




 Nasi pracownicy to ludzie, wywodzący się z biur 
konstrukcyjnych i działów utrzymania ruchu dużych 
zakładów przemysłowych.

 To kompetentna i doświadczona kadra inżynierska

z długoletnim doświadczeniem w przemyśle i wysoką 
wiedzą techniczną.

 Zaufało nam wiele firm

działających w branży:

motoryzacyjnej, drzewnej

i spożywczej.



 Specjalizujemy się głównie w projektowaniu linii 
technologicznych i maszyn specjalistycznych, tworzeniu 
programów PLC oraz wizualizacji paneli operatorskich. 
Ponadto zajmujemy się robotyzacją stanowisk i procesem 
integracji z systemami sieci wewnątrzzakładowej,

a także serwisem urządzeń

i utrzymaniem ruchu oraz

prefabrykacją szaf

sterowniczych.



 projektowanie układów automatyki i wizualizacji SCADA

 programowanie sterowników PLC

 parametryzacja układów napędowych i regulatorów PID 

 integracja urządzeń różnych producentów

 przeglądy, konserwacja i serwis maszyn

 projektowanie linii produkcyjnych

 wykonywanie dokumentacji

 serwis układów sterowania

 układy elektropneumatyki



 Stanowiska zrobotyzowane oferowane przez naszą firmę 
wykonywane są w oparciu o roboty znanych producentów 
takich jak: KUKA, FANUC, ABB, KAWASAKI. 

Zakres prac obejmuje:

• integrację z maszynami w linii produkcyjnej

• dobór odpowiedniego robota

• przygotowanie stanowiska

• oprogramowanie procesu

• szkolenia dla operatorów.



 Produkujemy maszyny nieseryjne, przeznaczone do 
wspomagania produkcji w różnych dziedzinach 
przemysłu. Wykonujemy projekty linii technologicznych.

Nasza domena to maszyny specjalnego przeznaczenia, 
które mogą stanowić część linii produkcyjnej lub działać 
niezależnie. Maszyny wykonane

według naszej dokumentacji

spełniają wszystkie wymagane

normy bezpieczeństwa. 



 ocena zagrożeń maszyn

 realizacja funkcji bezpieczeństwa

 przystosowywanie maszyn i linii produkcyjnych do 
dyrektywy bezpieczeństwa

 projektowanie i montaż skanerów przestrzennych

oraz kurtyn bezpieczeństwa

z mutingiem lub bez



 Oferujemy prefabrykację szaf automatyki i pulpitów 
sterowniczych w oparciu o dokumentację własną lub 
powierzoną. W zależności od potrzeb klienta i jego 
wewnętrznych standardów, do prefabrykacji

szaf automatyki stosujemy wymagane komponenty.

Jakość naszych usług

potwierdzają wykonane

pomiary i testy.



 Nasza firma świadczy usługi w zakresie utrzymania ruchu, 
zapewniając stabilną i bezawaryjną pracę maszyn

i urządzeń w procesie produkcyjnym.

Serwisujemy stanowiskami zautomatyzowane

i zrobotyzowane oraz sprawujemy

nadzór nad maszynami,

liniami produkcyjnymi

oferując pomoc on-line.



 Wychodząc na przeciw naszym klientom proponujemy 
podpisanie stałej umowy na świadczenie usługi 
utrzymania ruchu. Współpraca między nami, a klientem 
pozwala  na stałą kontrolę i monitoring pracy maszyn, 
uczestniczących w procesie produkcyjnym, co wymiernie 
przekłada się na bezawaryjność.

Dla naszych Klientów jesteśmy

dyspozycyjni, zawsze gotowi

do działania tak, aby niwelować

straty spowodowane przestojami.
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