




Szanowni Państwo,
Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji maszyn
mających zastosowanie przede wszystkim w przemyśle
spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Początki
naszej działalności sięgają roku 2006. Od początku
swojego istnienia jesteśmy odpowiedzialną, rodzinną
firmą, której sukces oparty jest na dobrej atmosferze
w zespole, uczciwości i otwartości wobec Klientów.

To właśnie otwartość, rzetelność i indywidualne podejście pozwoliły
zbudować uznanie w oczach naszych Kontrahentów i nawiązać
długotrwałą współpracę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi
pracownicy, którzy z wielkim zaangażowaniem i zapałem współtworzą
firmę. Wielu z nich towarzyszy nam od samego początku istnienia, dzieląc
się swoją wiedzą z nowymi członkami zespołu. Dostrzegamy w tym jeden
z największych czynników naszego sukcesu.

Wszystkie relacje biznesowe tworzymy na zasadzie partnerstwa.
Uważamy, że wspólne interesy powinny przynosić korzyści dla każdej ze
stron, a oprócz wiedzy i zaplecza technicznego równie ważną rolę
w precyzyjnej realizacji zadań odgrywa dobra komunikacja i wzajemne
zrozumienie. Nasza współpraca z Klientami to nie tylko wykonawstwo
projektów, ale przede wszystkim rozpoznanie potrzeb, doradztwo i szereg
dodatkowych usług, które sprawiają, że nasza oferta jest kompleksowa.
Gwarantujemy pełne zaangażowanie na wszystkich etapach realizacji
inwestycji - od etapu projektowania, aż po uruchomienie, zaś swoim
doradztwem pomagamy naszym Klientom w doborze optymalnych
rozwiązań.
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Zapewniamy indywidualne podejście do
każdego Klienta, aktywnie współpracując na
wszystkich szczeblach procesu produkcyjnego.
Od wielu lat zatrudniamy tę samą, sprawdzoną kadrę inżynierską oraz ponad 
70 pracowników działu produkcji. Wybierając naszą firmę mogą mieć Państwo
pewność, że dostarczane urządzenia będą spełniały wymogi danej branży oraz
posiadały odpowiednie certyfikaty i dokumentację. W nowoczesnym parku CNC 
posiadamy na wyposażeniu maszyny, dzięki którym jesteśmy w stanie realizować 
wszystkie zamówienia szybko i dokładnie.

Oprócz standardowych produktów znajdujących się od lat w naszej ofercie, dzięki 
zespołowi doświadczonych konstruktorów jesteśmy w stanie zaprojektować 
i wykonać indywidualne, często nietypowe urządzenia dostosowane do Państwa 
wymagań. Zajmujemy się nie tylko nowymi projektami - na życzenie dokonujemy 
przeróbek i modernizacji, które okazały się niezbędne w wyniku użytkowania 
istniejących maszyn i urządzeń. Świadczymy szeroki wachlarz usług dodatkowych 
związany z posadowieniem maszyn i przenosinami całych linii produkcyjnych. 
Prowadzimy usługi w zakresie automatyki i sterowania. Dzięki doświadczeniu 
i znajomości najnowszych rozwiązań branżowych doradzamy naszym Klientom 
w trakcie planowania nowych inwestycji i doboru optymalnych rozwiązań 
technicznych. Innymi słowy spełniamy wszystkie Państwa życzenia, nawet te, 
których spełnienie jest nieosiągalne dla innych.

Zapraszamy do współpracy!

Andrzej  
Międzyrzecki Kamil 

Międzyrzecki
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W naszej ofercie można znaleźć:
 A Silosy magazynowe
 A Zbiorniki
 A Instalacje przesyłowe produktów płynnych i sypkich
 A Podesty i konstrukcje
 A Urządzenia technologiczne:

Usługi, w skład których wchodzą:
 A projektowanie i wykonawstwo urządzeń produkcyjnych, układów 

transportu wraz z instalacjami przesyłowymi i technologicznymi
 A posadowienie i montaż maszyn, urządzeń produkcyjnych  

stanowiących własność Klienta
 A adaptacja urządzeń i linii produkcyjnych pod potrzeby Klienta
 A przenoszenie istniejących linii produkcyjnych w nowe miejsce
 A udział i pomoc techniczna przy uruchomieniu urządzeń oraz  

linii produkcyjnych
 A projektowanie, wykonanie i wdrażenie układów sterownia  

i instalacji elektrycznych

  oblewarki
  powlekarki
  posypywarki
  dekrystalizatory
  stacje przygotowania surowca
  układy przyprawiania
  rynny wibracyjne

... i wiele innych

  mieszalniki
  stacje BIG-BAG
  dozowniki
  depozytory
  tunele chłodnicze
  upłynniacze
  topielniki
  kruszarki

5



6



Biuro projektowe 
To właśnie w tym miejscu budowa maszyn na indywidualne 
zamówienie ma swój początek.

Projektowanie jest pierwszym, a jednocześnie najistotniejszym etapem
każdego przedsięwzięcia. Aby sprostać oczekiwaniom Klientów, 
zatrudniamy ponad dwudziestu wykwalifikowanych inżynierów
z zakresu mechaniki, elektroniki i budownictwa. Są oni odpowiedzialni
za projektowanie maszyn, planowanie przebiegu linii technologicznych
oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Do każdego projektu 
podchodzimy w sposób indywidualny. Realizację wszystkich zleceń
poprzedza szczegółowy wywiad, w trakcie którego pozyskujemy
kluczowe informacje, niezbędne do rzetelnego wykonania powierzonych
nam zadań i wspólnie z Klientem definiujemy założenia projektowe.

W trakcie realizacji zleceń również ściśle współpracujemy 
z naszymi Partnerami. W tym celu organizujemy okresowe spotkania  
i wideokonferencje, na których omawiane są wszystkie szczegóły 
realizowanych zamówień. Takie podejście sprawa, że każdy Kontrahent 
ma realny wpływ na efekt końcowy inwestycji i otrzymuje produkt 
w pełni dostosowany nawet do najbardziej wygórowanych oczekiwań. 
Realizacji wszystkich zleceń towarzyszy tzw. dobra praktyka projektowa.

Oznacza to, że maszyny projektowane przez nasze biuro spełniają wszystkie 
obowiązujące standardy, często je przewyższając. Zawdzięczamy to wiedzy 
zdobytej na drodze współpracy z firmami z kraju i zagranicy, dla których 
wykonaliśmy setki maszyn oraz regularnemu uczestnictwu w targach  
i konferencjach branżowych, w trakcie których nieustannie wzbogacamy 
swoją wiedzę.
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Oferowane usługi  
projektowania: 

 A Maszyny, w tym konstrukcje nietypowe
 A Konstrukcje stalowe, podesty robocze i maszynowe
 A Rurociągi
 A Kompletne linie i instalacje technologiczne
 A Części do maszyn i urządzeń
 A Przebudowa i modernizacja istniejących maszyn  

w zakładzie Klienta
 A Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja  

istniejących linii w zakładzie Klienta.
 A Prototypowe maszyny i urządzenia
 A Inżynieria wsteczna - odtwarzanie istniejących  

maszyn i urządzeń

9



10



Dział produkcji
Jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu produkcyjnym
naszego przedsiębiorstwa i zrzesza ponad siedemdziesięciu
świetnie wyszkolonych, certyfikowanych spawaczy, monterów,
izolerów, tokarzy oraz operatorów maszyn CNC.

To na ich barkach spoczywa wdrożenie w życie nawet najbardziej zmyślnych 
rozwiązań i projektów opracowanych przez naszych inżynierów. Zadowoleni 
i dobrze wyszkoleni pracownicy działu produkcji są motorem napędowym 
naszego przedsiębiorstwa, dlatego każdy z naszych pracowników wyposażony 
jest w najwyższej jakości sprzęt i dobrze wyposażone, komfortowe stanowiska 
pracy. Posiadamy dwie hale produkcyjne przeznaczone do prac montażowych 
prefabrykacji maszyn oraz osobna halę oddaną do potrzeb działu obróbki CNC. 
Szybką realizację zleceń umożliwia również dobrze zaopatrzony magazyn 
z narzędziami, armaturą i często używanymi częściami. Utrzymujemy stany 
magazynowe dużej liczby elementów stosowanych do produkcji naszych maszyn, 
dzięki czemu w wielu przypadkach zwalnia nas to z długotrwałego oczekiwania
na dotarcie niezbędnych podzespołów. 

Regularnie organizujemy dla naszych pracowników warsztaty i szkolenia, będące 
okazją do podwyższenia kwalifikacji oraz nabywania nowej wiedzy, która jest 
naprawdę imponująca i została nabyta w oparciu o setki wyprodukowanych 
maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych. Pracownicy naszego działu produkcyjnego 
posiadają również odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzania 
montaży, prac na wysokościach, prac wymagających stosowania wózków 
widłowych, suwnic i podestów ruchomych. Dzięki temu wachlarz naszych 
usług znacznie wykracza poza budowę maszyn. Oferujemy usługi związane 
z przebudową, remontami, przenosinami oraz adaptacją istniejących
linii produkcyjnych w zakładach produkcyjnych naszych Kontrahentów. 
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W trosce o precyzję wykonania, skrócenie
czasów realizacji i ochronę dziesiątek
autorskich rozwiązań konstrukcyjnych nasz
dział produkcyjny został wzbogacony
o własny park maszyn CNC.
Posiadamy wyłącznie do własnych potrzeb zarówno
nowoczesne, sterowane numerycznie obrabiarki CNC,
jak i maszyny konwencjonalne:

 A Frezarkę CNC
 A Tokarkę CNC
 A Maszynę do cięcia wodą
 A Laser do cięcia blach
 A Automaty CNC do cięcia profili
 A Prasy krawędziowe
 A Gilotynę CNC do cięcia blach
 A Frezarki
 A Tokarki
 A Walcarki do blach 
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Zakresem naszej działalności  
obejmujemy obszar całej Europy.
W ciągu wieloletniej działalności setki firm okazały  
nam zaufanie i skorzystały z naszej oferty.  
Zapraszamy do sprawdzenia naszych możliwości!
W naszym bogatym portfolio znajdują się realizacje dla firm takich jak:

i wielu innych... 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 A Nestle Polska
 A Mieszko
 A Bama
 A Lajkonik
 A Brüggen
 A Oskroba
 A Grupa Colian
 A Prymat
 A Agro-top
 A Ludwig Schokolade
 A Delicpol
 A Royal Canin
 A Bakalland
 A Millano

 A Sante
 A Mars Polska
 A Intersnack
 A Mondelez
 A PepsiCo
 A Ferrero Polska
 A Kupiec
 A Sonko
 A Pszczółka
 A Lorenz
 A Unilever
 A Good Food
 A Lambertz
 A Lesaffre Ingredients 

Services
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RF-MAH
Prawików 10

56-100
woj. dolnosląskie
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KOMPLETNE LINIE TECHNOLOGICZNE
Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu kompletnych linii technologicznych
przystosowanych do dowolnego rodzaju produktów, nie tylko spożywczych.

Posiadamy własne zaplecze konstrukcyjno-techniczne. Służymy Klientom swoim doradztwem  
w przypadku opracowywania nowych projektów i koncepcji. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi  
inżynierów, konstruktorów, programistów, technologów proponujemy Państwu wdrożenie  
kompletnych linii produkcyjnych wraz z automatyką i sterowaniem.

Zajmujemy się również modyfikacją oraz rozbudową istniejących linii produkcyjnych.

Wykonawstwo lini technologicznych to proces złożony, wymagający dobrego rozplanowania każdego 
etapu inwestycji. W przypadku każdego przedsięwzięcia opracowujemy szczegółowy harmonogram 
działania, aby zminimalizować okresy przestoju i zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

ETAP PROJEKTOWANIA 

 A Określenie potrzeb i wymagań Klienta
 A Ustalenie szczegółowych wymagań  

projektowych i specyfikacji  
technologicznej dla instalacji

 A Opracowanie wstępnej koncepcji
 A Weryfikacja wymagań Klienta
 A Opracowanie projektu wykonawczego

ETAP WYKONYWANIA 

 A Prefabrykacja maszyn i zespołów
 A Testy i ocena jakości
 A Przygotowanie maszyn  

i urządzeń do montażu
 A Opracowanie harmonogramu 

montaży

ETAP WDRAŻANIA 

 A Wykonanie montaży technologicznych
 A Wykonanie instalacji elektrycznych, 

szaf elektrycznych i sterowniczych
 A Rozruch i testy
 A Opracowanie dokumentacji  

powykonawczej
 A Szkolenia
 A Opieka serwisowa i gwarancyjna
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ZBIORNIKI
Produkujemy szeroką gamę zbiorników począwszy od niewielkich zbiorników
cieczy i produktów spożywczych o pojemności poniżej 1000l, poprzez
konstrukcje wyposażone w systemy grzania, chłodzenia, systemy mycia,
mieszadła i filtry, aż po zbiorniki wielkogabarytowe, których pojemność dochodzi 
do kilkuset m3.

Wykonujemy kompletne zespoły przesyłowe składające z wielu połączonych ze sobą urządzeń.
Bardzo często dokonujemy rozbudowy istniejącej infrastruktury w zakładach produkcyjnych naszych
Klientów. Mamy do zaproponowania zbiorniki magazynowe, jak i konstrukcje mające na wyposażeniu
różnego rodzaju mieszadła wysoko oraz wolnoobrotowe, których kształt i prędkość dostosowane są
do rodzaju mieszanego produktu. Dobrze zaprojektowane i wykonane mieszadło często decyduje
o powodzeniu całego procesu produkcyjnego, dlatego geometria i typ mieszadła są starannie
dobierane przez naszych inżynierów pod kątem procesu produkcyjnego, w którym znajdują
zastosowanie. Stosujemy mieszadła łopatkowe, ramowe, kotwicowe, wirnikowe, turbinowe,
ślimakowe, wstęgowe a także mieszadła wyposażone w skrobaki i zgarniaki produktu.

Podstawowym materiałem używanym do konstrukcji naszych zbiorników jest stal szlachetna AISI
304 (1.4301) i AISI 316 (1.4401). W zależności od aplikacji stosujemy gatunki stali różniące się
zawartością węgla i dodatków stopowych. Wykonujemy zbiorniki w systemach wielopłaszczowych,
również w technologii PILLOW-PLATE oraz zbiorniki izolowane m.in. wełną mineralną.

W celu dostosowania się do potrzeb Klientów stosujemy różne warianty usytuowania mieszadeł 
i ich napędów. Posiadamy w ofercie zbiorniki z mieszadłami górnymi, bocznymi, skośnymi, a także 
usytuowanymi od dołu. Nasze zbiorniki posiadają szeroki zakresy temperatur roboczych, a staranny 
dobór wszystkich parametrów skutkuje tym, że są idealnie dopasowane do warunków procesowych 
gwarantując bezpieczne i oszczędne przetwarzanie szerokiej gamy produktów. W przypadku wątpliwości 
pomagamy naszym Klientom w dokonaniu właściwego wyboru.
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W skład naszej oferty wchodzą:

 A Zbiorniki mobilne
 A Zbiorniki magazynowe
 A Zbiorniki procesowe
 A Zbiorniki aseptyczne
 A Zbiorniki browarnicze
 A Zbiorniki winiarskie
 A Zbiorniki wody technologicznej
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Wieloletnie doświadczenie w branży nauczyło nas, że maszyny do
przemysłu spożywczego nie mogą posiadać elementów, które
powodują gromadzenie się i zaleganie produktu spożywczego.
W naszych zbiornikach dbamy o to, aby nie było takich miejsc
zarówno w ich wnętrzu, jak i na zewnątrz, natomiast sama
konstrukcja naszych wyrobów spełnia wymagania higieniczne
obowiązujące w branży spożywczej i umożliwia szybkie i łatwe
mycie. Wykonujemy ponadto zbiorniki wyposażone w różnego
rodzaju systemy myjące, w tym system CIP, dysze myjące itp.
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Ważnym elementem każdego zbiornika jest jego wyposażenie.
Produkowane przez nasz zbiorniki doposażamy na życzenie
Klienta w różnego rodzaju czujniki m.in. poziomu, temperatury
i sensory wagowe. Dbamy również o bezpieczeństwo
eksploatacji poprzez zastosowanie wyłączników krańcowych
oraz krat bezpieczeństwa. Wszystkie zbiorniki wyposażone
w napęd skonstruowane są w taki sposób, aby w przypadku
awarii olej znajdujący się w napędzie nie przedostał się do
wnętrza zbiornika. Bardzo często integrujemy nasze
zbiorniki z istniejącymi instalacjami przesyłowymi, wówczas
wszelkie przyłącza produktu oraz grzania usytuowane są
w sposób umożliwiający szybkie i łatwe podłączenie do
istniejących instalacji.
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SILOSY MAGAZYNOWE
W ofercie posiadamy różnego rodzaju silosy przeznaczone do substancji sypkich:
posadowione poziomo, pionowo, silosy z izolacją lub bez izolacji. Produkujemy
silosy o różnych kształtach i gabarytach, w wielu rozmaitych konfiguracjach
uzależnionych od wymagań Klienta. Gdy wymiary zbiornika silosowego 
przekraczają możliwości transportowe, wykonywany jest on na miejscu
posadowienia. 

Oferujemy silosy wyposażone w: 

 A nadmuch osuszonego powietrza
 A aerowibratory
 A dna aktywne
 A monitoring poziomu i temperatury, wilgotności, wagi tensometryczne itp.
 A pomosty robocze
 A drabiny ścienne i dachowe
 A włazy rewizyjne
 A klapy bezpieczeństwa nad i podciśnieniowe
 A filtry odpylające
 A izolację termiczną
 A układy ogrzewania i chłodzenia
 A filtry magnetyczne i sitowe
 A przyłącza do napełniania np. do autocystern 

... oraz wiele innych usprawnień.
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Bardzo często wykonujemy silosy i zbiorniki w połączeniu
z kompletnymi instalacjami transportu surowca. Wykonujemy
zarówno wolno-stojące silosy na własnej konstrukcji wsporczej,
fundamentami betonowymi, jak i grupy silosów i zbiorników
posadowionych na wspólnej ramie wsporczej. Kompleksowo oferujemy 
również prace budowlane związane z posadowieniem nowych silosów.
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INSTALACJE PRZESYŁOWE PRODUKTÓW 
Nieodłącznym elementem instalacji technologicznych, w których zastosowanie 
mają zbiorniki i silosy są instalacje przesyłowe. Nasza firma jako wiodący producent 
oraz dostawca zbiorników i silosów ma również doświadczenie w projektowaniu, 
prefabrykacji i montażu instalacji rurowych: 

 A jednopłaszczowych 
 A dwupłaszczowych
 A trójpłaszczowych
 A z płaszczem grzewczym wodnym 
 A z płaszczem grzewczym parowym
 A izolowanych lub nieizolowanych

Dokładnie przygotowanie prefabrykatów instalacji przyczynia się do znaczącego ograniczenia czasu trwania
montażu, czego rezultatem jest oszczędność czasu oraz redukcja kosztów projektu.

Oferujemy prefabrykację oraz montaż rurociągów we wszystkich dostępnych średnicach nominalnych.
Stosujemy różne sposoby łączenia rurociągów m.in. kołnierzowe, gwintowe, klamrowe i obejmowe. Zależnie 
od środowiska pracy proponujemy różne materiały, głównie stal szlachetną AISI 304 i AISI 316. Izolacja oraz 
jej poszycie dobierane są indywidualnie do potrzeb Klienta. Stosujemy różne materiały izolacyjne w zależności 
od parametrów procesu technologicznego i środowiska pracy. Na życzenie Klienta rurociągi doposażamy 
w zawory, przepływomierze, czujniki, filtry magnetyczne własnej produkcji oraz systemy wymuszenia 
przepływu, których rodzaj dobierany jest do typu produktu, dzięki czemu każda wykonywana przez nas 
instalacja spełnia wszystkie, nawet najbardziej wygórowane wymagania procesu technologicznego, którego 
jest częścią.
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TRANSPORTERY
Odpowiednio zaprojektowany oraz niezawodny system transporterów jest 
jednym z głównych elementów procesu produkcyjnego oraz dystrybucyjnego. 
Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów posiadamy szeroką paletę 
różnego typu przenośników specjalnie przystosowanych do Państwa potrzeb. 

Rola nowoczesnych systemów transportowych nie powinna ograniczać się jedynie do transportu
produktów. W celu spełnienia wymagań naszych Klientów oferowane przez nas urządzenia 
posiadają szereg dodatkowych atrybutów zwiększających ich funkcjonalność. Oferujemy systemy 
transportowe wyposażone w czujniki oraz układy detekcji np. metalu i systemy sortowania oraz 
naważania produktu. Proponujemy Państwu przenośniki z możliwością regulacji prędkości oraz 
układy rewersyjne, pozwalające na zmianę kierunku transportu. Posiadamy w ofercie transportery
o zmiennej długości i wysokości,  a także konstrukcje posadowione na ruchomej ramie jezdnej. 
Gwarantujemy bezpieczeństwo eksploatacji poprzez zastosowanie starannie zaprojektowanych 
systemów osłon, jak również licznych zabezpieczeń w postaci wyłączników krańcowych i czujników 
optycznych. Ważną cechą dobrze zaprojektowanego transportera jest możliwość szybkiego 
i łatwego umycia urządzenia. Umożliwia to specjalne zaprojektowanie elementów obudowy 
oraz zastosowanie łatwo demontowalnych tac odpadowych, skrobaków i zabieraków produktu.

Równie duży nacisk kładziemy na dobre przygotowanie do montażu w obiektach odbiorców, 
dopasowując się do warunków posadowienia już istniejących instalacji. Zdajemy sobie 
sprawę, że urządzenia należące do poszczególnych linii działają jako jeden system i powinny 
być do siebie dopasowane tak, aby zapewnić maksymalną przepustowość i zminimalizować 
przestoje. Oferujemy zarówno autonomiczne maszyny dopasowane do już istniejących układów 
transportowych, jak i kompletne układy transportu złożone z wielu połączonych ze sobą urządzeń.
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Nasze transportery można podzielić na kilka grup  
różniących się od siebie konstrukcją:

 A Transportery spiralne
 A Transportery taśmowe
 A Transportery rolkowe
 A Transportery ślimakowe



TRANSPORTERY SPIRALNE
Jest to rodzaj transporterów mający za zadanie wydłużyć drogę transportowanego produktu, jednocześnie zajmując stosunkowo 
niewielką powierzchnię roboczą. Transportery spiralne są stosowane najczęściej wówczas, gdy transportowany wyrób musi zostać 
poddany pewnym procesom produkcyjnym np. ochłodzeniu, zamrożeniu, podgrzaniu itp. Wykonujemy transporty spiralne o różnej 
średnicy i ilości zwojów. Pozwala to na uzyskanie niemal dowolnej długość drogi transportowanego surowca, przy zachowaniu 
stosunkowo niedużych gabarytów urządzenia. Zależnie od przeznaczenia oferujemy możliwość wyposażenia przenośnika m.in. 
w różnego typu agregaty chłodnicze i zabudowę izolacyjną, wspomagającą proces produkcyjny. W tego typu transporterach stosujemy 
najczęściej taśmy siatkowe i modułowe oraz napędy rewersyjne.



TRANSPORTERY ROLKOWE
Tę grupę przenośników proponujemy do transportu produktów o zwartej budowie np. pudełek, palet, pojemników itp. Oferujemy 
transportery rolkowe w wersji z napędem, który napędza wszystkie rolki, tylko ich część, a także w wersji grawitacyjnej, bez napędu.  
Zakres nośności naszych przenośników waha się od kilku do kilkuset kg/m i determinuje sposób przenoszenia napędu, konstrukcję 
ramy nośnej i rodzaj zastosowanych rolek. W przypadku niewielkiej masy transportowanych elementów stosujemy najczęściej rolki  
z tworzywa sztucznego m.in. poliuretanu, natomiast w przypadku ciężkich ładunków używamy na ogół rolek stalowych lub 
ocynkowanych, łożyskowanych zewnętrznie. Transportery rolkowe wykonujemy zarówno w wersji prostej, jak i łukowej, dzięki czemu 
możliwe jest uzyskanie niemal dowolnego przebiegu linii transportowej.



TRANSPORTERY TAŚMOWE
Jest to najpopularniejszy rodzaj przenośników stosowany u naszych Klientów. Wykonujemy transportery taśmowe umożliwiające 
transport dowolnego rodzaju produktów, o różnych gabarytach. Oferujemy przenośniki taśmowe proste, typu „Z”, typu „L”, 
a także łukowe w zakresie od 30 do 180°. Stosujemy wiele rodzajów taśm - od lekkich taśm transportowych, poprzez konstrukcje 
modułowe, siatkowe i płytkowe, aż po łańcuchy acetalowe  i pasy transportowe. W przypadku wyrobów przeznaczonych do 
przemysłu spożywczego zapewniamy wymagane atesty na wszystkie materiały mające kontakt z produktem spożywczym. 
Używamy różnych form zakończenia transporterów - rolkowych oraz noskowych, przydatnych zwłaszcza w przypadku łączenia 
ze sobą przenośników do transportu produktów o małych gabarytach. Wszystkie przenośniki naszej produkcji posiadają 
wygodny w obsłudze mechanizm pozwalający na regulację naciągu taśmy transportowej. Wykonujemy zarówno konstrukcje 
otwarte, jak i hermetyczne zamknięte. Oferujemy osłony stalowe oraz wykonane z tworzyw sztucznych m.in. poliwęglanu i PCV.



TRANSPORTERY ŚLIMAKOWE
Przenośniki ślimakowe bywają częstym wyborem w przypadku przesyłu materiałów sypkich, drobnoziarnistych i gdy ważne jest 
wyeliminowanie pylenia produktu. Nasza oferta zawiera przenośniki ślimakowe korytowe, które umożliwiają inspekcję ślimacznicy po 
zdjęciu osłon oraz rurowe, mogące pracować nawet przy znacznych kątach pochylenia. Posiadamy w ofercie różne warianty ślimacznic, 
w tym bezrdzeniowe oraz o zmiennym skoku, których średnica waha się od 50 do 800mm. Dzięki zastosowaniu międzyłożyskowania 
długość jednego urządzenia może wynosić nawet 50m. Bardzo często wyposażamy nasze przenośniki w kosze i leje zasypowe. 
W przenośnikach przeznaczonych do uciążliwych w transporcie surowców stosujemy specjalistyczne łożyskowanie i uszczelnienia 
np. dwuwargowe.



PODESTY I KONSTRUKCJE STALOWE
Konstrukcje oraz podesty są elementami, które muszą spełniać szereg 
przepisów i norm BHP. Projektujemy i wykonujemy różne rodzaje podestów 
- platformy dostępowe, kładki komunikacyjne i konstrukcje nośne, przeznaczone 
do posadowienia maszyn. Nasze podesty spełniają szereg warunków stabilności 
i wytrzymałości, dbamy również o to, aby nie przenosiły drgań na elementy na 
nich posadowione.

Realizujemy zamówienia według projektów własnych oraz dostarczonych nam przez Klientów.
W zależności od przeznaczenia podesty wykonujemy ze stali nierdzewnych, konstrukcyjnych,
ocynkowanych lub lakierowanym proszkowo. Oferujemy lakierowanie proszkowe w dowolnie
wybranym kolorze z palety RAL.

Podesty o znacznych gabarytach montujemy w zakładach naszych Klientów z wcześniej przygotowanych
segmentów. Proponujemy kilka wariantów poszycia stosując blachy ryflowane stalowe oraz 
aluminiowe, jak również kraty pomostowe, o wybranej wielkości perforacji. Posiadamy w ofercie
podesty z demontowalnymi barierkami, podesty mobilne, tworzymy konstrukcje wyposażone w schody
i drabiny dostępowe, bramki bezpieczeństwa i windy dostarczające ładunek na wybrany 
poziom. Produkujemy podesty wyposażone w podpory, podesty podwieszane, podesty
przytwierdzane do ścian i posadzki.

Produkcja każdego z podestów poprzedzona jest odpowiednimi obliczeniami, dzięki którym
optymalizujemy koszta produkcji, a nasze wyroby charakteryzują się dużą wytrzymałością
i bezpieczeństwem. Poza podestami wykonujemy także ramy stalowe, stelaże, konstrukcje
wsporcze do maszyn i urządzeń, wsporniki oraz wiele innych, nawet najbardziej skomplikowanych
konstrukcji stalowych.
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Obecnie konstrukcje stalowe wykorzystywane są bardzo często do
powiększenia przestrzeni roboczych hal produkcyjnych oraz jako ułatwienie 
dostępu do maszyn. Nasze podesty powstają ze skręcanych prefabrykatów, 
dzięki czemu można je szybko zamontować, niwelując czasy przestoju 
produkcyjnego do minimum. Zawdzięczamy to wczesnemu planowaniu 
przebiegu prac montażowych. Już na etapie projektowania dobierany jest 
optymalny podział podestu na elementy, który zapewni stosunkowo prosty 
montaż, przy zachowaniu najwyższych parametrów wytrzymałościowych. 
Ponadto zatrudniamy kilka zespołów monterów, z uprawnieniami do prac 
na wysokości, dedykowanych montażowi podestów. Dzięki temu wszelkie 
czynności montażowe wykonywane są starannie i w krótkim czasie.
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URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie zaawansowanych technologicznie,
skomplikowanych urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu. Dzięki temu możemy się podjąć
wykonawstwa nawet najbardziej złożonych mechanizmów.

Podstawową zasadą naszej firmy przy doborze i produkcji urządzeń jest zasada starannego zaprojektowania według Państwa
specyfikacji i wymagań. Wymagania te są od początku centralnym punktem naszego działania. Służymy Państwu doradztwem
w doborze materiału, kształtu i wyposażenia urządzenia. W taki sposób z modelu technologicznego powstaje doskonały produkt,
zgodny z Państwa oczekiwaniami. Współpraca z naszą firmą daje pewność, że każdy projekt zostanie wykonany
z najwyższą starannością.

Dla zapewnienia jak najlepszej realizacji przedsięwzięcia, organizujemy regularne spotkania z naszymi inżynierami i doradcami
technicznymi, dzięki czemu mogą Państwo uczestniczyć w całym procesie - od projektu do produkcji urządzenia, przekazując
nam na bieżąco swoje spostrzeżenia i uwagi.
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RYNNY WIBRACYJNE
Poza najpopularniejszymi systemami transportu tj. przenośniki
taśmowe, ślimakowe i rolkowe oferujemy również alternatywne
systemy transportu. Posiadamy w naszej ofercie rynny
wibracyjne wyposażone w napęd elektromagnetyczny, które
idealnie nadają się do dozowania, naważania i transportu
surowców sypkich i kruchych. Proponujemy różne metody 
posadowienia, w tym konstrukcje podwieszane i ramy 
nośne. Wykonujemy konstrukcje otwarte i hermetycznie 
zamknięte. W razie potrzeby łączymy pojedyńcze urządzenia 
w rozbudowane zespoły przesyłowe, dopasowane do 
istniejących instalacji w zakładach naszych Klientów.
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OBLEWARKI
Wykonujemy oblewarki przeznaczone do pracy z czekoladą i produktami czekoladopodobnymi,
służące do powlekania pralin, wafli, batonów, czekoladek, cukierków itp. Jesteśmy w stanie
dostosować i zoptymalizować osiągi i parametry oblewarek do konkretnych zastosowań.
Doposażamy nasze maszyny w systemy transportu produktu.

Oblewarki produkujemy jako samodzielne maszyny przystosowane do istniejących linii produkcyjnych w zakładzie naszego
Klienta lub w połączeniu z innymi maszynami naszej produkcji - tunelami chłodniczymi i systemami transportu. Oblewarki
doposażamy w razie potrzeby m.in. w rozmaite systemy dekorowania produktu. Zdajemy sobie sprawę, że
w branży cukierniczej wygląd wyrobów odgrywa bardzo istotną rolę, dlatego wszystkie gabaryty naszych oblewarek, ich
wydajność i sposób oblewania, dobierane są indywidualnie do konkretnego rodzaju wyrobu. Dzięki temu produkty naszych
Klientów wyglądają estetycznie, apetycznie i zachęcają do zakupu. Wszystkie oblewarki wyposażone są w intuicyjny
i nowoczesny system sterowania.
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Główne atrybuty naszych oblewarek:

 A Całość konstrukcji - rama, zbiornik, wanna, siatka wykonane z polerowanej stali szlachetnej AISI 304.
 A Możliwość całkowitego lub jednostronnego oblewania czekoladą.
 A Konstrukcja posadowiona na stopkach z możliwością precyzyjnego wypoziomowania.
 A Zbiornik czekolady z płaszczem grzewczym wyposażony w mieszadło oraz mierniki przepływu
 A Podwójna kurtyna do nakładania czekolady.
 A Tacka rozprowadzająca z możliwością regulacji wysokości.
 A Wibracyjny system usuwania nadmiaru czekolady.
 A Wymienna wanna do czekolady wyposażona w mieszadło.
 A Intuicyjny panel sterowania, zastosowanie czujników temperatury, poziomu, 

przepływu, sterowanie prędkością.
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TUNELE CHŁODNICZE
Maszyny te są powszechnie stosowane w firmach produkcyjnych od branży spożywczej, aż po branże
farmaceutyczną. Tuneli chłodniczych używa się najczęściej do transportu i chłodzenia różnego rodzaju produktów
cukierniczych np. ciastek, batoników świeżo oblanych czekoladą oraz wszelkiego rodzaju substancji, które
w trakcie procesu produkcyjnego powinny mieć niską temperaturę. Możliwe jest również wykonanie tuneli
podwyższających temperaturę transportowanego medium.

W zależności od potrzeb naszych Klientów najczęściej produkujemy tunele chłodnicze o szerokości od 40 do 2000mm i o długości wahającej
się od 25 do 100 m. Stosujemy wysokiej jakości taśmy transportowe z odpowiednimi atestami dopuszczenia do przemysłu 
spożywczego. Montowane w naszych tunelach osłony charakteryzują się wysoką hermetycznością - szczelnością 
i świetnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Obniża to koszta ich eksploatacji i poprawia właściwości procesu 
technologicznego. Posiadamy kilka sprawdzanych wariantów umieszczenia osłon, które proponujemy 
naszym Klientom. Ważną cechą tuneli, nad którą pracowali nasi projektanci jest mała 
liczba elementów złącznych tj. śrub i nitów użytych podczas produkcji. Tak jak  
w przypadku naszych pozostałych maszyn zapewniamy odpowiednie 
wyposażenie tunelu w czujniki i sterowanie, dostosowane  
do wymagań klienta.
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POWLEKARKI I POSYPYWARKI
Posiadamy w ofercie różnego rodzaju systemy posypywania i aromatyzacji
produktu m.in. bębny aromatyzacji służące do obtaczania i powlekania
produktów spożywczych tj. chipsy, chrupki, płatki, ciastka przyprawami.
Wykonywane przez nas bębny posiadają możliwość wyboru kierunku obrotów,
regulacji prędkości obrotowej oraz stopnia pochylenia bębna. Kształt wnętrza
bębna dobierany jest na podstawie przyprawianego produktu,
tak aby zoptymalizować proces przyprawiania.
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STACJE BIG - BAG
Oferujemy szeroką paletę stacji załadunkowo rozładunko-
wych do worków typu BIG-BAG o udźwigu pojedynczego  
worka od 1 do 2,5t.
Posiadamy w ofercie stacje jedno lub wielowciągnikowe. Wykonywane przez 
nas stacje charakteryzują się najwyższej jakości komponentami. Stosujemy 
wciągniki tylko najlepszych producentów. Wszystkie stacje posiadają bardzo 
intuicyjny, prosty system sterowania. W razie potrzeby integrujemy stacje 
m.in. z podestami obsługowymi, systemami transportu, przesiewaczami, 
rozdrabniaczami. Pomagamy w kompletowaniu odpowiedniej dokumentacji, 
wymaganej do odbioru przez UDT.
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Proponujemy różne warianty wyposażenia stacji:
 A Typowy udźwig od 1 do 2,5t
 A Możliwość zastosowania zbiornika buforowego bądź leja zasypowego
 A Zasuwy nożowe, siłowniki pneumatyczne lub zawory irysowe 

na wysypie produktu
 A Przyłącze rękawa wyposażone w pierścień dociskowy
 A Możliwość wygrodzenia stacji, zastosowanie osłon bezpieczeństwa
 A Pierścień dociskowy unoszony dźwigniami, wyposażony w sprężyny 

gazowe, które ułatwiają unoszenie
 A Wysyp wspomagany wibratorem elektrycznym,  

ułatwiający dobre opróżnianie worka
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SORTOWNIKI
Posiadamy w swojej ofercie systemy sortujące produkty
spożywcze i opakowania. W zależności od potrzeb
wykorzystujemy różnego rodzaju czujniki. Stosujemy
systemy aktuacji pneumatycznej i elektrycznej. Systemy
integrujemy zarówno z istniejącymi maszynami  
w zakładzie Klienta, jaki z maszynami własnej 
produkcji. Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania
są bezpieczne dla sortowanych elementów.
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TOPIELNIKI
Wykonujemy topielniki do wszelkiego rodzaju tłuszczów i mas czekoladowych.
Posiadamy w swojej ofercie zarówno topielniki wannowe ze spiralą grzewczą, jak
i topielniki rusztowe z pojedyńczym lub podwójnym rusztem grzewczym, w wersji
mobilnej i stacjonarnej. Nasze topielniki wyposażamy w czujniki poziomu, 
regulatory temperatury, ogrzewanie elektryczne i pompy wspomagające obieg 
czynnika grzewczego. Kształt wanien i zbiorników dobieramy w taki sposób, aby 
zminimalizować zaleganie produktu i umożliwić całkowite opróżnienie topionego 
surowca.
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KRUSZARKI I ROZDRABNIACZE
Produkujemy szeroką gamę kruszarek do rozdrabniania produktów spożywczych i nie tylko.
Kluczowe parametry tj. wydajność i rozdrobnienie produktu dobierane są do wymagań Klienta.
Kształt elementów mechanicznych odpowiedzialnych za kruszenie dobieramy indywidualnie do
każdego rodzaju produktu. Posiadamy w tym zakresie szereg autorskich, sprawdzonych
rozwiązań konstrukcyjnych, opracowanych przez zespół naszych projektantów i sprawdzonych
na wielu rodzajach produktów. Przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa, dlatego stosujemy
liczne zabezpieczenia m.in. w postaci krat zabezpieczających i wyłączników krańcowych. Dbamy
również, aby możliwe było łatwe czyszczenie i konserwacja kruszarek, co jest bardzo ważne
w przypadku maszyn o tej specyfice pracy.
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MIESZALNIKI
Oferujemy mieszalniki procesowe wykonywane ze stali szlachetnych i konstrukcyjnych do tworzenia
przeróżnych mieszanek i roztworów w przemyśle spożywczym. Stosujemy różne konfiguracje - dostępne
są mieszalniki z ruchomym korpusem oraz wyposażone w mieszadło. Wykonujemy konstrukcje pionowe,
poziome a nawet piętrowe, stosowane w przemyśle spożywczym m.in. jako homogenizatory, reaktory, czy
też krystalizatory. Proponujemy różne warianty posadowienia - na nogach, na ramie wsporczej, na cokole,
wykonujemy również mieszalniki mobilne. Każde zamówienie rozpatrujemy indywidualnie pod względem
specyfikacji technicznej. Oferujemy mieszalniki jedno i wielopłaszczowe o różnych pojemnościach,
z grzaniem lub bez, z różnymi wariantami wyposażenia. Gwarantujemy optymalny dobór napędów, kształtu,
typu i mocy mieszadeł, intuicyjne sterowanie, łatwe czyszczenie i bezpieczeństwo eksploatacji.
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FILTRY
Oferujemy bogatą paletę filtrów w wykonaniu jedno i dwupłaszczowym, przeznaczonych do filtracji 
substancji płynnych i sypkich. Posiadamy w ofercie filtry wyposażone w pręty magnetyczne, bardzo 
skuteczne w przypadku zanieczyszczeń metalicznych i świetnie sprawdzające się np. w przypadku 
filtrowania czekolady i mas tłuszczowych. Stosujemy wkłady wykonane z siatki o różnej wielkości oraz 
zagęszczeniu perforacji oraz wałków magnetycznych o różnych średnicach, długości i wartościach indukcji 
magnetycznej. Budowa filtrów pozwala na łatwe wyjęcie i oczyszczenie wkładów oraz ich ponowny 
montaż. Stosujemy różnego rodzaju przyłącza produktu m.in. kołnierzowe i gwintowe we wszystkich 
dostępnych średnicach nominalnych. W razie potrzeby filtry wyposażone są w czujniki i zawory spustowe.

52



DOZOWNIKI
Wykonujemy systemy dozowania przeznaczone do dowolnego 
rodzaju produktów umożliwijące precyzyjne dozowanie w zakresie 
od pojedyńczych miligramów do nawet kilku ton na godzinę.
Stosujemy zasobniki otwarte, zamknięte, hoppery cylindryczne 
oraz kwadratowe. Do kontroli 
dozowania używamy m.in. dysz,
elektrozaworów, śluz celkowych, zasuw
nożowych oraz czujników wagowych.
Proces doprowadzania i odprowadzania
produktu może odbywać się np.
poprzez zastosowanie transporterów
ślimakowych i systemów transportu
pneumatycznego. Oferujemy liczne
usprawnienia w postaci wibratorów
elektrycznych, filtrów i czujników
dostosowanych do potrzeb Klienta.
Używamy różnych materiałów od stali
konstrukcyjnej po stal szlachetną AISI
304 i AISI 316.
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PRZESIEWACZE
Przesiewacze sitowo-wibracyjne służą do przesiewania
materiałów sypkich takich jak proszki, granulki, czy 
ziarno i ich podziału na frakcje np. w celu usunięcia 
zanieczyszczeń z produktu. Wykonujemy przesiewacze 
w wersjach jedno lub wielopoziomowych posiadających 
kilka sit, przeznaczonych do filtrowania różnego rodzaju
produktów spożywczych. W naszych separatorach
stosujemy na ogół dwa wibratory elektryczne,
aby spotęgować występowanie wibracji poziomych
i pionowych, dzięki czemu uzyskujemy bardzo
wysoką efektywność w trakcie filtrowania produktu.
Szczegółową specyfikację każdego urządzenia
dobieramy indywidualnie do konkretnych zastosowań
na podstawie specyfikacji oraz próbek produktu,
dostarczonych do nas przez Klienta

Produkowane przez nas przesiewacze wykonywane
są w taki sposób aby umożliwić szybką i łatwą
wymianę oraz okresowe czyszczenie sit.
Hermetyczna, szczelna obudowa zapobiega
wydostawaniu się produktu na zewnątrz i eliminuje
występowanie pylenia na zewnątrz separatora.
Bardzo często dostarczamy przesiewacze w połączeniu
z pneumatycznymi systemami transportu produktu,
które świetnie sprawdzają się w przypadku
transportu produktów sypkich, stwarzających ryzyko
pylenia.
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NIETYPOWE MASZYNY 
I URZĄDZENIA
Jako firma posiadające własne zaplecze inżynierskie  
i technologiczne wykonujemy wiele niestandardowych 
konstrukcji, często unikatowych, których nie da się
przypisać do żadnej konkretnej 
kategorii. W ramach współpracy
z naszymi Klientami nasz dział
badawczo-rozwojowy wykonuje
projekty maszyn prototypowych.

Formiarka  
do ciasta

Gotowalnik
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Bęben  
chłodzący 

do czekolady

SKID  
dozowania  

PGPR
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AUTOMATYKA
Tworzymy układy sterowania i automatyki do wykonywanych przez nas maszyn
i linii produkcyjnych. Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie programowania
sterowników PLC – zapewniamy sprawdzone, kompleksowe rozwiązania,
dopasowane indywidualnie do życzeń Klientów i przeznaczenia danego systemu.
Służymy fachowym wsparciem oraz doradztwem na etapach planowania
i projektowania układów. W przypadku modernizacji istniejących linii produkcyjnych
lub ich rozbudowy o nasze maszyny jesteśmy w stanie wykonać modyfikację
istniejących układów sterowania. Zajmujemy się montażem pulpitów i szaf
sterowniczych, wykonujemy okablowanie oraz montaż czujników. Wszystkie
projektowane układy sterowania posiadają układy bezpieczeństwa i spełniają
wymogi odpowiednich norm zharmonizowanych.

Oferujemy:

 A Wykonywanie układów sterowania elektrycznego, elektronicznego i pneumatycznego  
do wykonywanych przez nasz maszyn

 A Kompleksową modernizację i modyfikację istniejących systemów sterowania
 A Łączenie maszyn i urządzeń w linie produkcyjną
 A Oprogramowanie sterujące linią technologiczną z nowoczesną wizualizacją, optymalizacją  

i raportowaniem
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USŁUGI
Oferujemy szereg usług związanych z montażem maszyn, linii produkcyjnych
i technologicznych. Podejmujemy się również wykonywania związanych
z tym prac budowlanych. Wykonujemy usługi w zakresie prowadzenia
i izolowania rurociągów. Dzięki ekipie doświadczonych monterów, mających 
za sobą wykonanie dziesiątek zleceń w fabrykach naszych Kontrahentów 
podejmujemy się wielu niekonwencjonalnych zadań, wymagających 
nieszablonowego podejścia.

Specjalizujemy się w montażu linii technologicznych budowanych na bazie własnych urządzeń,
jak i z uzupełnieniem urządzeń innych znanych firm. Zakres naszych usług obejmuje również
kompleksowe przenoszenie linii produkcyjnych lub jej poszczególnych elementów składowych na
terenie całej Europy wraz z integracją i uruchomieniem w nowym miejscu. Elementy składowe linii
poddawane są przeglądom konserwacyjnym, a w razie potrzeby remontom i rozbudowie o nowe 
urządzenia.

Oferujemy:
 A montaż urządzeń produkcyjnych, układów transportu wraz z instalacjami przesyłowymi  

i technologicznymi
 A posadowienie maszyn, urządzeń produkcyjnych stanowiących własność Klienta
 A wykonawstwo adaptacji urządzeń i linii produkcyjnych pod potrzeby Klienta
 A udział i pomoc techniczna przy uruchomieniu urządzeń oraz kompletnych linii
 A wykonanie prac związanych z przeniesieniem maszyn i linii produkcyjnych
 A montaż rurociągów i prace izolacyjne
 A Prace remontowe na ciągach produkcyjnych
 A Usługi spawalnicze
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UNIWERSALNOŚĆ

Bez względu na rodzaj branży, którą reprezentuje
nasz Klient, czy jest to firma spożywcza, kosmetyczna,
czy też chemiczna, dzięki kilkunastoletniemu
istnieniu na rynku doskonale znamy specyfikę Państwa
działalności. Dzięki temu nasze produkty spełniają
wszelkie wymogi związane z potrzebami
technologicznymi, sanitarnymi i BHP obowiązującymi
w Państwa sektorze, posiadając wymagane atesty
i certyfikaty.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

W związku z tym, że odbiorcami naszych wyrobów są
firmy produkcyjne, które nie mogą sobie pozwolić na
przestoje związane z awariami linii produkcyjnych,
zapewniamy, że nasze urządzenia są najwyższej jakości
i spełniają wszystkie wymagane normy. Na wykonane
przez nas wyroby zapewniamy wszelką dokumentację,
certyfikaty, a także kilkunastomiesięczną gwarancję.
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SPEŁNIAMY ŻYCZENIA

Oprócz standardowych produktów znajdujących się od lat
w naszej ofercie, dzięki ekipie naszych projektantów
i konstruktorów jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać
indywidualne urządzenia dostosowane do Państwa wymagań.
Zajmujemy się nie tylko nowymi projektami, na życzenie
Państwa dokonujemy przeróbek i modernizacji, które okazały
się niezbędne w wyniku użytkowania istniejących urządzeń
– spełniamy życzenia ze stali.

FACHOWOŚĆ

Nasze miejsca pracy - hale produkcyjne, pracownie
projektowe, biura wyposażone są w nowoczesny sprzęt,
który pozwala nam osiągać szybkie wykonawstwo przy
zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. Nie
osiągalibyśmy jednak takich sukcesów, bez nowoczesnej
technologii i wykwalifikowanej kadry pracowników,
którzy dzięki swojej wiedzy i nieograniczonej pomysłowości 
zapewniają wykonanie nawet najtrudniejszych zleceń.
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Zapraszamy 
do odwiedzin
naszej nowej 
strony!
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