsługi skomplikowanego procesu technologicznego za pomocą jednej,
kompaktowej maszyny.
Funkcja samego drukowania w urządzeniu ZMorph 2.0 SX również 
wyróżnia się na tle konkurencji. Dzięki głowicy DUAL PRO, wyposażonej
w specjalny mieszalnik, można nie tylko drukować w dwóch kolorach
podczas jednego procesu, ale również  we wszelkich odcieniach, które
można znaleźć pomiędzy dwoma wprowadzonymi barwami.
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