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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa ręce pozycję „WAŻENIE, DOZOWANIE, 

PAKOWANIE – KATALOG BRANŻOWY 2016”. Niniejsze wydanie 

dostępne jest również w wersji online na naszej stronie internetowej 

www.wdp.com.pl. Obie formy publikacji są dodatkiem do wydawane-

go przez nas kwartalnika „Ważenie Dozowanie Pakowanie” i zawierają 

tematyczny wykaz firm według branż. 

Alfabetyczny i tematyczny indeks został stworzony, aby ułatwić wy-

szukanie interesującej oferty, która nie tylko spełni Państwa wyma-

gania, lecz również pomoże w nawiązaniu pomyślnej i długotrwałej 

współpracy. 

Mamy nadzieję, iż w dzisiejszym zagonionym świecie „KATALOG” 

skróci czas poszukiwania firm oferujących niezbędne Państwu pro-

dukty oraz stanie się doskonałym punktem odniesienia przy analizie 

różnych ofert.

Zachęcamy do korzystania z niniejszej publikacji, życząc jednocześ-

nie, aby podejmowane przez Państwa decyzje wpłynęły na dobrą 

sytuację w Państwa firmach.

redaktor kwartalnika „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”

Agnieszka Gutowska 
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ALIMA-PACK SYSTEMY
PAKOWANIA Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 5
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61-285 41 97
fax 61-285 21 16
e-mail: alimapack@alimapack.pl
www.alimapack.pl

ALIMA-PACK jest wyłącznym partnerem firm FISCHBEIN i TMI w Polsce i członkiem 
grupy ALIMA. Zapewniamy technologię, doradztwo, inżyniering i wykonawstwo kom-
pleksowych projektów oraz pełen serwis naszych urządzeń. 
Sprzedaliśmy ponad 2000 maszyn do różnych branż przemysłu i rolnictwa.
Zaopatrujemy firmy wszelakich branż w systemy dostosowane do specyfiki produkcji 
i pakowanego produktu oraz do indywidualnych wymagań inwestora: SYSTEMY PA-
KOWANIA, TMI – automatyczne, półautomatyczne i manualne linie ważąco-pakujące 
do worków otwartych, wentylowych, worków typu big-bag, pionowe i poziome auto-
maty pakujące typu FFS (form, fill, seal); SYSTEMY PALETYZACJI, TMI – roboty, 
paletyzatory do worków, kartonów i innych rodzajów opakowań, owijarki, urządzenia 
do zakładania kaptura folii stretch; SYSTEMY ZAMYKANIA WORKÓW, FISCHBEIN 
– zaszywarki (ręczne, stacjonarne), zgrzewarki (ręczne i działające w przepływie), 
zaklejarki; MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, nici, taśma krepowa, oryginalne części 
zamienne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA Sp. z o.o.

Autojet
ul. Lęborska 26 A
60-431 Poznań
tel. 61-847 35 48
tel. kom. 501 437 626 
tel./fax 61-847 39 60
e-mail: biuro@autojet.com.pl
e-mail: handel@autojet.com.pl
www.autojet.com.pl

AUTOJET to polski bezpośredni producent maszyn przemysłowych z blisko 25-letnim 
doświadczeniem w projektowaniu i budowie kompletnych linii rozlewniczych wyposa-
żonych w automatyczne układy podania opakowań, dozowania, nakładania zakrywek, 
zakręcania, etykietowania, znakowania, odbioru finalnych opakowań.
W ofercie firmy znajdują się urządzenia dozujące w wersjach automatycznych i pół-
automatycznych. W zależności od potrzeb przygotowane mogą zostać rozwiązania 
pozwalające na dozowanie produktów o pojemnościach już od 5 ml po rozwiązania 
dla 20-litrowych kanistrów.
Urządzenia dozujące w technologiach: przepływomierze,  cylindry ssąco-tłoczące, 
podciśnieniowe, nadciśnieniowe, przelewowo-ciśnieniowe, wagowe.
Od wielu lat z powodzeniem działamy  w branżach: kosmetycznej, chemii gosp. do-
mowego, chemii przemysłowej, chemii samochodowej, farmaceutycznej, spożywczej.

Autojet

AXIS Sp. z o.o.
ul. Kartuska 375 B
80-125 Gdańsk
tel. 58-320 63 01
fax 58-320 63 00
e-mail: axis@axis.pl
www.axis.pl

AXIS Sp. z o.o.
Oferujemy wagi do laboratoriów, aptek, sklepów, zakładów jubilerskich, działów kontroli 
technicznej, gabinetów lekarskich, magazynów oraz linii produkcyjnych. Do pracy 
w ciężkich warunkach przemysłowych opracowane zostały wagi specjalne: nierdzewne 
i hermetyczne, odporne na wilgoć i agresywne czynniki chemiczne. Ponadto oferu-
jemy wagosuszarki oraz siłomierze. Wszystkie nasze produkty stanowią oryginalne 
rozwiązania konstrukcyjne i produkowane są w Gdańsku.

AKADEMIK Spółdzielnia
Usługowo-Handlowa
ul. Fredry 7
61-701 Poznań
tel. 61-835 10 73
fax 61-835 11 85
e-mail: info@akademik.com.pl
www.akademik.com.pl

Sprzedaż artykułów wyposażenia sklepów:
OO wagi elektroniczne;
OO krajalnice do wędlin i serów;
OO urządzenia metkujące;
OO kasy fiskalne.

Oferta specjalna na:
OO wagi etykietujące;
OO wagi platformowe;
OO wagi hakowe;
OO wagi paletowe;
OO wózki widłowe z wagą.

Pakowaczki próżniowe tradycyjne i bezkomorowe.

AKADEMIK Spółdzielnia Usługowo-Handlowa
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Bizerba Polska Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel. 81-531 86 80
fax 81-531 86 81

marketing@bizerbapolska.pl
www.bizerbapolska.pl

www.bizerba.com

Bizerba Polska Sp. z o.o.
Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu globalnym, oferujące kom-
pleksowe rozwiązania z zakresu ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 
spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową wartością w portfolio Bizerby 
jest „ważenie”. Szeroki zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi się do ety-
kietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, kontroli i komisjonowania. Rozbudowana 
struktura serwisowa, począwszy od bieżącego serwisu, po materiały eksploatacyjne 
oraz usługi leasingowe, dopełnia kompletne portfolio Bizerby. Począwszy od 1866 r., 
Bizerba definiuje technologiczny rozwój w przemyśle spożywczym. Koncern jest obec-
ny w 120 krajach. Bazę klientów tworzą międzynarodowe przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego, przemysłu spożywczego, w szczególności branży mięsnej i piekarniczej. 
Siedziba koncernu znajduje się w Balingen w Niemczech. Firma zatrudnia 3300 pra-
cowników na całym świecie w bezpośrednim oraz pośrednim kontakcie z klientem i na-
leży do tej samej rodziny założycielskiej od pięciu generacji. Zakłady produkcyjne grupy 
mieszczą się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Chinach, Meksyku i USA. 

BRINPOL PH-U  
Jarosław Brinken

ul. Królewska 35
05-502 Bogatki

tel./fax 22-757 36 51
e-mail: brinpol@brinpol.com.pl

www.brinpol.com.pl

BRINPOL PH-U Jarosław Brinken
Dozowniki materiałów sypkich. Precyzyjne podawanie proszków, granulatów, 
barwników, ziaren.

OO Dozowanie materiałów zbrylających się i zawieszających się.
OO System szybkiego demontażu do czyszczenia zbiornika.
OO Łatwa wymiana ślimaka i dyszy.
OO Zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, spożywczym, chemicznym, far-
maceutycznym, szklarskim, gumowym, lakierniczym, oczyszczalniach ścieków itd.

P.P.U.  Colmex Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1 C

44-100 Gliwice
tel. 32-231 88 26
fax 32-230 49 52

e-mail: colmex@colmex.pl
www.colmex.pl

P.P.U.  Colmex Sp. z o.o.
Colmex Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem i budową 
urządzeń, instalacji technologicznych, obiektów przemysłowych. Rok założenia 1988. 
Oferujemy: systemy dozująco-ważące dla mediów sypkich i cieczy, układy transportu 
pneumatycznego, pompownie, rurociągi, systemy zasilania, sterowania, automatyki, 
zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki magazynowe, wymienniki ciepła, aparaty dla przemy-
słu chemicznego, spożywczego, obiekty budowlane. Od 1995 roku reprezentujemy 
w Polsce niemiecką firmę JAUDT GmbH – czołowego światowego producenta urzą-
dzeń odcinających i regulujących przepływ materiałów sypkich. Oferujemy dozowniki 
celkowe o wydajności od 0,2 do 750 m3/h, zasuwy płaskie DN 100–600 z napędem 
pneumatycznym, elektrycznym, ręcznym, zawory klapowe DN 50–500. Urządzenia 
także w wersji ATEX.

NOVITUS jest liderem na polskim rynku w dostarczaniu rozwiązań technologicznych 
wspomagających pracę handlu, usług i logistyki. To marka gwarantująca najbardziej 
nowoczesne technologie z zakresu elektroniki i informatyki wykorzystywane w urzą-
dzeniach fiskalnych, urządzeniach automatycznej identyfikacji i wagach elektronicz-
nych. NOVITUS jest zarówno oddziałem, jak i marką należącą do firmy COMP SA.
Jedną z głównych gałęzi produktowych oferowanych przez NOVITUS są urządzenia 
ważące. Oferta obejmuje: wagi proste, wagi kalkulacyjne, wagi dedykowane do pracy 
w boksach kasowych, wagi etykietujące oraz wagi platformowe. NOVITUS oferuje 
także innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oparte na wagach dynamicznych. Są 
to usprawniające proces produkcyjny ręczne lub automatyczne systemy ważąco-ety-
kietujące. Dużym atutem są również, wykorzystywane do sortowania produktów, dys-
kryminatory i klasyfikatory produktów według masy.

COMP SA Oddział Nowy Sącz
NOVITUS – Centrum

Technologii Sprzedaży
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

tel. 18-444 00 20
fax 18-444 07 90

e-mail: wagi@novitus.pl  
www.novitus.pl

COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum  
Technologii Sprzedaży 



6 ● Ważenie, Dozowanie, Pakowanie – Katalog Branżowy 2016 ●

Systemy ważące i dozujące

ConLog Michał Sienkiewicz
ul. Równa 18/4
25-016 Kielce
tel. 696 267 540
tel. 503 306 037
e-mail: biuro@conlog.pl
www.conlog.pl 

ConLog
Firma ConLog jest wyłącznym polskim dystrybutorem innowacyjnych urządzeń do 
pakowania firmy FrankBruhn ApS. RoRo Stretch Pack jest urządzeniem działającym 
na zasadzie poziomej pakowaczki typu Stretch Hood. RoRo jest idealnym rozwiąza-
niem do pakowania towarów o ponadstandardowych gabarytach, takich jak meble, 
materace, AGD, płyty budowlane, stolarka, pokrycia dachowe, grzejniki, wełny i maty 
budowlane oraz wiele innych.
Pakowaczki RoRo są urządzeniami o bardzo wysokiej wydajności. Dzięki rewolucyjnej 
technologii RoRo pakujemy znacznie taniej niż dotychczasowe technologie. RoRo to 
przyszłość w dziedzinie pakowania. 
ConLog jest także dystrybutorem pistoletów do obkurczania folii termokurczliwej marki 
Ripack. 
W naszej ofercie znajdują się także przenośniki dla ładunków lekkich oraz palet. Two-
rzymy kompletne linie transportu i pakowania produktów. Transportujemy i pakujemy 
produkty standardowe oraz gabaryty, które wymagają indywidualnego podejścia. 

0/0/0/100 0/85/100/0

Firma EWP działa na rynku wag przemysłowych od 1991 roku.
Specjalizujemy się w dynamicznych wagach przenośnikowych w 0,5 / 1 / 2 klasie do-
kładności, z aprobatą typu i legalizacją Głównego Urzędu Miar oraz w automatycznych 
wagach odważających, stosowanych w różnych działach przemysłu.
Świadczymy usługi serwisowe wag przemysłowych różnych producentów oraz dostar-
czamy oryginalne części i podzespoły jako autoryzowany przedstawiciel firm:
Dini Argeo, Leon Engineering, Pfister Waagen, Rhewa Waagen, S-E-G, Soehnle 
Professional, Ascell Sensor, Sensocar.
Posiadamy w ciągłej sprzedaży (prosto z naszego magazynu) duży wybór przetwor-
ników tensometrycznych renomowanych producentów: Vishay, Tedea, Flintec, Zemic, 
Keli oraz terminali wagowych od modeli typowo budżetowych aż po rozbudowane 
terminale posiadające wiele opcji sterowania i wyjść automatyki przemysłowej.

Elektroniczne Wagi Przemysłowe

FDPm Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 19
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32-455 07 56, 441 60 52
e-mail: biuro@fdpm.pl
www.fdpm.pl
fdpm_skype 

FDPm Sp. z o.o.
Produkujemy maszyny dozujące i pakujące, stosowane w branżach: mleczarskiej, 
rybnej, mięsnej, lodziarskiej, owocowo-warzywnej, garmażeryjnej, produkty instant. 
Maszyny i urządzenia naszej produkcji służą do automatycznego i półautomatyczne-
go pakowania produktów spożywczych w kubki z tworzywa sztucznego i aluminium, 
w opakowania szklane i metalowe: • dozowniki; • półautomaty dozujące; • urządzenia 
rotacyjne o wydajności od 2500 do 9000 opakowań na godzinę; • pakowaczki liniowe 
typu PAK 3.0 L, PAK 10.0 L, PAK 20.0 L w wykonaniu ULTRACLEAN/w wykonaniu 
CIP/przystosowane do wycinania wieczka termozgrzewalnego z roli/przystosowane 
do przedmuchu mieszanką gazową MAP; • linie dań gotowych; • linie produkcyjne; 
• dozowniki liniowe; • dozowniki przystosowane do współpracy z urządzeniami termo-
formującymi; • dozowniki rotacyjne VACUUM/tłokowe; • linie ekstruzyjne do produkcji 
lodów o wydajności do 16 000 sztuk na godzinę; • urządzenia procesowe.

HERKULES WAGI
ul. Poziomkowa 3
86-021 Maksymilianowo
tel. 52-561 02 18
fax 52-561 05 18
e-mail: biuro@herkules-wagi.pl
www.herkules-wagi.pl

HERKULES WAGI
Zespół firmy HERKULES tworzą specjaliści doświadczeni w swoich dziedzinach oraz 
w branży wagarskiej. Własna produkcja jest gwarancją szybkości i elastyczności 
w działaniu. Umożliwia nieskrępowaną realizację zamówień dopasowanych do indy-
widualnych potrzeb Klientów.
Jakość i terminowość to podstawowe wyznaczniki naszej pracy, a zadowoleni z nas 
Klienci są naszą najlepszą wizytówką i reklamą. Zapewniamy możliwość stworzenia 
dowolnego systemu ważącego, dopasowanego do Państwa potrzeb.

Proponujemy wysokiej jakości produkty w atrakcyjnych cenach:
OO wagi samochodowe;
OO wagi platformowe;
OO wagi najazdowe;
OO wagi paletowe i płozowe;

OO wagi hakowe;
OO wagi zbiornikowe;
OO wagi ładowarkowe.

Elektroniczne  
Wagi Przemysłowe
ul. Zacna 31
80-283 Gdańsk
tel. 58-340 00 61
fax 58-739 54 70
e-mail: biuro@ewp.com.pl
www.ewp.com.pl
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Instytut Zaawansowanych  
Technologii Wytwarzania

ul. Wrocławska 37 A
30-011 Kraków

tel. 12-631 71 00
fax 12-633 94 90

e-mail: ios@ios.krakow.pl
www.ios.krakow.pl

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Zakład Montażu i Mechanizacji Pakowania Instytutu Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania oferuje urządzenia dozujące na potrzeby przemysłu spożywczego, far-
maceutycznego i kosmetycznego.

Oferta IZTW obejmuje m.in.:
OO maszyny do automatycznego i półautomatycznego dozowania cieczy rzadkich 
i średnio gęstych (m.in. roztwory wodne, alkoholowe, syropy, zawiesiny, szampony, 
emulsje, oleje, płynne produkty chemii gospodarczej, także ciecze pieniące), z funk-
cją zamykania przez zakręcanie zakrętek lub przez wciskanie kapsli;

OO maszyny dozujące metodą objętościową z zastosowaniem pomp tłokowych; 
OO maszyny dozujące z zastosowaniem pomp perystaltycznych;
OO maszyny dozujące wielofunkcyjne – do dozowania, zamykania i etykietowania.

Inwag Systems Renata Włodarczyk 
Firma INWAG Systems obejmuje swym działaniem produkcję, montaż i serwis, a także 
sprzedaż elektronicznych wag i systemów ważących. Główną specjalizacją naszej 
firmy są elektroniczne wagi samochodowe. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi od 
projektu, po wykonanie „pod klucz” – z dużym wachlarzem wyposażenia dodatkowego 
tj. system wizualizacji ważeń, automatyka ważeń,  szlabany lub światła. W naszej 
ofercie znajdziecie Państwo wagi: samochodowe; platformowe; zbiornikowe; stołowe; 
sklepowe; a także czujniki tensometryczne wielu uznanych w świecie firm. 
Od 2010 roku posiadamy wypożyczalnię dużych wzorców masy: 
OO 1 t – 30 szt.; 
OO 25 kg – 120 szt.

Czynimy ciągłe starania, aby nasza oferta mogła skutecznie zaspokajać Państwa 
potrzeby.  Zapraszamy do korzystania z usług naszej firmy. Gwarantujemy sprawne 
i profesjonalne wykonywanie zleconych prac. 

Inwag Systems  
Renata Włodarczyk 

ul. Legionów Polskich 43
99-220 Wartkowice

tel. 43-678 56 31
fax 43-656 96 78

e-mail: info@inwag.pl
www.inwag.pl  

Przedsiębiorstwo  
Wdrażania Innowacji  

„INWET” S.A. 
ul. Zgrzebnioka 5
41-500 Chorzów
tel. 32-2411 309

Dz. Handlowy: 601 715 086
Dz. Konstrukcji: 601 491 401 

fax 32-247 48 94
e-mail: inwet@inwet.eu

www.inwet.eu

Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „INWET” S.A. 
Od 1989 r. INWET dostarcza urządzenia i rozwiązania związane z obróbką mate-
riałów sypkich:
OO przesiewacze, podajniki i stoły wibracyjne;
OO systemy dozowania; 
OO duży wybór wibratorów przemysłowych renomowanych producentów europejskich;
OO systemy dynamicznej aeracji z zastosowaniem pulsatorów pneumatycznych „SYNEX” 
– armatek powietrznych;

OO systemy aeracji oraz fluidyzacji;
OO układy automatycznego sterowania do oferowanych rozwiązań;
OO wyroby z przepuszczalnych spieków porowatych do homogenizacji proszków lub 
odpowietrzania zbiorników; 

OO usługi czyszczenia silosów.

P.A i P JJ TECH
Jerzy Kostuś

ul. Wybickiego 114
41-404 Mysłowice

tel. 32-223 96 32
fax 32-223 96 34

tel. kom. 609 499 438

JJ TECH
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klienta, poczynając od wszechstronnej 
analizy potrzeb, poprzez doradztwo, realizację projektów, pomoc we wdrożeniach 
i eksploatacji aż po pełny pakiet usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i po-
gwarancyjnym oraz dostawę urządzeń w zakresie systemów dozujących i ważących. 
Przedsiębiorstwo Automatyki i Pomiarów JJ TECH jest: wyłącznym przedstawicielem 
handlowo-technicznym firmy HASLER International – światowego lidera w produkcji 
dozowników wagowych i systemów dozujących dla przemysłu cementowego, wapien-
niczego, gipsowego, wydobywczego, produkcji aluminium, przemysłu energetycznego, 
chemicznego i metalurgicznego; w zakresie serwisu oraz sprzedaży części zamien-
nych reprezentujemy firmę COPERION K-TRON, współpracujemy z firmą SOCIETA 
COOPERATIVA BILANCIAI.
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Kongskilde Polska Sp. z o.o.
ul. Metalowa 15
99-300 Kutno
tel. kom. 600 908 467
e-mail: raf@kongskilde.com
www.kongskilde.com

Firma KONGSKILDE jest znanym na całym świecie producentem instalacji służących 
do pneumatycznego transportu wszelkiego typu materiałów sypkich oraz odpadów 
powstających w procesach produkcyjnych. Firma posiada w swojej ofercie systemy, 
w których skład wchodzą: wentylatory napowietrzające oraz transportowe, inżektory, 
śluzy mechaniczne oraz szeroki asortyment orurowania i kształtek do transportu pneu-
matycznego. Rozwiązania firmy KONGSKILDE w znacznym stopniu redukują koszty 
energii, przez co stosowane są przez  firmy na rynku polskim i międzynarodowym. 

KONGSKILDE is a world-renowned manufacturer of pneumatic conveying systems 
handling all types of loose materials and waste originating from production processes. 
The company offers systems which consists of:  aeration blowers and  transporting 
blowers, injectors, rotary valves and wide range of piping fittings for pneumatic trans-
port. KONGSKILDE solutions significantly reduce energy costs so those are used by 
companies from polish and international market.

Kongskilde Polska Sp. z o.o.

Loma Systems
Wiśniowy Business Park
ul. Iłżecka 26, Budynek E
02-135 Warszawa
tel. 22-575 70 25
fax 22-575 70 01
e-mail: biuro@loma.com
www.loma.com

Loma Systems
Firma LOMA SYSTEMS jest producentem i dostawcą rozwiązań dla branży spożywczej, 
opakowaniowej i farmaceutycznej.
Oferujemy taśmowe, rurowe i grawitacyjne detektory metali, wagi dynamiczne i syste-
my combo posiadające zatwierdzenie europejskie (MID) oraz systemy do kontroli 
rentgenowskiej. Wszystkie nasze urządzenia można zintegrować z automatycznym 
systemem raportowania zgodnym z BRC, IFS czy HACCP. Urządzenia firmy Loma 
są od wielu lat obecne na rynku polskim, gdzie zdobyły sobie renomę urządzeń trwa-
łych i konkurencyjnych cenowo. Do naszych odbiorców należą największe koncerny 
międzynarodowe z branży spożywczej, firmy polskie o ugruntowanej pozycji rynko-
wej, a także mniejsze zakłady wdrażające normy w zakresie wytwarzania produktów 
bezpiecznych. Wszystkim naszym klientom oferujemy wsparcie handlowe, doradztwo 
techniczne i profesjonalny serwis na terenie całego kraju.

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel. 22-440 67 00
fax 22-440 67 38
e-mail: polska@mt.com
www.mt.com

METTLER TOLEDO jest światowym liderem produkującym urządzenia do ważenia 
i pomiarów, takie jak: wagi laboratoryjne, przemysłowe i handlowe. Ważnym elemen-
tem oferty są dynamiczne wagi kontrolne pracujące w linii produkcyjnej, detektory 
(wykrywacze) metalu oraz systemy kontroli rentgenowskiej. Nasza marka GARVENS 
jest liderem wśród producentów systemów ważenia dynamicznego do kontroli masy 
netto towarów paczkowanych. Nasza marka SAFELINE jest liderem wśród producen-
tów urządzeń do wykrywania zanieczyszczeń produktów oraz zapewnienia jakości 
w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Produkujemy wagi przemysłowe każ-
dego rodzaju. Ważenie przemysłowe zajmuje się procesami kontroli ważenia w branży 
farmaceutycznej, chemicznej, spożywczej, metalowej, OEM oraz w dziedzinie trans-
portu i logistyki. Dostarczamy wagi oraz usługi i produkty w dziedzinach surowców 
(odbiór dostaw, inspekcja), przygotowania produkcji, pakowania, kontroli masy netto 
i transportu, również poprzez partnerów i dealerów.

Mettler-Toledo Sp. z o.o.

Miflex-Masz Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 7
99-300 Kutno
tel. 24-355 12 96
fax 24-355 12 95
www.miflex-masz.com.pl

Firma Miflex-Masz, działająca od 1997 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń technologicznych w oparciu o własne 
opracowania konstrukcyjne.
Jesteśmy prywatną firmą średniej wielkości z całkowitym udziałem kapitału polskiego.
Posiadamy własne biura konstrukcyjne oraz hale produkcyjne, wyposażone w obra-
biarki i tokarki, a także nowoczesne centra obróbkowe. Dysponujemy wykwalifikowaną 
kadrą konstruktorów, mechaników i elektroników, a także doświadczonych monta-
żystów. Nasze kwalifikacje, doświadczenie oraz posiadane wyposażenie pozwalają 
nam na realizację bardzo różnych zleceń, poczynając od automatów do pakowania 
herbaty, poprzez pakowarki do produktów chemicznych, krajarki do folii i papieru, a na 
nawijarkach do kondensatorów kończąc.
Naszym dążeniem jest zrealizowanie i dostarczenie klientowi takich urządzeń, aby 
jego produkty wykonywane na tych urządzeniach charakteryzowały się najlepszą 
jakością oraz atrakcyjnością na rynku.

Miflex-Masz Sp. z o.o.
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Mobilwag Kamil Włodarczyk
ul. Czeremchowa 15

20-807 Lublin
tel. kom. 793 071 071

e-mail: info@mobilwag.pl
www.mobilwag.pl

Mobilwag – producent wag samochodowych oraz producent wag przemysłowych. 
Firma Mobilwag zajmuje się produkcją, sprzedażą, serwisem oraz legalizacją wag 
elektronicznych, jak również wag mechanicznych. Mobilwag jest polską firmą wyróżnia-
jącą się długoletnim doświadczeniem i rzetelnością wykonywanych usług. Powyższe 
cechy umożliwiają nam produkcję, serwis, montaż i legalizację wag w najwyższej 
jakości. Nasze wagi samochodowe i przemysłowe są produkowane m.in. dla firm: 
komunalnych, segregacji odpadów, składów węgla, złomu czy też stacji demontażu 
pojazdów oraz dla przemysłu ciężkiego, a także dla rolnictwa.

Mobilwag Kamil Włodarczyk

N.B.C. Polska Sp. z o.o.
ul. Arctowskiego 2
02-784 Warszawa
tel. 22-855 18 30
fax 22-855 18 32

e-mail: nbc@nbc-el.pl
www.nbc-el.pl

N.B.C. Polska Sp. z o.o.

Miflex-Masz Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 7 • 99-300 Kutno

tel. 24-355 12 96 • fax 24-355 12 95

Polski producent
maszyn pakujących
oraz maszyn do elektroniki 

Miflex-Masz Sp. z o.o. to firma z wieloletnim 

doświadczeniem w produkcji maszyn i urządzeń 

pakujących. Własne rozwiązania technologiczne, 

wykwalifikowana kadra pracowników oraz 

w 100% polski kapitał to tylko niektóre atuty 

przedsiębiorstwa.

www.miflex-masz.com.pl

Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości włoskich czujników tensometrycznych 
N.B.C. Elettronica Group, standardowych i projektowanych na zamówienie, w szcze-
gólności czujników trzpieniowych, akcesoria do tych czujników, torsjometry, terminale 
wagowe z wyjściami RS232/485, analogowymi, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, 
ETHERNET, CANopen, montowane czołowo lub na szynie DIN, moduły dozujące do 
20 komponentów, kontrolery dozowania ciągłego, kontrolery taśmociągu, wzmacnia-
cze analogowe z wyjściem analogowym, różnorodne interfejsy, w tym PROFIBUS, 
PROFINET, ETHETRNET, moduły transmisji radiowej bezprzewodowej, w tym Wi-Fi 
i GSM, ograniczniki do dźwigów i suwnic, wagi dynamometryczne. Oferujemy także 
doradztwo w zakresie systemów ważących.
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NULKA ANNA WARCHOŁ
Sufczyn 272
32-852 Dębno
tel. 731 668 552
e-mail: firma@nulka.eu
www.nulka.eu

NULKA ANNA WARCHOŁ, MASZYNY PAKUJĄCE
Jesteśmy PRODUCENTEM maszyn i linii pakujących. W naszej ofercie znajdują się 
między innymi: 

OO linie do pakowania borówki amerykańskiej i innych owoców;
OO maszyny i linie pakujące w gotowe opakowania;
OO automatyczne maszyny pakujące do produktów sypkich;
OO dozowniki do bakalii;
OO dozowniki i linie do pakowania mąki, bułki tartej;
OO linie pakujące z rozładunkiem big-bagów;
OO podajniki, transportery, stoły obrotowe.

Projektujemy urządzenia na indywidualne zamówienie.

PACKSOL
ul. Odonica 2
62-200 Gniezno
tel./fax 61-425 13 73
tel. kom. 601 997 535
e-mail: rwarczyn@gmail.com
www.packsol.pl

Wagi kontrolne, wykrywacze metalu, dozowniki wagowe, pionowe i poziome maszyny 
pakujące, pakowanie w kartony różnych typów oraz robotyka i systemy paletyzujące.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, MF, FUTURA ROBOTICA.

PACKSOL

POLPAK Sp. z o.o. 
03-117 Warszawa
ul. Kabrioletu 4
tel. 22-614 49 48
fax 22-814 36 36 
e-mail: polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

POLPAK Sp. z o.o. jest producentem poziomych i pionowych automatów pakujących 
w folie: automaty typu DOYPACK z systemem wklejania korka lub zamknięcia stru-
nowego ZIPPER; automaty pionowe (opakowania stabilo, poduszka); saszetkarki;  
kartoniarki; linie kartonujące; case packery; brykieciarki; dozowniki objętościowe, 
ślimakowe, wagowe liniowe i kombinacyjne 10-, 14-głowicowe; PROJEKTOWANIE 
niestandardowych rozwiązań optymalizujących proces pakowania, dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb Klienta.
Oferujemy maszyny do termokurczu oraz poliolefinową folię termokurczliwą, a także 
materiały eksploatacyjne: folie, laminaty i zamknięcia strunowe. 
Jesteśmy wiodącym na polskim rynku dystrybutorem zamknięć do opakowań dla 
chemii gospodarczej oraz dla branży kosmetycznej. W naszej ofercie znajdują się 
m.in.: spryskiwacze, spieniacze, zamknięcia „bezpieczne”, dozowniki do mydeł oraz 
dozowniki kosmetyczne, atomizery kosmetyczne i atomizery do perfum. Oferujemy 
także wysokiej jakości opakowania typu airless oraz słoiki grubościenne.

POLPAK Sp. z o.o. 

Precia Polska Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
tel. 12-411 50 50
fax 12-412 18 13
biuro.pl@preciamolen.com.pl
www.preciamolen.com.pl

Precia Polska Sp. z o.o.
Od projektu aż do utrzymania ruchu – grupa PRECIA MOLEN w 100% pokrywa po-
trzeby użytkowników w dziedzinie ważenia. Zapewniamy serwis gwarancyjny i serwis 
pogwarancyjny instrumentów wagowych o działaniu nieautomatycznym (NAWI), instru-
mentów wagowych o działaniu automatycznym (MID) wraz z peryferiami. W związku 
z tym, że PRECIA MOLEN posiada własne laboratorium ATEX, dostarczamy wagi 
idealnie dostosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
Nasza oferta obejmuje: wagi samochodowe; wagi kolejowe; wagi taśmociągowe; do-
zowniki taśmociągowe; wagi kontrolne (kontrola towarów paczkowanych); przemysłowe 
układy ważące – dozowanie, zestawianie mieszanin; wagi przesypowe – cykliczne; 
dynamiczne wagi do ładowarek i koparek; wagi pomostowe (magazynowe, paletowe) 
i zbiornikowe; wagi hakowe.
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PUH „WIS”
A. Walenczykowski,

W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60

85-833 Bydgoszcz
tel. 52-340 94 87

fax 52-340 94 87 wew. 10
sekretariat@wis.bydgoszcz.pl

www.wis.bydgoszcz.pl

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej. Nasza spe-
cjalność to układy dozowania surowców:
OO projektowanie i doradztwo techniczne;
OO tworzenie oprogramowania dla: sterowników PLC, systemów wizualizacji i obsługi 
operatorskiej SCADA;

OO rozproszonych systemów automatyki DCS;
OO kompletacji i realizacji dostaw;
OO wykonania prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkolenia i serwisu;
OO dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów.

PROORGANIKA Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 69
01-755 Warszawa

tel. 22-123 44 35 
fax 22-123 44 37 

proorganika@proorganika.com.pl
www.proorganika.com.pl

PROORGANIKA Sp. z o.o.
Dobór, dostawa, uruchomienie i serwis automatycznych linii do workowania produktów 
sypkich włoskiej firmy CONCETTI GROUP. Oferujemy linie wyposażone w systemy: 
ważenia, formowania worka z rękawa, pakowania w przygotowane worki, napełniania, 
zamykania, a także w paletyzatory jedno-, dwu- lub czterokolumnowe. 
Linie firmy CONCETTI mogą być używane do różnych rodzajów granulek, płatków, 
proszków i peletów, włącznie z materiałami niebezpiecznymi. Wszystkie instalacje 
są zaprojektowane tak, aby natychmiast (poprzez zmianę wyboru numeru progra-
mu) dostosować się do zmiany produktu lub zróżnicowanych wymiarów worków. Na 
jednym urządzeniu można pakować produkt w worki papierowe, tworzywowe, jutowe 
zgrzewane, zaszywane lub klejone o różnych wielkościach i kształtach. Worki mogą 
być zaopatrzone w ucha, wzmacniane naroża czy też wyposażone w zamknięcia typu 
ZIP. Zmiana ustawień maszyny następuje w 30–120 sekund (bez używania narzę-
dzi oraz brygady remontowej). Pozwala to na szybką zmianę opakowań i produkcję 
krótkich serii produktów.

PROWAG Sp. z o.o.
ul. Hallera 18

40-321 Katowice
tel. 32-209 09 82
fax 32-209 09 82

e-mail: poczta@prowag.com.pl
www.prowag.com.pl

PROWAG Sp. z o.o.
OO Wagi samochodowe, pomostowe, zbiornikowe, na indywidualne zamówienie (nowe, 
naprawy, legalizacje, wymiany elektroniki, czujników, oprogramowanie, doradztwo, 
diagnostyka).

OO Czujniki tensometryczne – około 2000 rodzajów czujników, katalog, główny dostawca 
czujników – UTILCELL Barcelona.

OO Moduły wagowe (Hottinger, RHEWA).
OO Wyłączny dystrybutor firmy KEITO w Polsce, CORAZON – pomiar wagi, wzrostu, 
ciśnienia, tętna, tkanki tłuszczowej.

OO Profesjonalne oprogramowanie dla wag samochodowych.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, odpowiemy na każde pytanie dotyczące 
zaprezentowanych produktów i działalności.

Radpak
Fabryka Maszyn

Pakujących Sp. z o.o.
ul. Okrężna 2

87-800 Włocławek
tel. 54-412 55 00
fax 54-412 55 01

e-mail: info@radpak.pl
www.radpak.pl

Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.
Produkujemy szeroki zakres maszyn pakujących, obejmujący:
OO pionowe maszyny pakujące do formowania i pakowania produktów w torby foliowe 
wraz z automatycznymi dozownikami wagowymi, objętościowymi, ślimakowymi; 

OO kartoniarki poziome i pionowe przeznaczone do pakowania produktu w opakowania 
jednostkowe wraz z systemami automatycznego grupowania; 

OO kartoniarki do formowania kartonów typu display;
OO kartoniarki zbiorcze do opakowań typu display zawijany lub jako tacka z górną po-
krywą; 

OO systemy formowania, zamykania i zaklejania kartonów zbiorczych typu american 
box lub tacka; 

OO maszyny do automatycznego zaklejania kartonów zbiorczych taśmą lub klejem; 
OO systemy automatycznego ładowania, manipulatory, roboty itp.; 
OO kompletne linie pakujące według indywidualnych projektów. 
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REO CROMA
ul. Pożaryskiego 28 bud. 20
04-703 Warszawa
tel. 22-812 61 82
fax 22-815 69 06
e-mail: croma@croma.com.pl
www.croma.com.pl

Firma REO CROMA jest wyłącznym dystrybutorem wyrobów grupy REO AG (REO 
Inductive Components oraz REO Elektronik) w Polsce i oferuje:
OO elektromagnesy oscylacyjne do podajników wibracyjnych;
OO sterowniki REOVIB do podajników wibracyjnych oraz testery do badania podajników;
OO elementy przeciwzakłóceniowe – filtry sieciowe, dławiki sieciowe, filtry wyjściowe 
(sinusoidalne i dławiki) dla przekształtników energoelektronicznych;

OO przekładniki i przetworniki prądowe;
OO autotransformatory regulowane i zasilacze AC;
OO rezystory hamowania dla układów napędowych;
OO zasilacze regulowane REOTRON.

REO CROMA

Zakład  
Projektowo-Wdrożeniowy

„ROWAG”
ul. Fabryczna 7
64-610 Rogoźno Wlkp.
tel. 67-261 83 55
fax 67-261 76 01
e-mail: rowag@onet.eu
www.rowag.pl

Zakład Projektowo-Wdrożeniowy „ROWAG”
ZPW „ROWAG” – Rogoźno istnieje od 1990 r. Powstał na bazie zlikwidowanej Fabryki 
Maszyn Rolniczych AGROMET-ROFAMA i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego SU-
PROL w Rogoźnie. Nasza oferta zawiera możliwość dostawy pojedynczych urządzeń 
lub całych linii technologicznych, łącznie ze sterowaniem mikroprocesorowym, a szcze-
gólnie w zakresie: mieszania komponentów sypkich i premiksów; ważenia i dozowania 
komponentów sypkich; w zakresie makrokomponentów, mikrokomponentów i mikro-
śladów – wykonane w technice mikroprocesorowej z tensometrycznym pomiarem 
masy; transportu mechanicznego – poziomego i pionowego – produktów sypkich 
oraz ich rozdziału grawitacyjnego (zasuwy, rozdzielacze); transportu pneumatyczne-
go komponentów sypkich + wykonawstwo śluz obrotowych, śluz przedmuchowych 
WESTINGHOUSE, filtrów pulsacyjnych i innych; wibratorów pneumatycznych stero-
wanych ręcznie i elektrycznie. Wszystkie powyższe urządzenia wykonujemy ze stali 
węglowej, malowanej farbami poliuretanowymi lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

 
 

      ROWAG 
 
 
 
           ROGOŹNO 
               WLKP       
 
 

Sartorius Intec  
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. 61-656 02 98
fax 61-656 02 99
e-mail: biuro.pl@sartorius-intec.com
www.sartorius-intec.pl

Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.
Sartorius Intec należy do grupy Minebea, będącej światowym liderem w dziedzinie 
produkcji precyzyjnych łożysk kulowych i komponentów, a także oferującej innowacyjne 
technologie precyzyjne najwyższej jakości. 

Sartorius Intec jest światowym liderem rynku w dziedzinie przemysłowych technologii 
pomiarowych w zakresie pomiaru i kontroli. Firma oferuje kompleksową gamę pro-
duktów, rozwiązań i usług obejmujących wszystkie procesy produkcyjne realizowane 
przez klientów. W ofercie firmy znajdują się wagi platformowe, czujniki wagowe, wagi 
kontrolne, detektory metali i detektory rentgenowskie, a także oprogramowanie za-
rządzające recepturami i procesem produkcji. 

SensorWag
ul. Przeskok 53
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62-735 67 36
e-mail: biuro@sensorwag.com.pl
www.sensorwag.com.pl

SensorWag
Firma SensorWag zajmuje się produkcją, sprzedażą, serwisem gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym, legalizacją wag elektronicznych. Aby spełnić najwyższej jakości 
normy, współpracujemy tylko z najlepszymi, bardzo starannie dobranymi dostaw-
cami. Dzięki tej współpracy możemy zaoferować  duży wybór wag elektronicznych 
legalizowanych i nielegalizowanych oraz akcesoriów w najlepszych cenach. Pro-
ponujemy szeroki wybór wag elektronicznych, m.in. sklepowych, laboratoryjnych, 
przemysłowych, magazynowych, samochodowych. Oferowane przez nas produkty 
oraz profesjonalne wsparcie techniczne wykorzystywane są we wszystkich gałęziach 
przemysłu i handlu, takich jak wytwórnie pasz, rolnictwo, skupy złomu, recykling, 
sprzedaż opału, cementownie, hutnictwo, kopalnie kruszyw, zakłady wydobycia ma-
teriałów sypkich, hurtownie i sklepy. 
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SIMEX Sp. z o.o.
ul. Wielopole 11
80-556 Gdańsk

tel. 58-762 07 77
fax 58-762 07 70

e-mail: info@simex.pl
www.simex.pl

SIMEX Sp. z o.o.
SIMEX specjalizuje się w wykonywaniu systemów ważenia dla zbiorników w różnych 
dziedzinach przemysłu. Oferujemy podzespoły wagowe firm: Tedea-Huntleigh, Revere, 
Celtron, Sensortronics, Nobel i BL H, wchodzących w skład koncernu VISHAY. Oferta 
obejmuje szeroką gamę czujników wagowych, pozwalających realizować pełen zakres 
aplikacji wagowych, w tym: czujniki pracujące na zginanie, belki pracujące na ścinanie, 
czujniki pastylkowe i kolumnowe pracujące na ściskanie, jak również czujniki typu S 
do obciążeń ściskających i rozciągających. Uzupełnieniem są zestawy montażowe 
i elementy zamocowań do wszystkich czujników oraz wskaźniki i terminale wagowe. 
Oferujemy podzespoły zarówno do trudnych aplikacji przemysłowych, gdzie stan-
dardowe rozwiązania wagowe nie sprawdzają się, jak również podzespoły wagowe 
do aplikacji ekonomicznych. Nasi specjaliści gotowi są podjąć współpracę w całym 
zakresie prac wdrożeniowych: od koncepcji technicznej, przez projekt i testy prototypu, 
po nadzór nad montażem i uruchomienie układu pomiarowego.

SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.
Majdan 85 E

05-462 Wiązowna
tel./fax 73-445 30 00

e-mail: office@smit-tech.eu
www.smit-tech.eu

SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.
Maszyny pakujące – pakowanie poziome flowpack i kartonowanie.
OO Maszyny pakujące – pakowanie pionowe.
OO Maszyny pakujące – pakowanie artykułów technicznych w worki PE i kartony.
OO Urządzenia kontroli jakości do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego: wagi 
kontrolne, detektory metali, rentgeny przemysłowe.

OO Części zamienne, serwis.

TAMTRON SA należy do TAMTRON GROUP, czyli grupy renomowanych skandynaw-
skich producentów, zajmujących się produkcją szerokiego asortymentu wag i systemów 
ważenia oraz diagnostyki, posiadających długoletnią (od 1954 r.) tradycję na rynkach 
międzynarodowych.
Nasza działalność obejmuje projektowanie, produkcję, sprzedaż, montaż systemów 
wagowych, systemów diagnostyki kolejowej obejmujących: detekcję uszkodzeń kół, 
wykrywanie nierównomiernego obciążenia i przeciążenia wagonów, jak również do-
stawę oprogramowania oraz serwis.
Główne produkty:
• wagi kolejowe – statyczne, dynamiczne; • kolejowe systemy diagnostyczne (płaskie 
miejsca); • systemy pomiaru nacisku koła dla samochodów i wagonów; • systemy 
automatycznego czytania numerów wagonów; • wagi samochodowe – statyczne, dy-
namiczne; • wagi do: ładowarek kołowych, śmieciarek, chwytaków; • wagi: hakowe, 
paletowe, zbiornikowe, taśmociągowe; • wypożyczanie wzorców masy.

TAMTRON SA

TAMTRON SA
ul. Sobocińskiego 19 A

40-687 Katowice
tel. 32-202 67 67
fax 32-205 91 91

e-mail: tamtron@tamtron.com.pl
www.tamtron.com.pl

WAGI WROCŁAW
ul. Pawia 40/1 A
52-235 Wrocław
tel. 71-794 05 32

e-mail: biuro@wagi.wroclaw.pl
www.wagi.wroclaw.pl

Sprzedaż wag elektronicznych różnych producentów oraz ich serwis.

WAGI WROCŁAW
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WAGMONT Rymer Janusz 
ul. Staszica 59
41-250 Czeladź 
tel. 32-265 19 84
e-mail: wagmont@wagmont.pl
www.wagmont.pl

WAGMONT – Producent Systemów Wagowych
Istnieje od 1984 roku i od założenia zajmuje się branżą ciężkiej metrologii wagowej, 
obejmującą mechanikę i automatykę ważenia opartą na rozwiązaniach i urządzeniach 
firmy Mettler Toledo Sp. z o.o., której jest Partnerem.
Specjalizuje się w modernizacji wag samochodowych, kolejowych i zbiornikowych 
oraz w układach dozowania w technologii cyfrowej.

WAGMONT Rymer Janusz 

Zinner PPHU Witold Zinner
ul. Kopanina 2
60-105 Poznań
tel. 61-866 93 87
fax 61-848 94 06
e-mail: info@zinner.pl
www.zinner.pl
www.tensometry.zinner.pl

Od ponad 25 lat oferujemy kompletne urządzenia do pomiaru siły i masy – wagi, 
systemy wagowe, a także serwis i usługi.
OO Siłomierze
OO Tensometry (czujniki wagowe)
OO Systemy wagowe (rejestrujące, dozujące, etykietujące)
OO Wagi przemysłowe (platformowe, paletowe, najazdowe, fundamentowe)
OO Wagi zbiornikowe
OO Wagi przenośnikowe (taśmociągowe)
OO Wagi do rolnictwa (na paszowozy, do pomiaru skrobi, do rejestracji zbiorów)
OO Legalizacje wag, serwis, produkcja i wiele innych

Zachęcamy do kontaktu bezpośredniego – dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej 
kadrze jesteśmy w stanie dostarczyć innowacyjne rozwiązania dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb.

ZINNER PPHU Witold Zinner
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AGJ SC
A. Krajniak, G. Michalak,

J. Sroczyński
ul. Zakole 10

63-000 Środa Wlkp.
tel. 61-285 85 14

e-mail: biuro@agj.com.pl
www.agj.com.pl

AGJ SC A. Krajniak, G. Michalak, J. Sroczyński
AGJ SC – polski producent urządzeń do znakowania i etykietowania. Ponad 15 lat 
doświadczeń. Kilka tysięcy wdrożeń. 100% zadowolonych klientów. 
Zakres produkcji obejmuje kompletne linie etykietujące i znakujące, urządzenia do 
transportu wewnętrznego, urządzenia specjalne na zamówienie.
Zestawy do znakowania produktów detalicznych, kartonów i zgrzewek, urządzenia 
do znakowania palet. 
Dystrybucja urządzeń najlepszych marek z całego świata: • drukarki CIJ – atramen-
towe: VIDEOJET, Rottweil; • drukarki graficzne HR – atramentowe: UBS; • drukarki 
etykiet: SATO, ZEBRA, CAB, TSC, CAB, TEC Toshiba; • drukarki TT INLINE: SAVE-
MA, OPEN DATE; • drukarki HOT-STAMP: OPEN DATE; • lasery przemysłowe: UBS; 
• zaklejarki do kartonów: 3M; • skanery kodów, systemy wizyjne: SICK, OMRON, 
DATALOGIC.
Zakres świadczonych usług: • materiały eksploatacyjne; • serwis urządzeń gwarancyjny 
i pogwarancyjny; • usługi na obrabiarkach numerycznych.

… oznaczymy twój sukces

ALIMA-PACK SYSTEMY
PAKOWANIA Sp. z o.o.

ul. 27 Grudnia 5
63-000 Środa Wlkp.

tel. 61-285 41 97
fax 61-285 21 16

e-mail: alimapack@alimapack.pl
www.alimapack.pl

ALIMA-PACK jest wyłącznym partnerem firm FISCHBEIN i TMI w Polsce i członkiem 
grupy ALIMA. Zapewniamy technologię, doradztwo, inżyniering i wykonawstwo kom-
pleksowych projektów oraz pełen serwis naszych urządzeń. 
Sprzedaliśmy ponad 2000 maszyn do różnych branż przemysłu i rolnictwa.
Zaopatrujemy firmy wszelakich branż w systemy dostosowane do specyfiki produkcji 
i pakowanego produktu oraz do indywidualnych wymagań inwestora: SYSTEMY PA-
KOWANIA, TMI – automatyczne, półautomatyczne i manualne linie ważąco-pakujące 
do worków otwartych, wentylowych, worków typu big-bag, pionowe i poziome auto-
maty pakujące typu FFS (form, fill, seal); SYSTEMY PALETYZACJI, TMI – roboty, 
paletyzatory do worków, kartonów i innych rodzajów opakowań, owijarki, urządzenia 
do zakładania kaptura folii stretch; SYSTEMY ZAMYKANIA WORKÓW, FISCHBEIN 
– zaszywarki (ręczne, stacjonarne), zgrzewarki (ręczne i działające w przepływie), 
zaklejarki; MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, nici, taśma krepowa, oryginalne części 
zamienne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA Sp. z o.o.

Apator Control to: • polska spółka w grupie kapitałowej Apator SA zajmującej wio-
dącą pozycję w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym; • inżynieria napędu 
w automatyzacji przemysłu; • dostawca rozwiązań w obszarze rozdziału i dystrybucji  
zasilania.
Oferta: • usługi inżynieryjne w automatyzacji procesów i obiektów przemysłowych; • usłu-
gi implementacji rozwiązań systemowych w obszarach zespołów napędowych; • usługi 
modernizacji maszyn i urządzeń przemysłowych; • usługi specjalistycznego wsparcia 
technicznego, serwisu i szkolenia; • moduły i urządzenia do sterowania zespołami napę-
dowymi w szerokim zakresie napięć i mocy (przemienniki częstotliwości AC; regulatory 
tyrystorowe DC; silniki AC/DC/SERVO; sterowniki PLC i panele HMI wraz z oprogra-
mowaniem); • moduły i urządzenia do automatyzacji procesów i obiektów; • elementy 
systemów rozdziału i dystrybucji zasilania w obszarze SN i NN (stacje transformatorowe, 
rozdzielcze i złącza SN; rozdzielnice SN, NN; układy samoczynnego załączania rezerwy 
SZR-APC; baterie kondensatorów BK APC; zamienniki wyłączników APU).

APATOR CONTROL Sp. z o.o.
ul. Polna 148
87-100 Toruń

tel. 56-654 49 00
fax 56-654 49 03

e-mail: info@acontrol.com.pl
www.acontrol.com.pl

APATOR CONTROL Sp. z o.o.

BLUMENBECKER   
IPS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 
40-568 Katowice
tel. 32-278 70 80
fax 32-278 70 83 

e-mail: ips@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.pl  

BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.
Blumenbecker IPS Polska to prężnie działająca na rynku firma, specjalizująca się 
w integracji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, transportu technologicz-
nego, robotyki i informatyki przemysłowej.
Nasze zadanie jako integratora skupia się na modernizacji ostatniego etapu produk-
cji, jakim jest obszar pakowania i paletyzacji. Rozbudowujemy linie produkcyjne o 
przenośniki, cele zrobotyzowane, szybkie i zautomatyzowane kartoniarki, oklejarki, 
automatyczne etykieciarki, kapturownice czy owijarki. Każde rozwiązanie jest do-
pasowane do potrzeb i wymagań klienta, co gwarantuje dostawę rozwiązania pod 
klucz. Wdrażane przez Blumenbecker IPS Polska projekty bardzo często wpływają 
na optymalizację innych obszarów produkcyjnych, zwiększając tym samym wydajność, 
jakość i pozwalając na pełny monitoring procesu produkcyjnego. Przyczyniają się 
do unowocześnienia przedsiębiorstwa, podniesienia komfortu pracy pracowników, 
wywierają wpływ na konkurencję, podnosząc skuteczność efektu marketingowego. 
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COKON Techniki Pakowania
Robert Zachert
tel.kom. 502 06 44 66
e-mail: maszyny@cokon.pl
www.cokon.pl

COKON Techniki Pakowania
Zaprojektowane i wytwarzane w Polsce. COKON to rodzina wysokiej jakości maszyn 
pakujących końca linii dla przemysłu spożywczego. Asortyment:
OO kartoniarki formujące i klejące tace dystrybucyjne z tektury falistej do pieczywa/ 
mięsa/produktów mlecznych/innych;

OO kartoniarki pakujące zbiorczo w karton typu wrap-aroud;
OO automaty pakujące zbiorczo metodą pick and place;
OO automaty pakujące zbiorczo saszetki oraz tacki MAP w display;
OO tackarki pakujące zbiorczo na tacki lub display;
OO automaty formujące kartony z tektury falistej, tzw. case-erector;
OO sztaplownice tac;
OO kompletacja o pakowanie zbiorcze potokowe w folię termokurczliwą.

Poza maszynami opracowujemy także samo opakowanie zbiorcze. Automaty prezen-
tują wysoki poziom higieny, niezbędny dla przemysłu spożywczego.

ConLog Michał Sienkiewicz
ul. Równa 18/4
25-016 Kielce
tel. 696 267 540
tel. 503 306 037
e-mail: biuro@conlog.pl
www.conlog.pl 

ConLog
Firma ConLog jest wyłącznym polskim dystrybutorem innowacyjnych urządzeń do 
pakowania firmy FrankBruhn ApS. RoRo Stretch Pack jest urządzeniem działającym 
na zasadzie poziomej pakowaczki typu Stretch Hood. RoRo jest idealnym rozwiąza-
niem do pakowania towarów o ponadstandardowych gabarytach, takich jak meble, 
materace, AGD, płyty budowlane, stolarka, pokrycia dachowe, grzejniki, wełny i maty 
budowlane oraz wiele innych.
Pakowaczki RoRo są urządzeniami o bardzo wysokiej wydajności. Dzięki rewolucyjnej 
technologii RoRo pakujemy znacznie taniej niż dotychczasowe technologie. RoRo to 
przyszłość w dziedzinie pakowania. 
ConLog jest także dystrybutorem pistoletów do obkurczania folii termokurczliwej marki 
Ripack. 
W naszej ofercie znajdują się także przenośniki dla ładunków lekkich oraz palet. Two-
rzymy kompletne linie transportu i pakowania produktów. Transportujemy i pakujemy 
produkty standardowe oraz gabaryty, które wymagają indywidualnego podejścia. 

0/0/0/100 0/85/100/0

FDPm Sp. z o.o.

FDPm Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 19
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32-455 07 56, 441 60 52
e-mail: biuro@fdpm.pl
www.fdpm.pl
fdpm_skype 

Produkujemy maszyny dozujące i pakujące, stosowane w branżach: mleczarskiej, 
rybnej, mięsnej, lodziarskiej, owocowo-warzywnej, garmażeryjnej, produkty instant. 
Maszyny i urządzenia naszej produkcji służą do automatycznego i półautomatyczne-
go pakowania produktów spożywczych w kubki z tworzywa sztucznego i aluminium, 
w opakowania szklane i metalowe: • dozowniki; • półautomaty dozujące; • urządzenia 
rotacyjne o wydajności od 2500 do 9000 opakowań na godzinę; • pakowaczki liniowe 
typu PAK 3.0 L, PAK 10.0 L, PAK 20.0 L w wykonaniu ULTRACLEAN/w wykonaniu 
CIP/przystosowane do wycinania wieczka termozgrzewalnego z roli/przystosowane 
do przedmuchu mieszanką gazową MAP; • linie dań gotowych; • linie produkcyjne; 
• dozowniki liniowe; • dozowniki przystosowane do współpracy z urządzeniami termo-
formującymi; • dozowniki rotacyjne VACUUM/tłokowe; • linie ekstruzyjne do produkcji 
lodów o wydajności do 16 000 sztuk na godzinę; • urządzenia procesowe.

FESTO Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
tel. 22-711 41 00
fax 22-711 41 02
e-mail: festo_poland@festo.com
www.festo.pl

Festo – kompetentny partner w automatyzacji produkcji i procesów przemysłowych.
Wprowadzając rocznie na całym świecie około 100 nowych produktów i posiadając 
2600 patentów, zapewnia najwyższą produktywność w automatyzacji fabryk i pro-
cesów technologicznych. Oferta produktowa firmy Festo obejmuje m.in.: • siłowniki 
i napędy pneumatyczne (m.in. siłowniki znormalizowane, okrągłe, kompaktowe, bez-
tłoczyskowe, krótkoskokowe, specjalne typu Clean Design); • napędy elektryczne 
(m.in. liniowe, wysięgnikowe, miniaturowe) oraz silniki i pozycjonery; • rozbudowany 
modułowy system do budowy manipulatorów; • zawory i wyspy zaworowe; • przygo-
towanie sprężonego powietrza; • czujniki i systemy wizyjne; • sterowniki elektroniczne 
i systemy magistral; • złączki i przewody pneumatyczne. Oferta wykonań specjalnych 
dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów zawiera m.in.: • specjalizowane 
siłowniki; • kompletne moduły napędowe i sterujące; • zespoły manipulatorów; • szafy 
sterownicze; • dedykowane produkty i rozwiązania dla aplikacji pakowania końcowego.

FESTO Sp. z o.o.
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HAVER TRADING Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3  

Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

tel. 71-796 02 04 
fax 71-796 02 05

e-mail: htr@haverboecker.com
www.havertrading.pl

HAVER TRADING Sp. z o.o.
Spółka Haver Trading została utworzona w roku 2005, aby jako członek grupy HAVER 
objąć działaniem Polskę oraz niektóre państwa wschodnie.
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów, projektantów i techników 
serwisowych, a także dostępem do laboratoriów specjalistycznych grupy HAVER 
oraz własnym magazynem części zamiennych. Obszary, w których się specjalizujemy, 
to: • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie przesiewania materiałów 
masowych z zastosowaniem przesiewaczy HAVER oraz W.S. TYLER;  • dostarczanie 
rozwiązań technologicznych w zakresie pakowania materiałów masowych, żywno-
ści, płynów, środków chemicznych z zastosowaniem maszyn HAVER, FEIGE oraz 
BEHN+BATES; • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie peletyzowania 
(grudkowania) materiałów sypkich z zastosowaniem peletyzerów HAVER; • dostar-
czanie rozwiązań technicznych w zakresie paletyzowania towarów workowanych 
z wykorzystaniem paletyzerów NEWTEC; • obsługa posprzedażna, tj. sprzedaż części 
zamiennych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

IARO Sp. z o.o.
ul. Trzemeszeńska 8–10

62-200 Gniezno
tel. 61-424 32 52

61-424 33 47
fax 61-424 33 35

e-mail: iaro@iaro.pl

Firma IARO Sp. z o.o. oferuje: automaty pakujące własnej produkcji; automaty paku-
jące po remontach kapitalnych z gwarancją; usługi w zakresie napraw, serwisowania 
automatów u klienta; remonty kapitalne automatów różnych producentów; nowe do-
zowniki objętościowe; nowe dozowniki ślimakowe; remonty kapitalne ww. dozowników 
oraz podobne; transportery taśmowe: podające, odbierające, stabilizujące; podajniki 
ślimakowe produktów; wykonywanie części zamiennych do automatów pakujących 
według dostarczonych rysunków lub wzorów; zespoły formujące różnego typu („po-
duszka”, „stabilo”, płaskie dno); wykonywanie noży tnących według potrzeb klienta; 
wymianę różnych sterowań na sterowanie firmy SIEMENS oraz jego oprzyrządowania.

IARO Sp. z o.o.
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Instytut Zaawansowanych  
Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37 A
30-011 Kraków
tel. 12-631 71 00
fax 12-633 94 90
e-mail: ios@ios.krakow.pl
www.ios.krakow.pl

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Zakład Montażu i Mechanizacji Pakowania Instytutu Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania oferuje urządzenia do pakowania substancji stałych i płynnych przezna-
czone dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
Oferta IZTW obejmuje m.in.:
OO maszyny do pakowania tabletek, drażetek, kapsułek oraz innych drobnych obiektów 
w opakowania typu gniazdowego (typu blister), a także w opakowania bezgniazdowe, 
z równoczesnym znakowaniem; materiały opakowaniowe – folia PVC zamykana 
laminowaną folią aluminiową; papier, celofan, aluminium itp., laminowane materiałem 
termozgrzewalnym;

OO liczarki do automatycznego i półautomatycznego odliczania tabletek płaskich, dwu-
wypukłych, kapsułek typu SNAP-FIT, tabletek kształtowych i innych obiektów, których 
kształt umożliwia swobodne przemieszczanie się w prowadnicach ślizgowych, do 
podstawianych ręcznie opakowań;

OO prototypowe systemy pakujące wykonywane zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Kongskilde Polska Sp. z o.o.
ul. Metalowa 15
99-300 Kutno
tel. kom. 600 908 467
e-mail: raf@kongskilde.com
www.kongskilde.com

Firma KONGSKILDE jest znanym na całym świecie producentem instalacji służących 
do pneumatycznego transportu wszelkiego typu materiałów sypkich oraz odpadów 
powstających w procesach produkcyjnych. Firma posiada w swojej ofercie systemy, 
w których skład wchodzą: wentylatory napowietrzające oraz transportowe, inżektory, 
śluzy mechaniczne oraz szeroki asortyment orurowania i kształtek do transportu pneu-
matycznego. Rozwiązania firmy KONGSKILDE w znacznym stopniu redukują koszty 
energii, przez co stosowane są przez  firmy na rynku polskim i międzynarodowym. 

KONGSKILDE is a world-renowned manufacturer of pneumatic conveying systems 
handling all types of loose materials and waste originating from production processes. 
The company offers systems which consists of:  aeration blowers and  transporting 
blowers, injectors, rotary valves and wide range of piping fittings for pneumatic trans-
port. KONGSKILDE solutions significantly reduce energy costs so those are used by 
companies from polish and international market.

Kongskilde Polska Sp. z o.o.

PPH Kram Zbigniew Przybysz
ul. Krzywa 6 
82-440 Dzierzgoń Polska
tel. 55-625 53 23
tel. 55-625 53 42 
www.krammax.com.pl

PPH Kram Zbigniew Przybysz
Projektujemy i wdrażamy maszyny pakujące do różnych gałęzi przemysłu. Dyspo-
nujemy nowoczesnym zakładem produkcyjnym. Swoją działalność rozpoczęliśmy 
w 1991 roku. Posiadamy młody i dynamiczny zespół. W branży maszyn pakujących 
zajmujemy wiodącą pozycję w Polsce. Projektujemy i wytwarzamy wysokiej jakości 
produkty oparte na nowoczesnych technologiach.

Produkty:
OO pakowanie produktów w wiadra;
OO maszyny dozujące;
OO przewijarki;
OO zgrzewanie pojemników i tacek;
OO pakowanie warzyw i owoców;

OO optymalizacja procesów pakowania;
OO projekty indywidualne;
OO odcinacze do folii;
OO gorące stoły.

Miflex-Masz Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 7
99-300 Kutno
tel. 24-355 12 96
fax 24-355 12 95
www.miflex-masz.com.pl

Firma Miflex-Masz, działająca od 1997 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń technologicznych w oparciu o własne 
opracowania konstrukcyjne.
Jesteśmy prywatną firmą średniej wielkości z całkowitym udziałem kapitału polskiego.
Posiadamy własne biura konstrukcyjne oraz hale produkcyjne, wyposażone w obra-
biarki i tokarki, a także nowoczesne centra obróbkowe. Dysponujemy wykwalifikowaną 
kadrą konstruktorów, mechaników i elektroników, a także doświadczonych monta-
żystów. Nasze kwalifikacje, doświadczenie oraz posiadane wyposażenie pozwalają 
nam na realizację bardzo różnych zleceń, poczynając od automatów do pakowania 
herbaty, poprzez pakowarki do produktów chemicznych, krajarki do folii i papieru, a na 
nawijarkach do kondensatorów kończąc.
Naszym dążeniem jest zrealizowanie i dostarczenie klientowi takich urządzeń, aby 
jego produkty wykonywane na tych urządzeniach charakteryzowały się najlepszą 
jakością oraz atrakcyjnością na rynku.

Miflex-Masz Sp. z o.o.
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MULTIVAC Sp. z o.o.
ul. Ziemska 35

Natalin
21-002 Jastków

tel. 81-746 67 00
fax 81-746 67 01

e-mail: mupl@multivac.pl
www.multivac.pl

MULTIVAC Sp. z o.o.
MULTIVAC Sp. z o.o. jest oddziałem w Polsce niemieckiej firmy MULTIVAC Sepp 
Haggenmueller GmbH & Co. KG – światowego lidera w produkcji maszyn pakują-
cych próżniowo. Prowadzi sprzedaż i serwis urządzeń oraz linii technologicznych 
do pakowania próżniowego i w atmosferze modyfikowanej, przeznaczonych dla 
przemysłu spożywczego, medycznego oraz branży non-food. Mając na uwadze 
kompleksową obsługę klienta, oferujemy również systemy etykietujące i kontrolne 
Multivac Marking & Inspection, jak też w szerokim zakresie automatyzację linii 
i procesów pakowania. Firma Multivac Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem
w przemyśle spożywczym firmy Bizerba GmbH – renomowanego producenta 
urządzeń ważąco-etykietujących, krajalnic, checkweigherów oraz urządzeń food 
service dla przemysłu, sklepów i gastronomii. Do wszystkich typów urządzeń za-
pewniamy materiały eksploatacyjne, m.in. folie, etykiety.

NULKA ANNA WARCHOŁ
Sufczyn 272

32-852 Dębno
tel. 731 668 552

e-mail: firma@nulka.eu
www.nulka.eu

NULKA ANNA WARCHOŁ, MASZYNY PAKUJĄCE
Jesteśmy PRODUCENTEM maszyn i linii pakujących. W naszej ofercie znajdują się 
między innymi: 

OO linie do pakowania borówki amerykańskiej i innych owoców;
OO maszyny i linie pakujące w gotowe opakowania;
OO automatyczne maszyny pakujące do produktów sypkich;
OO dozowniki do bakalii;
OO dozowniki i linie do pakowania mąki, bułki tartej;
OO linie pakujące z rozładunkiem big-bagów;
OO podajniki, transportery, stoły obrotowe.

Projektujemy urządzenia na indywidualne zamówienie.

PACKSOL

PACKSOL
ul. Odonica 2

62-200 Gniezno
tel./fax 61-425 13 73

tel. kom. 601 997 535
e-mail: rwarczyn@gmail.com

www.packsol.pl

Wagi kontrolne, wykrywacze metalu, dozowniki wagowe, pionowe i poziome maszyny 
pakujące, pakowanie w kartony różnych typów oraz robotyka i systemy paletyzujące.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, MF, FUTURA ROBOTICA.

POLPAK Sp. z o.o. 
03-117 Warszawa

ul. Kabrioletu 4
tel. 22-614 49 48
fax 22-814 36 36 

e-mail: polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

POLPAK Sp. z o.o. jest producentem poziomych i pionowych automatów pakujących 
w folie: automaty typu DOYPACK z systemem wklejania korka lub zamknięcia stru-
nowego ZIPPER; automaty pionowe (opakowania stabilo, poduszka); saszetkarki;  
kartoniarki; linie kartonujące; case packery; brykieciarki; dozowniki objętościowe, 
ślimakowe, wagowe liniowe i kombinacyjne 10-, 14-głowicowe; PROJEKTOWANIE 
niestandardowych rozwiązań optymalizujących proces pakowania, dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb Klienta.
Oferujemy maszyny do termokurczu oraz poliolefinową folię termokurczliwą, a także 
materiały eksploatacyjne: folie, laminaty i zamknięcia strunowe. 
Jesteśmy wiodącym na polskim rynku dystrybutorem zamknięć do opakowań dla 
chemii gospodarczej oraz dla branży kosmetycznej. W naszej ofercie znajdują się 
m.in.: spryskiwacze, spieniacze, zamknięcia „bezpieczne”, dozowniki do mydeł oraz 
dozowniki kosmetyczne, atomizery kosmetyczne i atomizery do perfum. Oferujemy 
także wysokiej jakości opakowania typu airless oraz słoiki grubościenne.

POLPAK Sp. z o.o. 
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Precia Polska Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
tel. 12-411 50 50
fax 12-412 18 13
biuro.pl@preciamolen.com.pl
www.preciamolen.com.pl

Precia Polska Sp. z o.o.
Od projektu aż do utrzymania ruchu – grupa PRECIA MOLEN w 100% pokrywa po-
trzeby użytkowników w dziedzinie ważenia. Zapewniamy serwis gwarancyjny i serwis 
pogwarancyjny instrumentów wagowych o działaniu nieautomatycznym (NAWI), instru-
mentów wagowych o działaniu automatycznym (MID) wraz z peryferiami. W związku 
z tym, że PRECIA MOLEN posiada własne laboratorium ATEX, dostarczamy wagi 
idealnie dostosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
Nasza oferta obejmuje: wagi samochodowe; wagi kolejowe; wagi taśmociągowe; do-
zowniki taśmociągowe; wagi kontrolne (kontrola towarów paczkowanych); przemysłowe 
układy ważące – dozowanie, zestawianie mieszanin; wagi przesypowe – cykliczne; 
dynamiczne wagi do ładowarek i koparek; wagi pomostowe (magazynowe, paletowe) 
i zbiornikowe; wagi hakowe.

Radpak
Fabryka Maszyn
Pakujących Sp. z o.o.
ul. Okrężna 2
87-800 Włocławek
tel. 54-412 55 00
fax 54-412 55 01
e-mail: info@radpak.pl
www.radpak.pl

Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.
Produkujemy szeroki zakres maszyn pakujących, obejmujący:
OO pionowe maszyny pakujące do formowania i pakowania produktów w torby foliowe 
wraz z automatycznymi dozownikami wagowymi, objętościowymi, ślimakowymi; 

OO kartoniarki poziome i pionowe przeznaczone do pakowania produktu w opakowania 
jednostkowe wraz z systemami automatycznego grupowania; 

OO kartoniarki do formowania kartonów typu display;
OO kartoniarki zbiorcze do opakowań typu display zawijany lub jako tacka z górną po-
krywą; 

OO systemy formowania, zamykania i zaklejania kartonów zbiorczych typu american 
box lub tacka; 

OO maszyny do automatycznego zaklejania kartonów zbiorczych taśmą lub klejem; 
OO systemy automatycznego ładowania, manipulatory, roboty itp.; 
OO kompletne linie pakujące według indywidualnych projektów. 

REO CROMA
ul. Pożaryskiego 28 bud. 20
04-703 Warszawa
tel. 22-812 61 82
fax 22-815 69 06
e-mail: croma@croma.com.pl
www.croma.com.pl

Firma REO CROMA jest wyłącznym dystrybutorem wyrobów grupy REO AG (REO 
Inductive Components oraz REO Elektronik) w Polsce i oferuje:
OO elektromagnesy oscylacyjne do podajników wibracyjnych;
OO sterowniki REOVIB do podajników wibracyjnych oraz testery do badania podajników;
OO elementy przeciwzakłóceniowe – filtry sieciowe, dławiki sieciowe, filtry wyjściowe 
(sinusoidalne i dławiki) dla przekształtników energoelektronicznych;

OO przekładniki i przetworniki prądowe;
OO autotransformatory regulowane i zasilacze AC;
OO rezystory hamowania dla układów napędowych;
OO zasilacze regulowane REOTRON.

REO CROMA

SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.
Majdan 85 E
05-462 Wiązowna
tel./fax 73-445 30 00
e-mail: office@smit-tech.eu
www.smit-tech.eu

SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.
Maszyny pakujące – pakowanie poziome flowpack i kartonowanie.
OO Maszyny pakujące – pakowanie pionowe.
OO Maszyny pakujące – pakowanie artykułów technicznych w worki PE i kartony.
OO Urządzenia kontroli jakości do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego: wagi 
kontrolne, detektory metali, rentgeny przemysłowe.

OO Części zamienne, serwis.
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TEPRO SA
Zakład Techniki Próżniowej
ul. Przemysłowa 5
75-216 Koszalin
tel. 94-343 24 81
fax 94-343 26 58
e-mail: marketing@tepro.com.pl
www.tepro.com.pl

TEPRO SA Zakład Techniki Próżniowej
TEPRO to uznany producent pomp próżniowych oraz maszyn do pakowania 
w próżni i w atmosferach modyfikowanych. Zakład może się poszczycić ponad 
50-letnim doświadczeniem w dziedzinie techniki próżniowej oraz najwyższą jakością 
produkowanych maszyn i urządzeń.
Maszyny pakujące TEPRO: pakowarki próżniowe komorowe (stołowe, wolno stojące); 
pakowarki próżniowe szufladowe (traysealery półautomatyczne); linie automatyczne 
do pakowania w pojemniki sztywne (traysealery automatyczne); automatyczne rolowe 
linie termoformująco-pakujące; obkurczarki termiczne.
Maszyny pakujące TEPRO zapewniają możliwość idealnego zapakowania każdego 
produktu. Hermetyczne pakowanie umożliwia wyeliminowanie tlenu z otoczenia 
produktu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed wilgocią i innymi czynnikami 
zewnętrznymi.

TRANSACO Group Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Andersa 6 E
58-200 Dzierżoniów 
tel. 74-833 50 02
fax 74-833 50 01
e-mail: transaco@transaco.pl 
www.transaco.pl

STRAPEX 
Ręczne urządzenia do naciągania i łączenia taśm z tworzyw sztucznych oraz taśm 
stalowych. Automatyczne maszyny opasujące – wolno stojące i do pracy w liniach 
pakowania. Automatyczne maszyny do stabilizacji ładunków na paletach – do pracy 
w liniach pakowania. Owijarki folią stretch – poziome i pionowe. 

Rozwiązania oparte na doświadczeniu. Maszyny i urządzenia, taśmy i folie oraz 
system obsługi posprzedażnej – oferowane w jednym pakiecie.
Odpowiednia maszyna. Ze względu na elastyczność swojego programu budowy 
maszyn i urządzeń firma STRAPEX może zaoferować rozwiązania dostosowane do 
indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów.
Odpowiednia taśma i folia. Szeroki zakres taśm z tworzywa (PP i PET) oraz folii 
stretch, z których każda posiada swoją własną charakterystykę, gwarantuje, że materiał 
do pakowania i maszyna zawsze będą tworzyć odpowiednią kombinację.

Trepko Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 116
62-200 Gniezno
tel. 61-426 50 41
fax 61-426 50 68
e-mail: info@trepko.com
www.trepko.com

Światowy dostawca automatów pakujących dla przemysłu spożywczego: rozwiązania 
dla indywidualnych potrzeb, uniwersalność automatów, niezawodność maszyn i usług, 
kompleksowość rozwiązań.
Oferta:
OO Automaty do napełniania i zamykania w gotowe pojemniki (liniowe, rotacyjne, ka-
ruzelowe).

OO Automaty do napełniania butelek.
OO Linia do napełniania i koagulacji sera U.F.
OO Systemy dozowania.
OO Automaty do formowania i owijania kostek.
OO Automaty do pakowania kanapek.
OO Automaty do formowania, napełniania i zamykania opakowań.
OO Systemy pakowania zbiorczego.
OO Serwis pogwarancyjny, sprzedaż części zamiennych, doradztwo techniczne.

Trepko Sp. z o.o.
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ULMA Packaging
Polska Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 5

05-119 Legionowo
tel. 22-766 22 50

e-mail: biuro@ulmapackagin.pl
www.ulmapackaging.pl

ULMA Packaging
ULMA Packaging – 50 lat doświadczenia w produkcji maszyn. ULMA Packaging Pol-
ska od dziesięciu lat sprzedaje w Polsce pełen asortyment maszyn ULMA wraz z 
urządzeniami peryferyjnymi, stanowiący kompletne linie do pakowania produktów 
spożywczych. 
Oferujemy możliwość pakowania żywności:
OO w folię stretch z ręcznym i automatycznym podawaniem produktu;
OO maszyny rolowe (THERMOFORMING) do pakowania w folie miękkie, maszyny typu: 
TFS 200, TFS 300;
OO w folie miękkie lub twarde, maszyny typu: TFS 200- 700;
OO maszyny typu FLOW PACK z folią podawaną od góry lub z dołu: SUPRA, FM 305, 
FM 500, ARTIC;

OO maszyny typu TRAYSEALER, model SCORPIUS 600, TS 1000, przeznaczone do 
pakowania na tackach;

OO maszyny do pionowego pakowania produktów serii VTI i VTC.

VELTEKO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań
tel. 61-650 34 07

tel. kom. 606 349 007
e-mail: velteko@velteko.pl

www.velteko.pl

Velteko jest znaczącym europejskim producentem nowoczesnych automatycznych 
linii pakujących, opartych o tzw. pionowe maszyny pakujące, dozowników wagowych, 
ślimakowych, objętościowych i specjalnych, a także automatów kartonujących. Velteko 
kieruje swoją ofertę przede wszystkim dla przemysłu spożywczego i chemicznego. 
Firma działa od 1991 roku, posiada certyfikat ISO 9001.
Aktualne informacje na temat oferty: www.velteko.pl.
Ofertę Velteko wyróżniają: • bezkompromisowa jakość oferowanych rozwiązań; 
• mocne konstrukcje mechaniczne urządzeń; • zaawansowane rozwiązanie napę-
dowe; • innowacyjne, autorskie, opatentowane rozwiązania; • stosowanie wyłącz-
nie podzespołów najlepszych światowych producentów; • wysokiej klasy specjaliści 
w dziale projektowania i produkcji; • długoletnie doświadczenie w zaawansowanych 
projektach; • projektowanie nakierowane na oszczędność kosztów operacyjnych 
i energii u użytkownika.

VELTEKO POLSKA Sp. z o.o.
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Robotyka, systemy paletyzujące, systemy transportujące

ABB Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 783 831 220
robotyka.sprzedaz@pl.abb.com
www.abb.pl/robotics

ABB Sp. z o.o.
ABB to czołowy producent niezawodnych, szybkich i dokładnych robotów przemy-
słowych. Firma posiada w swojej ofercie roboty uniwersalne oraz dedykowane do 
specjalistycznych aplikacji, tj.: spawania, paletyzacji, pakowania oraz malowania.
ABB to także dostawca innowacyjnych rozwiązań aplikacji zrobotyzowanych do obróbki 
wiórowej, przenoszenia oraz obsługi maszyn. Firma oferuje również projekty i budowę 
gotowych aplikacji zrobotyzowanych dla przemysłu samochodowego, spożywczego, 
metalowego, drzewnego oraz tworzyw sztucznych. Posiada szerokie referencje i do-
świadczenie w uruchamianiu aplikacji zrobotyzowanych w zakładach produkcyjnych 
w Polsce i na świecie. Działające w Polsce Centrum Kompetencji (PAC) ABB dla zadań 
pakowania i paletyzacji zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno dla Klientów, jak 
i integratorów systemów zrobotyzowanych.
Rozwinięta sieć doświadczonych firm integratorskich współpracujących z ABB umożli-
wia realizację trudnych projektów. Dla robotów i aplikacji firma świadczy kompleksowe 
usługi serwisowe, w tym serwis bieżący i umowy serwisowe.

AGJ SC
A. Krajniak, G. Michalak,
J. Sroczyński
ul. Zakole 10
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61-285 85 14
e-mail: biuro@agj.com.pl
www.agj.com.pl

AGJ SC A. Krajniak, G. Michalak, J. Sroczyński
AGJ SC – polski producent urządzeń do znakowania i etykietowania. Ponad 15 lat 
doświadczeń. Kilka tysięcy wdrożeń. 100% zadowolonych klientów. 
Zakres produkcji obejmuje kompletne linie etykietujące i znakujące, urządzenia do 
transportu wewnętrznego, urządzenia specjalne na zamówienie.
Zestawy do znakowania produktów detalicznych, kartonów i zgrzewek, urządzenia 
do znakowania palet. 
Dystrybucja urządzeń najlepszych marek z całego świata: • drukarki CIJ – atramen-
towe: VIDEOJET, Rottweil; • drukarki graficzne HR – atramentowe: UBS; • drukarki 
etykiet: SATO, ZEBRA, CAB, TSC, CAB, TEC Toshiba; • drukarki TT INLINE: SAVE-
MA, OPEN DATE; • drukarki HOT-STAMP: OPEN DATE; • lasery przemysłowe: UBS; 
• zaklejarki do kartonów: 3M; • skanery kodów, systemy wizyjne: SICK, OMRON, 
DATALOGIC.
Zakres świadczonych usług: • materiały eksploatacyjne; • serwis urządzeń gwarancyjny 
i pogwarancyjny; • usługi na obrabiarkach numerycznych.

Apator Control to: • polska spółka w grupie kapitałowej Apator SA, zajmującej wio-
dącą pozycję w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym; • inżynieria napędu 
w automatyzacji przemysłu; • dostawca rozwiązań w obszarze rozdziału i dystrybucji  
zasilania.
Oferta: • usługi inżynieryjne w automatyzacji procesów i obiektów przemysłowych; • usłu-
gi implementacji rozwiązań systemowych w obszarach zespołów napędowych; • usługi 
modernizacji maszyn i urządzeń przemysłowych; • usługi specjalistycznego wsparcia 
technicznego, serwisu i szkolenia; • moduły i urządzenia do sterowania zespołami napę-
dowymi w szerokim zakresie napięć i mocy (przemienniki częstotliwości AC; regulatory 
tyrystorowe DC; silniki AC/DC/SERVO; sterowniki PLC i panele HMI wraz z oprogra-
mowaniem); • moduły i urządzenia do automatyzacji procesów i obiektów; • elementy 
systemów rozdziału i dystrybucji zasilania w obszarze SN i NN (stacje transformatorowe, 
rozdzielcze i złącza SN; rozdzielnice SN, NN; układy samoczynnego załączania rezerwy 
SZR-APC; baterie kondensatorów BK APC; zamienniki wyłączników APU).

APATOR CONTROL Sp. z o.o.
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. 56-654 49 00
fax 56-654 49 03
e-mail: info@acontrol.com.pl
www.acontrol.com.pl

APATOR CONTROL Sp. z o.o.

… oznaczymy twój sukces

ALIMA-PACK SYSTEMY
PAKOWANIA Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 5
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61-285 41 97
fax 61-285 21 16
e-mail: alimapack@alimapack.pl
www.alimapack.pl

ALIMA-PACK jest wyłącznym partnerem firm FISCHBEIN i TMI w Polsce i członkiem 
grupy ALIMA. Zapewniamy technologię, doradztwo, inżyniering i wykonawstwo kom-
pleksowych projektów oraz pełen serwis naszych urządzeń. 
Sprzedaliśmy ponad 2000 maszyn do różnych branż przemysłu i rolnictwa.
Zaopatrujemy firmy wszelakich branż w systemy dostosowane do specyfiki produkcji 
i pakowanego produktu oraz do indywidualnych wymagań inwestora: SYSTEMY PA-
KOWANIA, TMI – automatyczne, półautomatyczne i manualne linie ważąco-pakujące 
do worków otwartych, wentylowych, worków typu big-bag, pionowe i poziome auto-
maty pakujące typu FFS (form, fill, seal); SYSTEMY PALETYZACJI, TMI – roboty, 
paletyzatory do worków, kartonów i innych rodzajów opakowań, owijarki, urządzenia 
do zakładania kaptura folii stretch; SYSTEMY ZAMYKANIA WORKÓW, FISCHBEIN 
– zaszywarki (ręczne, stacjonarne), zgrzewarki (ręczne i działające w przepływie), 
zaklejarki; MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, nici, taśma krepowa, oryginalne części 
zamienne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA Sp. z o.o.



● Ważenie, Dozowanie, Pakowanie – Katalog Branżowy 2016 ● 25

Robotyka, systemy paletyzujące, systemy transportujące

Autojet
ul. Lęborska 26 A

60-431 Poznań
tel. 61-847 35 48

tel. kom. 501 437 626 
tel./fax 61-847 39 60

e-mail: biuro@autojet.com.pl
e-mail: handel@autojet.com.pl

www.autojet.com.pl

AUTOJET to polski bezpośredni producent kompletnych linii rozlewniczych. W swojej 
ofercie posiada również szereg rozwiązań dotyczących transportu wewnętrznego: 
transportery płytkowe, taśmowe, modularne, rolkowe. Wykonane z profili stalowych 
lub aluminiowych, o długości, szerokości, prędkości, kształcie dopasowanym do po-
trzeb inwestora. Dedykowane rozwiązania transportowe umożliwiające znakowanie 
produktów w locie przy pomocy technologii ink-jet lub laserowej.
Systemy paletyzacji i depaletyzacji oparte o sterowanie „Mitsubishi”, dedykowane dla 
określonych typów produktów. W ofercie znajdują się zarówno rozwiązania oparte 
o roboty przemysłowe  odpowiedzialne za procesy paletyzacji i depaletyzacji, jak 
i systemowe rozwiązania dedykowane dla określonych aplikacji. Urządzenie stano-
wiące bufor produktów umożliwiający wprowadzenie i odbiór opakowań, takie jak 
stoły odbiorcze i podawcze.

Autojet

BLUMENBECKER   
IPS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 
40-568 Katowice
tel. 32-278 70 80
fax 32-278 70 83 

e-mail: ips@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.pl  

BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.
Blumenbecker IPS Polska to prężnie działająca na rynku firma, specjalizująca się 
w integracji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, transportu technologicz-
nego, robotyki i informatyki przemysłowej.
Nasze zadanie jako integratora skupia się na modernizacji ostatniego etapu produk-
cji, jakim jest obszar pakowania i paletyzacji. Rozbudowujemy linie produkcyjne o 
przenośniki, cele zrobotyzowane, szybkie i zautomatyzowane kartoniarki, oklejarki, 
automatyczne etykieciarki, kapturownice czy owijarki. Każde rozwiązanie jest do-
pasowane do potrzeb i wymagań klienta, co gwarantuje dostawę rozwiązania pod 
klucz. Wdrażane przez Blumenbecker IPS Polska projekty bardzo często wpływają 
na optymalizację innych obszarów produkcyjnych, zwiększając tym samym wydajność, 
jakość i pozwalając na pełny monitoring procesu produkcyjnego. Przyczyniają się 
do unowocześnienia przedsiębiorstwa, podniesienia komfortu pracy pracowników, 
wywierają wpływ na konkurencję, podnosząc skuteczność efektu marketingowego. 

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa
tel. 22-738 18 00
fax 22-758 87 35

e-mail: info@boschrexroth.pl
www. boschrexroth.pl

Dysponujemy najnowocześniejszymi rozwiązaniami z dziedziny transportu. Specyfika 
opakowań w przemyśle spożywczym wymaga stosowania systemów przenośników 
do transportu, magazynowania (buforowania) i pozycjonowania elementów, zarówno 
w poziomie, jak i w pionie. Dodatkowym zadaniem jest pokonywanie rozmaitych prze-
szkód oraz instalowanie przenośników w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. 
VarioFlow plus, przenośniki z łańcuchem modularnym z tworzywa oferowane przez 
firmę Bosch Rexroth, spełniają te wszystkie wymagania.
Ponadto dzięki modułowej budowie i łatwemu planowaniu (oprogramowanie projektowe 
MTpro, layout designer) nasze systemy zapewniają uzyskanie lepszych efektów przy 
niższych kosztach, a przy tym pozwalają na osiągnięcie optymalnych parametrów 
eksploatacyjnych. Posiadamy siedem biur regionalnych w: Gdańsku, Katowicach, 
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ConLog Michał Sienkiewicz
ul. Równa 18/4
25-016 Kielce

tel. 696 267 540
tel. 503 306 037

e-mail: biuro@conlog.pl
www.conlog.pl 

ConLog
Firma ConLog jest wyłącznym polskim dystrybutorem innowacyjnych urządzeń do 
pakowania firmy FrankBruhn ApS. RoRo Stretch Pack jest urządzeniem działającym 
na zasadzie poziomej pakowaczki typu Stretch Hood. RoRo jest idealnym rozwiąza-
niem do pakowania towarów o ponadstandardowych gabarytach, takich jak meble, 
materace, AGD, płyty budowlane, stolarka, pokrycia dachowe, grzejniki, wełny i maty 
budowlane i wiele innych.
Pakowaczki RoRo są urządzeniami o bardzo wysokiej wydajności. Dzięki rewolucyjnej 
technologii RoRo pakujemy znacznie taniej niż dotychczasowe technologie. RoRo to 
przyszłość w dziedzinie pakowania. 
ConLog jest także dystrybutorem pistoletów do obkurczania folii termokurczliwej marki 
Ripack. 
W naszej ofercie znajdują się także przenośniki dla ładunków lekkich oraz palet. Two-
rzymy kompletne linie transportu i pakowania produktów. Transportujemy i pakujemy 
produkty standardowe oraz gabaryty, które wymagają indywidualnego podejścia. 

0/0/0/100 0/85/100/0
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FESTO Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
tel. 22-711 41 00
fax 22-711 41 02
e-mail: festo_poland@festo.com
www.festo.pl

Festo – kompetentny partner w automatyzacji produkcji i procesów przemysłowych.
Wprowadzając rocznie na całym świecie około 100 nowych produktów i posiadając 
2600 patentów, zapewnia najwyższą produktywność w automatyzacji fabryk i pro-
cesów technologicznych. Oferta produktowa firmy Festo obejmuje m.in.: • siłowniki 
i napędy pneumatyczne (m.in. siłowniki znormalizowane, okrągłe, kompaktowe, bez-
tłoczyskowe, krótkoskokowe, specjalne typu Clean Design); • napędy elektryczne 
(m.in. liniowe, wysięgnikowe, miniaturowe) oraz silniki i pozycjonery; • rozbudowany 
modułowy system do budowy manipulatorów; • zawory i wyspy zaworowe; • przygo-
towanie sprężonego powietrza; • czujniki i systemy wizyjne; • sterowniki elektroniczne 
i systemy magistral; • złączki i przewody pneumatyczne. Oferta wykonań specjalnych 
dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów zawiera m.in.: • specjalizowane 
siłowniki; • kompletne moduły napędowe i sterujące; • zespoły manipulatorów; • szafy 
sterownicze; • dedykowane produkty i rozwiązania dla aplikacji pakowania końcowego.

FESTO Sp. z o.o.

FlexLink Systems  
Polska Sp. z o.o.
ul. Szkolna 30
62-064 Plewiska k. Poznania
tel. 61-654 76 50
fax 61-654 76 51
e-mail: info.pl@flexlink.com
www.flexlink.com

FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
FlexLink to innowator systemów przenośników, który od ponad 30 lat tworzy zauto-
matyzowane rozwiązania zwiększające wydajność fabryk na całym świecie. Dzięki 
bogatej wiedzy i znajomości poszczególnych branż przemysłu budujemy trwałe re-
lacje z klientami i partnerami biznesowymi, będąc do dyspozycji w ponad 60 krajach. 
W Polsce nasza siedziba znajduje się pod Poznaniem – to właśnie tutaj projektuje-
my i realizujemy zamówienia według Twoich potrzeb. Efektywny proces produkcji 
i przewaga konkurencyjna to wartości, na które możesz liczyć przy każdym projekcie 
realizowanym z nami. 
Posiadamy nowoczesne rozwiązania dla wielu branż, m.in. dla branży spożywczej, far-
maceutycznej, kosmetycznej, medycznej i elektronicznej. Nieodłączną częścią naszej 
oferty jest wsparcie techniczne i serwis – do Twojej dyspozycji w każdym momencie. 
Jesteśmy również dostawcą komponentów, części zamiennych oraz poszczególnych 
modułów – gwarantujemy szybką dostawę dzięki globalnej sieci dystrybucji.

HAVER TRADING Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3 
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
tel. 71-796 02 04 
fax 71-796 02 05
e-mail: htr@haverboecker.com
www.havertrading.pl

HAVER TRADING Sp. z o.o.
Spółka Haver Trading została utworzona w roku 2005, aby jako członek grupy HAVER 
objąć działaniem Polskę oraz niektóre państwa wschodnie.
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów, projektantów i techników 
serwisowych, a także dostępem do laboratoriów specjalistycznych grupy HAVER 
oraz własnym magazynem części zamiennych. Obszary, w których się specjalizujemy, 
to: • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie przesiewania materiałów 
masowych z zastosowaniem przesiewaczy HAVER oraz W.S. TYLER;  • dostarczanie 
rozwiązań technologicznych w zakresie pakowania materiałów masowych, żywno-
ści, płynów, środków chemicznych z zastosowaniem maszyn HAVER, FEIGE oraz 
BEHN+BATES; • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie peletyzowania 
(grudkowania) materiałów sypkich z zastosowaniem peletyzerów HAVER; • dostar-
czanie rozwiązań technicznych w zakresie paletyzowania towarów workowanych 
z wykorzystaniem paletyzerów NEWTEC; • obsługa posprzedażna, tj. sprzedaż części 
zamiennych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

FDPm Sp. z o.o.

FDPm Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 19
44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32-455 07 56, 441 60 52
e-mail: biuro@fdpm.pl
www.fdpm.pl
fdpm_skype 

Produkujemy maszyny dozujące i pakujące, stosowane w branżach: mleczarskiej, 
rybnej, mięsnej, lodziarskiej, owocowo-warzywnej, garmażeryjnej, produkty instant. 
Maszyny i urządzenia naszej produkcji służą do automatycznego i półautomatyczne-
go pakowania produktów spożywczych w kubki z tworzywa sztucznego i aluminium, 
w opakowania szklane i metalowe: • dozowniki; • półautomaty dozujące; • urządzenia 
rotacyjne o wydajności od 2500 do 9000 opakowań na godzinę; • pakowaczki liniowe 
typu PAK 3.0 L, PAK 10.0 L, PAK 20.0 L w wykonaniu ULTRACLEAN/w wykonaniu 
CIP/przystosowane do wycinania wieczka termozgrzewalnego z roli/przystosowane 
do przedmuchu mieszanką gazową MAP; • linie dań gotowych; • linie produkcyjne; 
• dozowniki liniowe; • dozowniki przystosowane do współpracy z urządzeniami termo-
formującymi; • dozowniki rotacyjne VACUUM/tłokowe; • linie ekstruzyjne do produkcji 
lodów o wydajności do 16 000 sztuk na godzinę; • urządzenia procesowe.
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igus® Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 C

02-234 Warszawa
tel. 22-863 57 70
fax 22-863 61 69

e-mail: info@igus.pl
www.igus.pl

igus® Sp. z o.o.
Firma igus® jest liderem w dystrybucji systemów dostarczania energii, przewodów 
elektrycznych oraz bezsmarownych, polimerowych łożysk ślizgowych i liniowych. 
W swojej ofercie posiadamy e-prowadniki przewodów wykonywane w różnych wer-
sjach rozmiarowych i użytkowych, do wszystkich aplikacji i rodzajów ruchu oraz do 
każdej gałęzi przemysłu. Ponadto przewody elektryczne chainflex®, z gwarancją 36 
miesięcy, stosowane w połączeniach ruchomych oraz wysoko wydajne ślizgowe łoży-
ska polimerowe iglidur®, przegubowe igubal® i liniowe drylin®. Dzięki swojemu ponad 
50-letniemu doświadczeniu w produkcji elementów z tworzyw sztucznych dostarczamy 
doskonałe i zaawansowane rozwiązania praktyczne i ekonomiczne do wszystkich 
gałęzi przemysłu. Ponadto oferujemy bezpłatne obliczenia żywotności, zużycia oraz 
ogólnej kontroli funkcyjnej w związku z planowanym zastosowaniem. W ofercie firmy 
znajduje się ponad 130 000 produktów dostępnych prosto z magazynu.

MECALUX Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 125

44-109 Gliwice
tel. 32-331 69 66
fax 32-331 69 67

e-mail: gliwice@mecalux.com
www.mecalux.pl

MECALUX Sp. z o.o.
MECALUX – światowy lider na rynku systemów składowania – oferuje nowatorskie 
rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania powierzchni magazynowych.

Nasza oferta obejmuje:
OO automatykę magazynową: automatyczne magazyny paletowe i pojemnikowe;
OO regały magazynowe: paletowe, wjezdne, przesuwne i przepływowe oraz szeroką 
gamę regałów półkowych;

OO podesty i pomosty magazynowe;
OO oprogramowanie magazynowe.

Poparte wieloletnim doświadczeniem doskonała znajomość i zrozumienie potrzeb ryn-
ku, jak również posiadane certyfikaty oraz stosowana technologia produkcji gwarantują, 
iż dostarczane przez nas systemy magazynowe stanowią kombinację profesjonalnych 
rozwiązań koncepcyjnych i technicznych.

PACKSOL

PACKSOL
ul. Odonica 2

62-200 Gniezno
tel./fax 61-425 13 73

tel. kom. 601 997 535
e-mail: rwarczyn@gmail.com

www.packsol.pl

Wagi kontrolne, wykrywacze metalu, dozowniki wagowe, pionowe i poziome maszyny 
pakujące, pakowanie w kartony różnych typów oraz robotyka i systemy paletyzujące.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, MF, FUTURA ROBOTICA.

POLPAK Sp. z o.o. 
03-117 Warszawa

ul. Kabrioletu 4
tel. 22-614 49 48
fax 22-814 36 36 

e-mail: polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

POLPAK Sp. z o.o. jest producentem poziomych i pionowych automatów pakujących 
w folie: automaty typu DOYPACK z systemem wklejania korka lub zamknięcia stru-
nowego ZIPPER; automaty pionowe (opakowania stabilo, poduszka); saszetkarki;  
kartoniarki; linie kartonujące; case packery; brykieciarki; dozowniki objętościowe, 
ślimakowe, wagowe liniowe i kombinacyjne 10-, 14-głowicowe; PROJEKTOWANIE 
niestandardowych rozwiązań optymalizujących proces pakowania, dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb Klienta.
Oferujemy maszyny do termokurczu oraz poliolefinową folię termokurczliwą, a także 
materiały eksploatacyjne: folie, laminaty i zamknięcia strunowe. 
Jesteśmy wiodącym na polskim rynku dystrybutorem zamknięć do opakowań dla 
chemii gospodarczej oraz dla branży kosmetycznej. W naszej ofercie znajdują się 
m.in.: spryskiwacze, spieniacze, zamknięcia „bezpieczne”, dozowniki do mydeł oraz 
dozowniki kosmetyczne, atomizery kosmetyczne i atomizery do perfum. Oferujemy 
także wysokiej jakości opakowania typu airless oraz słoiki grubościenne.

POLPAK Sp. z o.o. 
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Radpak
Fabryka Maszyn
Pakujących Sp. z o.o.
ul. Okrężna 2
87-800 Włocławek
tel. 54-412 55 00
fax 54-412 55 01
e-mail: info@radpak.pl
www.radpak.pl

Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.

.steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665 Warszawa
tel. 22-843 08 20
fax 22-843 30 52
e-mail: info@steute.pl
www.steute.pl

Firma steute koncentruje się na produkcji aparatury łączeniowej nn do złożonych 
i krytycznych zastosowań w przemyśle. Oferta obejmuje m.in.:
OO wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego (www.wylaczniki-linkowe.pl);
OO czujniki zbiegania taśmy do przenośników (www.wylaczniki-linkowe.pl);
OO wyłączniki nożne, także z wyjściem analogowym (www.wylaczniki-nozne.pl);
OO wyłączniki pozycyjne i krańcowe, także precyzyjne;
OO osprzęt tablicowy i kasety sterownicze;
OO wyłączniki, czujniki magnetyczne i blokady bezpieczeństwa;
OO kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa (www.kurtyny-swietlne.pl);
OO wyłączniki i czujniki bezprzewodowe w technologii sWave i EnOcean;
OO urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX), także 3D oraz M1/M2;
OO wersje specjalne urządzeń: IP68, IP69K, IP66 (do pracy na morzu), NIRO (wykonanie 
nierdzewne), Extreme (do pracy w warunkach ekstremalnych).

.steute Polska

Produkujemy szeroki zakres maszyn pakujących, obejmujący:
OO pionowe maszyny pakujące do formowania i pakowania produktów w torby foliowe 
wraz z automatycznymi dozownikami wagowymi, objętościowymi, ślimakowymi; 

OO kartoniarki poziome i pionowe przeznaczone do pakowania produktu w opakowania 
jednostkowe wraz z systemami automatycznego grupowania; 

OO kartoniarki do formowania kartonów typu display;
OO kartoniarki zbiorcze do opakowań typu display zawijany lub jako tacka z górną po-
krywą; 

OO systemy formowania, zamykania i zaklejania kartonów zbiorczych typu american 
box lub tacka; 

OO maszyny do automatycznego zaklejania kartonów zbiorczych taśmą lub klejem; 
OO systemy automatycznego ładowania, manipulatory, roboty itp.; 
OO kompletne linie pakujące według indywidualnych projektów. 

PUH „WIS”
A. Walenczykowski,
W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60
85-833 Bydgoszcz
tel. 52-340 94 87
fax 52-340 94 87 wew. 10
sekretariat@wis.bydgoszcz.pl
www.wis.bydgoszcz.pl

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej. Nasza spe-
cjalność to układy dozowania surowców:
OO projektowanie i doradztwo techniczne;
OO tworzenie oprogramowania dla: sterowników PLC, systemów wizualizacji i obsługi 
operatorskiej SCADA;

OO rozproszonych systemów automatyki DCS;
OO kompletacji i realizacji dostaw;
OO wykonania prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkolenia i serwisu;
OO dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów.
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Apator Control to: • polska spółka w grupie kapitałowej Apator SA, zajmującej wio-
dącą pozycję w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym; • inżynieria napędu 
w automatyzacji przemysłu; • dostawca rozwiązań w obszarze rozdziału i dystrybucji  
zasilania.
Oferta: • usługi inżynieryjne w automatyzacji procesów i obiektów przemysłowych; • usłu-
gi implementacji rozwiązań systemowych w obszarach zespołów napędowych; • usługi 
modernizacji maszyn i urządzeń przemysłowych; • usługi specjalistycznego wsparcia 
technicznego, serwisu i szkolenia; • moduły i urządzenia do sterowania zespołami napę-
dowymi w szerokim zakresie napięć i mocy (przemienniki częstotliwości AC; regulatory 
tyrystorowe DC; silniki AC/DC/SERVO; sterowniki PLC i panele HMI wraz z oprogra-
mowaniem); • moduły i urządzenia do automatyzacji procesów i obiektów; • elementy 
systemów rozdziału i dystrybucji zasilania w obszarze SN i NN (stacje transformatorowe, 
rozdzielcze i złącza SN; rozdzielnice SN, NN; układy samoczynnego załączania rezerwy 
SZR-APC; baterie kondensatorów BK APC; zamienniki wyłączników APU).

APATOR CONTROL Sp. z o.o.
ul. Polna 148
87-100 Toruń

tel. 56-654 49 00
fax 56-654 49 03

e-mail: info@acontrol.com.pl
www.acontrol.com.pl

APATOR CONTROL Sp. z o.o.

Bizerba Polska Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel. 81-531 86 80
fax 81-531 86 81

marketing@bizerbapolska.pl
www.bizerbapolska.pl

www.bizerba.com

Bizerba Polska Sp. z o.o.
Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu globalnym, oferujące kom-
pleksowe rozwiązania z zakresu ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 
spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową wartością w portfolio Bizerby 
jest „ważenie”. Szeroki zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi się do ety-
kietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, kontroli i komisjonowania. Rozbudowana 
struktura serwisowa, począwszy od bieżącego serwisu, po materiały eksploatacyjne 
oraz usługi leasingowe, dopełnia kompletne portfolio Bizerby. Począwszy od 1866 r., 
Bizerba definiuje technologiczny rozwój w przemyśle spożywczym. Koncern jest obec-
ny w 120 krajach. Bazę klientów tworzą międzynarodowe przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego, przemysłu spożywczego, w szczególności branży mięsnej i piekarniczej. 
Siedziba koncernu znajduje się w Balingen w Niemczech. Firma zatrudnia 3300 pra-
cowników na całym świecie w bezpośrednim oraz pośrednim kontakcie z klientem i na-
leży do tej samej rodziny założycielskiej od pięciu generacji. Zakłady produkcyjne grupy 
mieszczą się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Chinach, Meksyku i USA. 

BLUMENBECKER   
IPS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ligocka 103 
40-568 Katowice
tel. 32-278 70 80
fax 32-278 70 83 

e-mail: ips@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.pl  

BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.
Blumenbecker IPS Polska to prężnie działająca na rynku firma, specjalizująca się 
w integracji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, transportu technologicz-
nego, robotyki i informatyki przemysłowej.
Nasze zadanie jako integratora skupia się na modernizacji ostatniego etapu produk-
cji, jakim jest obszar pakowania i paletyzacji. Rozbudowujemy linie produkcyjne o 
przenośniki, cele zrobotyzowane, szybkie i zautomatyzowane kartoniarki, oklejarki, 
automatyczne etykieciarki, kapturownice czy owijarki. Każde rozwiązanie jest do-
pasowane do potrzeb i wymagań klienta, co gwarantuje dostawę rozwiązania pod 
klucz. Wdrażane przez Blumenbecker IPS Polska projekty bardzo często wpływają 
na optymalizację innych obszarów produkcyjnych, zwiększając tym samym wydajność, 
jakość i pozwalając na pełny monitoring procesu produkcyjnego. Przyczyniają się 
do unowocześnienia przedsiębiorstwa, podniesienia komfortu pracy pracowników, 
wywierają wpływ na konkurencję, podnosząc skuteczność efektu marketingowego. 

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa
tel. 22-440 67 00
fax 22-440 67 38

e-mail: polska@mt.com
www.mt.com

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
METTLER TOLEDO jest światowym liderem produkującym urządzenia do ważenia 
i pomiarów, takie jak: wagi laboratoryjne, przemysłowe i handlowe. Ważnym elemen-
tem oferty są dynamiczne wagi kontrolne pracujące w linii produkcyjnej, detektory 
(wykrywacze) metalu oraz systemy kontroli rentgenowskiej. Nasza marka GARVENS 
jest liderem wśród producentów systemów ważenia dynamicznego do kontroli masy 
netto towarów paczkowanych. Nasza marka SAFELINE jest liderem wśród producen-
tów urządzeń do wykrywania zanieczyszczeń produktów oraz zapewnienia jakości 
w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Produkujemy wagi przemysłowe każ-
dego rodzaju. Ważenie przemysłowe zajmuje się procesami kontroli ważenia w branży 
farmaceutycznej, chemicznej, spożywczej, metalowej, OEM oraz w dziedzinie trans-
portu i logistyki. Dostarczamy wagi oraz usługi i produkty w dziedzinach surowców 
(odbiór dostaw, inspekcja), przygotowania produkcji, pakowania, kontroli masy netto 
i transportu również poprzez partnerów i dealerów.
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Multiprojekt to dostawca komponentów automatyki oraz części maszyn. Prowadzimy 
doradztwo techniczne, zapewniamy kompleksową obsługę od momentu szkolenia 
personelu Państwa firmy, poprzez pomoc w czasie wykonywania projektów (dobór 
urządzeń), dostawy podzespołów, aż do pomocy technicznej przy uruchomieniu.
Większość towarów sprowadzamy prosto od producentów. Współpracujemy z produ-
centami o bardzo wąskiej specjalizacji, co zapewnia wysoką jakość produktów. HIWIN 
to producent elementów techniki liniowej. ABB i ESTUN to producenci serwonapę-
dów. Firma FATEK specjalizuje się w produkcji sterowników PLC, a firma WEINTEK 
produkuje panele HMI. W ofercie znajdują się zasilacze firmy Mean Well, pneuma-
tyka E.MC, falowniki Micno, serwosiłowniki LinMot i silniki liniowe, które mogą być 
wykorzystane w aplikacjach układania, cięcia, prasowania, powlekania, napełniania 
oraz przenoszenia, np. w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. W ofercie także 
nowość – moduły rozproszonych we/wy marki Crevis, które pozwalają na rozszerzenie 
możliwości każdego systemu automatyki.

MULTIPROJEKT
ul. Fabryczna 20 A
31-553 Kraków 
tel. 12-413 90 58
fax 12-376 48 94
e-mail: info@multiprojekt.pl
www.multiprojekt.pl

MULTIPROJEKT

PUH „WIS”
A. Walenczykowski,
W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60
85-833 Bydgoszcz
tel. 52-340 94 87
fax 52-340 94 87 wew. 10
sekretariat@wis.bydgoszcz.pl
www.wis.bydgoszcz.pl

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej. Nasza spe-
cjalność to układy dozowania surowców:
OO projektowanie i doradztwo techniczne;
OO tworzenie oprogramowania dla: sterowników PLC, systemów wizualizacji i obsługi 
operatorskiej SCADA;

OO rozproszonych systemów automatyki DCS;
OO kompletacji i realizacji dostaw;
OO wykonania prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkolenia i serwisu;
OO dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów.

SABUR Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
tel. 22-549 43 53
fax 22-549 43 50
e-mail: sabur@sabur.com.pl
www.sabur.com.pl

Specjalizujemy się w innowacyjnych rozwiązaniach systemów sterowania i wizualizacji 
o otwartej architekturze (CAN, Ethernet, M-Bus, Modbus, Profibus i inne), przeznaczo-
nych do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Dostarczamy sterowniki swobod-
nie programowalne o różnych konfiguracjach, m.in. wyposażone w dedykowane moduły 
wagowe i szybkich liczników (ponad 50 typów modułów I/O), moduły rozproszonych 
I/O, szeroką gamę paneli operatorskich, oprogramowanie wizualizacyjne SCADA/
HMI i do raportowania, komputery przemysłowe, a także systemy monitoringu zużycia 
mediów. Integrujemy dane pochodzące z urządzeń/instalacji z systemami do zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Oferujemy kompletne i wydajne systemy automatyki od 
jednego dostawcy, dogodne formy rozliczeń finansowych, fachowy serwis i szkolenia.
W ofercie Sabur znajdują się produkty firm: Saia Burgess Controls, Elutions, ESA, 
Asem, Racom, Atim i Ocean Data Systems.

SABUR Sp. z o.o.

Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.

Sartorius Intec  
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. 61-656 02 98
fax 61-656 02 99
e-mail: biuro.pl@sartorius-intec.com
www.sartorius-intec.pl

Sartorius Intec należy do grupy Minebea, będącej światowym liderem w dziedzinie 
produkcji precyzyjnych łożysk kulowych i komponentów, a także oferującej innowacyjne 
technologie precyzyjne najwyższej jakości. 

Sartorius Intec jest światowym liderem rynku w dziedzinie przemysłowych technologii 
pomiarowych w zakresie pomiaru i kontroli. Firma oferuje kompleksową gamę pro-
duktów, rozwiązań i usług obejmujących wszystkie procesy produkcyjne realizowane 
przez klientów. W ofercie firmy znajdują się wagi platformowe, czujniki wagowe, wagi 
kontrolne, detektory metali i detektory rentgenowskie, a także oprogramowanie za-
rządzające recepturami i procesem produkcji. 
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TQMsoft dostarcza dedykowane rozwiązania wspomagające systemy zarządzania 
jakością, kontrolę jakości oraz kolekcje i analizy danych pomiarowych. Klient otrzymuje 
pełne rozwiązanie z aplikacjami i zintegrowanym sprzętem pomiarowym, a także 
szkoleniami i konsultacjami. TQMsoft z sukcesem wdraża także urządzenia Andon do 
monitorowania produkcji (OEE) w czasie rzeczywistym. Wyróżniamy się fachowością 
ekspertów i długoletnią praktyką na rynku polskim.
W ramach wdrażanych rozwiązań posiadamy narzędzia do: zbierania danych, pro-
wadzenia SPC na produkcji, oceny odbiorczej z AQL, analizy i raportowania wyników 
z maszyn (w tym CMM); nadzorowania przyrządów pomiarowych, MSA. Integrujemy 
także kontrolę momentów dokręceń, pomiar wielkości geometrycznych, zarządzanie 
niezgodnościami wewn. i zewn. Systemy wizualizacji Andon zapewniają monitorowa-
nie wskaźników procesu TEEP, OEE, KPI, wydajności, dostępność, wykorzystanie, 
up-time. Każdy zainteresowany Klient może liczyć na fachową pomoc w specyfikacji 
potrzeb i doborze odpowiednich narzędzi.

TQMsoft
ul. Bociana 22 A

31-231 Kraków
tel. 12-397 18 81
fax 12-397 18 84

e-mail: info@tqmsoft.com.pl
www.tqmsoft.com

TQMsoft

VIX Automation Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 5 A

40-301 Katowice
tel. 32-782 71 90

dział handlowy: 32-782 71 97
dział techniczny: 32-782 71 98

fax: 32-782 71 99
e-mail: vix@vix.com.pl

www.vix.com.pl
www.ifix.pl

VIX Automation – od ponad 10 lat Twój partner w zakresie nowoczesnych rozwiązań 
dla automatyki i informatyki przemysłowej! Dlaczego my?
1. Autoryzowany Dystrybutor Oprogramowania GE Digital (dawniej GE Intelligent Plat-
forms), zapewniający solidne wsparcie techniczne, w ofercie m. in.: jeden z wiodących 
na polskim rynku systemów HMI/SCADA –  iFIX z webowym klientem WebSpace; prze-
mysłowa baza danych Historian oraz jej internetowe rozszerzenie – Historian Analysis; 
system klasy MES, umożliwiający monitorowanie i optymalizację produkcji – Plant 
Applications. 2. Rozwiązania szyte na miarę – jeśli szukasz nieszablonowego roz-
wiązania, czy to z zakresu wizualizacji produkcji, analizy efektywności (OEE), MES, 
czy Work Process Management (Workflow) – zaufaj naszemu zespołowi inżynierów 
i bazie sprawdzonych firm integratorskich. 3. Profesjonalne centrum szkoleniowe –  
kursy z zakresu oferowanych rozwiązań,  wykwalifikowana kadra trenerska oraz ponad 
620 przeszkolonych osób.
Chcesz poznać więcej powodów? Skontaktuj się z nami! 

VIX Automation Sp. z o.o.

kwartalnik techniczno-informacyjny

Twój sposób na rozwój
www.wdp.com.pl
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AGJ SC
A. Krajniak, G. Michalak,
J. Sroczyński
ul. Zakole 10
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61-285 85 14
e-mail: biuro@agj.com.pl
www.agj.com.pl

AGJ SC A. Krajniak, G. Michalak, J. Sroczyński

… oznaczymy twój sukces

AGJ SC – polski producent urządzeń do znakowania i etykietowania. Ponad 15 lat 
doświadczeń. Kilka tysięcy wdrożeń. 100% zadowolonych klientów. 
Zakres produkcji obejmuje kompletne linie etykietujące i znakujące, urządzenia do 
transportu wewnętrznego, urządzenia specjalne na zamówienie.
Zestawy do znakowania produktów detalicznych, kartonów i zgrzewek, urządzenia 
do znakowania palet. 
Dystrybucja urządzeń najlepszych marek z całego świata: • drukarki CIJ – atramen-
towe: VIDEOJET, Rottweil; • drukarki graficzne HR – atramentowe: UBS; • drukarki 
etykiet: SATO, ZEBRA, CAB, TSC, CAB, TEC Toshiba; • drukarki TT INLINE: SAVE-
MA, OPEN DATE; • drukarki HOT-STAMP: OPEN DATE; • lasery przemysłowe: UBS; 
• zaklejarki do kartonów: 3M; • skanery kodów, systemy wizyjne: SICK, OMRON, 
DATALOGIC.
Zakres świadczonych usług: • materiały eksploatacyjne; • serwis urządzeń gwarancyjny 
i pogwarancyjny; • usługi na obrabiarkach numerycznych.

Autojet
ul. Lęborska 26 A
60-431 Poznań
tel. 61-847 35 48
tel. kom. 501 437 626 
tel./fax 61-847 39 60
e-mail: biuro@autojet.com.pl
e-mail: handel@autojet.com.pl
www.autojet.com.pl

Autojet
AUTOJET to firma z polskim kapitałem, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji 
systemów etykietujących, etykieciarek, głowic  etykietujących, w odbiorze i wprowa-
dzaniu opakowań.
Dostawca urządzeń znakujących w technologii: ink-jet marki „BEST CODE”, drukarek 
termotransferowych, drukarek laserowych, dostawca materiałów eksploatacyjnych dla 
drukarek ink-jet, etykiet samoprzylepnych, taśm termotransferowych. Pełen serwis 
drukarek ink-jet i urządzeń znakujących.
Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu urządzeń etykietujących umożliwia przygo-
towanie dedykowanych aplikacji znakujących i etykietujących skrojonych pod potrzeby 
klientów. W ofercie znajdują się w zależności od wymagań układy etykietujące wypo-
sażone w napędy silników korkowych lub oparte o serwonapędy, drukarki hot-stamp, 
układy kontroli wizyjnej.

Firma Balluff jest wiodącym specjalistą w dziedzinie czujników oraz dostawcą sy-
stemów, dzięki czemu od dziesięcioleci jest uznanym partnerem w branży automa-
tyki przemysłowej. Balluff oferuje kompletną gamę najwyższej jakości czujników 
i systemów do identyfikacji oraz pomiaru odległości, a także czujników do detekcji 
obiektów i pomiaru ciśnienia oraz poziomu. Pełną ofertę uzupełniają rozwiązania do 
sieci przemysłowych, przewody i złącza przemysłowe oraz szeroki wybór akcesoriów. 
Balluff zapewnia rozwiązania dostosowywane do konkretnych aplikacji, kompleksowe 
usługi, indywidualne doradztwo oraz szybką obsługę. Firma zatrudnia ponad 3000 
pracowników, którzy dokładają wszelkich starań, aby zaoferować doskonałą obsługę 
klientom na całym świecie.

Balluff Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21 A
54-516 Wrocław
tel. 71-382 09 00
e-mail: balluff@balluff.pl
www.balluff.pl

Balluff Sp. z o.o.

Bizerba Polska Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 28
20-328 Lublin
tel. 81-531 86 80
fax 81-531 86 81
marketing@bizerbapolska.pl
www.bizerbapolska.pl
www.bizerba.com

Bizerba Polska Sp. z o.o.
Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu globalnym, oferujące kom-
pleksowe rozwiązania z zakresu ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 
spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową wartością w portfolio Bizerby 
jest „ważenie”. Szeroki zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi się do ety-
kietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, kontroli i komisjonowania. Rozbudowana 
struktura serwisowa, począwszy od bieżącego serwisu, po materiały eksploatacyjne 
oraz usługi leasingowe, dopełnia kompletne portfolio Bizerby. Począwszy od 1866 r. 
Bizerba definiuje technologiczny rozwój w przemyśle spożywczym. Koncern jest obec-
ny w 120 krajach. Bazę klientów tworzą międzynarodowe przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego, przemysłu spożywczego, w szczególności branży mięsnej i piekarniczej. 
Siedziba koncernu znajduje się w Balingen w Niemczech. Firma zatrudnia 3300 pra-
cowników na całym świecie w bezpośrednim oraz pośrednim kontakcie z klientem i na-
leży do tej samej rodziny założycielskiej od pięciu generacji. Zakłady produkcyjne grupy 
mieszczą się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Chinach, Meksyku i USA. 
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FDPm Sp. z o.o.

FDPm Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 19

44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32-455 07 56, 441 60 52

e-mail: biuro@fdpm.pl
www.fdpm.pl
fdpm_skype 

Produkujemy maszyny dozujące i pakujące, stosowane w branżach: mleczarskiej, 
rybnej, mięsnej, lodziarskiej, owocowo-warzywnej, garmażeryjnej, produkty instant. 
Maszyny i urządzenia naszej produkcji służą do automatycznego i półautomatyczne-
go pakowania produktów spożywczych w kubki z tworzywa sztucznego i aluminium, 
w opakowania szklane i metalowe: • dozowniki; • półautomaty dozujące; • urządzenia 
rotacyjne o wydajności od 2500 do 9000 opakowań na godzinę; • pakowaczki liniowe 
typu PAK 3.0 L, PAK 10.0 L, PAK 20.0 L w wykonaniu ULTRACLEAN/w wykonaniu 
CIP/przystosowane do wycinania wieczka termozgrzewalnego z roli/przystosowane 
do przedmuchu mieszanką gazową MAP; • linie dań gotowych; • linie produkcyjne; 
• dozowniki liniowe; • dozowniki przystosowane do współpracy z urządzeniami termo-
formującymi; • dozowniki rotacyjne VACUUM/tłokowe; • linie ekstruzyjne do produkcji 
lodów o wydajności do 16 000 sztuk na godzinę; • urządzenia procesowe.

FESTO Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7

05-090 Raszyn
tel. 22-711 41 00
fax 22-711 41 02

e-mail: festo_poland@festo.com
www.festo.pl

Festo – kompetentny partner w automatyzacji produkcji i procesów przemysłowych.
Wprowadzając rocznie na całym świecie około 100 nowych produktów i posiadając 
2600 patentów, zapewnia najwyższą produktywność w automatyzacji fabryk i pro-
cesów technologicznych. Oferta produktowa firmy Festo obejmuje m.in.: • siłowniki 
i napędy pneumatyczne (m.in. siłowniki znormalizowane, okrągłe, kompaktowe, bez-
tłoczyskowe, krótkoskokowe, specjalne typu Clean Design); • napędy elektryczne 
(m.in. liniowe, wysięgnikowe, miniaturowe) oraz silniki i pozycjonery; • rozbudowany 
modułowy system do budowy manipulatorów; • zawory i wyspy zaworowe; • przygo-
towanie sprężonego powietrza; • czujniki i systemy wizyjne; • sterowniki elektroniczne 
i systemy magistral; • złączki i przewody pneumatyczne. Oferta wykonań specjalnych 
dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów zawiera m.in.: • specjalizowane 
siłowniki; • kompletne moduły napędowe i sterujące; • zespoły manipulatorów; • szafy 
sterownicze; • dedykowane produkty i rozwiązania dla aplikacji pakowania końcowego.

FESTO Sp. z o.o.

Instytut Zaawansowanych  
Technologii Wytwarzania

ul. Wrocławska 37 A
30-011 Kraków

tel. 12-631 71 00
fax 12-633 94 90

e-mail: ios@ios.krakow.pl
www.ios.krakow.pl

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Zakład Montażu i Mechanizacji Pakowania Instytutu Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania oferuje urządzenia do znakowania i etykietowania dla przemysłu spo-
żywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Oferta IZTW obejmuje m.in.:
OO znakowarki kartoników do nanoszenia na ich powierzchni znaków alfanumerycznych 
typu nr serii, data ważności, itp. metodą wygniatania lub termodruku;

OO znakowarki termiczne do półautomatycznego znakowania tj. wygniatania gorącymi 
czcionkami znaków alfanumerycznych na materiałach termoplastycznych;

OO głowice znakujące do nanoszenia ustalonego zestawu znaków alfanumerycznych 
na powierzchnie płaskie i nieruchome w momencie znakowania, takie jak etykiety, 
kartoniki, saszetki, torebki; głowice mogą drukować np. datę produkcji, datę ważności, 
nr serii, nr pakowacza, itd.;

OO etykieciarki, m.in. do automatycznego naklejania etykiet samoprzylepnych na fiolki 
i ampułki, na opakowania cylindryczne różnego rodzaju, na opakowania z powierzch-
nią boczną i płaską.

NOVITUS jest liderem na polskim rynku w dostarczaniu rozwiązań technologicznych 
wspomagających pracę handlu, usług i logistyki. To marka gwarantująca najbardziej 
nowoczesne technologie z zakresu elektroniki i informatyki wykorzystywane w urzą-
dzeniach fiskalnych, urządzeniach automatycznej identyfikacji i wagach elektronicz-
nych. NOVITUS jest zarówno oddziałem, jak i marką należącą do firmy COMP SA.
Jedną z głównych gałęzi produktowych oferowanych przez NOVITUS są urządzenia 
ważące. Oferta obejmuje: wagi proste, wagi kalkulacyjne, wagi dedykowane do pracy 
w boksach kasowych, wagi etykietujące oraz wagi platformowe. NOVITUS oferuje 
także innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oparte na wagach dynamicznych. Są 
to usprawniające proces produkcyjny ręczne lub automatyczne systemy ważąco-ety-
kietujące. Dużym atutem są również, wykorzystywane do sortowania produktów, dys-
kryminatory i klasyfikatory produktów według masy.

COMP SA Oddział Nowy Sącz
NOVITUS – Centrum

Technologii Sprzedaży
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

tel. 18-444 00 20
fax 18-444 07 90

e-mail: wagi@novitus.pl 
www.novitus.pl

COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum  
Technologii Sprzedaży 
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Przedsiębiorstwo 
MULTI Sp. z o.o.
ul. Zgorzelecka 13
45-316 Opole
tel. 77-455 66 00
fax 77-445 99 84
e-mail: multi@multi.com.pl
www.multi.com.pl

Przedsiębiorstwo MULTI Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo MULTI od 26 lat zajmuje się sprzedażą urządzeń, serwisem przed-
sprzedażnym, gwarancyjnym i pogwarancyjnym, proponując swoim klientom kom-
pleksowe rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie znakowania wyrobów 
i opakowań. 
Zapewniamy pełną obsługę Klientów w zakresie doradztwa, wyboru optymalnych 
rozwiązań, doboru odpowiednich urządzeń, ich uruchomienia na liniach produkcyjnych, 
a także realizujemy usługi serwisowe w pełnym zakresie.
W naszej ofercie: przemysłowe drukarki atramentowe; drukarki i aplikatory etykiet; 
systemy etykietowania; znakowarki laserowe; znakowarki mikropunktowe; dostawy 
materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek atramentowych; do-
stawy etykiet i taśm barwiących do drukarek etykiet i sytemów drukująco-aplikujących.

MULTIVAC Sp. z o.o.
ul. Ziemska 35
Natalin
21-002 Jastków
tel. 81-746 67 00
fax 81-746 67 01
e-mail: mupl@multivac.pl
www.multivac.pl

MULTIVAC Sp. z o.o. jest oddziałem w Polsce niemieckiej firmy MULTIVAC Sepp 
Haggenmueller GmbH & Co. KG – światowego lidera w produkcji maszyn pakujących 
próżniowo. Prowadzi sprzedaż i serwis urządzeń oraz linii technologicznych do pa-
kowania próżniowego i w atmosferze modyfikowanej, przeznaczonych dla przemysłu 
spożywczego, medycznego oraz branży non-food. Mając na uwadze kompleksową 
obsługę klienta, oferujemy również systemy etykietujące i kontrolne Multivac Marking 
& Inspection, jak też w szerokim zakresie automatyzację linii i procesów pakowania. 
Firma Multivac Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem w przemyśle spożywczym 
firmy Bizerba GmbH – renomowanego producenta urządzeń ważąco-etykietujących, 
krajalnic, checkweigherów oraz urządzeń food service dla przemysłu, sklepów i ga-
stronomii. Do wszystkich typów urządzeń zapewniamy materiały eksploatacyjne, m.in. 
folie, etykiety.

MULTIVAC Sp. z o.o.

SKK SA
ul. Gromadzka 101
30-719 Kraków
tel. 12-293 27 00
fax 12-293 27 01
e-mail: zapytanie@skk.com.pl
www.skk.com.pl
etykiety.skk.com.pl
www.etykieciarki.com.pl
www.przywieszki.com.pl

SKK – Systemy Kodów Kreskowych SA
SKK SA oferuje dedykowane systemy znakowania. Dzięki współpracy z czołowymi 
światowymi dostawcami drukarek i aplikatorów etykiet nasze rozwiązania spełniają naj-
wyższe standardy jakości. Własna drukarnia fleksograficzna pozawala nam dostarczać 
szeroki asortyment etykiet i przywieszek dopasowanych do indywidualnych potrzeb 
i modeli biznesowych naszych Klientów. Oferujemy etykiety i przywieszki papierowe 
czyste, kolorowe oraz z tworzyw specjalizowanych do specjalnych zastosowań.
Ponad 20 lat obecności na rynku plasuje nas wśród liderów dostawców systemów 
automatycznej identyfikacji. Oferujemy rozwiązania optymalizujące i automatyzujące 
działalność przedsiębiorstw w obszarach produkcji, logistyki, sprzedaży, serwisu.
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AXIS Sp. z o.o.
ul. Kartuska 375 B

80-125 Gdańsk
tel. 58-320 63 01
fax 58-320 63 00

e-mail: axis@axis.pl
www.axis.pl

AXIS Sp. z o.o.
Oferujemy wagi do laboratoriów, aptek, sklepów, zakładów jubilerskich, działów kontroli 
technicznej, gabinetów lekarskich, magazynów oraz linii produkcyjnych. Do pracy 
w trudnych warunkach przemysłowych opracowane zostały wagi specjalne: nierdzew-
ne i hermetyczne, odporne na wilgoć i agresywne czynniki chemiczne.
Ponadto oferujemy wagosuszarki oraz siłomierze. Wszystkie nasze produkty stanowią 
oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i produkowane są w Gdańsku.

Firma Balluff jest wiodącym specjalistą w dziedzinie czujników oraz dostawcą sy-
stemów, dzięki czemu od dziesięcioleci jest uznanym partnerem w branży automa-
tyki przemysłowej. Balluff oferuje kompletną gamę najwyższej jakości czujników 
i systemów do identyfikacji oraz pomiaru odległości, a także czujników do detekcji 
obiektów i pomiaru ciśnienia oraz poziomu. Pełną ofertę uzupełniają rozwiązania do 
sieci przemysłowych, przewody i złącza przemysłowe oraz szeroki wybór akcesoriów. 
Balluff zapewnia rozwiązania dostosowywane do konkretnych aplikacji, kompleksowe 
usługi, indywidualne doradztwo oraz szybką obsługę. Firma zatrudnia ponad 3000 
pracowników, którzy dokładają wszelkich starań, aby zaoferować doskonałą obsługę 
klientom na całym świecie.

Balluff Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21 A

54-516 Wrocław
tel. 71-382 09 00

e-mail: balluff@balluff.pl
www.balluff.pl

Balluff Sp. z o.o.

BIALL Sp. z o.o. –  
Aparatura pomiarowa  
i technika lutownicza

Barniewicka 54 C
80-299 Gdańsk

tel. 58-322 11 91
fax 58-322 11 93

e-mail: biall@biall.com.pl
www.biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
Aparatura pomiarowa, zasilacze, narzędzia, końcówki kablowe oraz technika lutow-
nicza. Aparatura pomiarowa z naszej oferty to głównie sprzęt do pomiarów instalacji 
elektrycznych, czyli np. analizatory jakości energii, wielofunkcyjne mierniki instalacji 
elektrycznej, mierniki rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, 
rezystancji (impedancji) pętli zwarciowej, testery wyłączników RCD oraz urządzeń 
elektrycznych. Ponadto oferujemy szeroki wybór multimetrów, mierników cęgowych, 
oscyloskopów i aparatury do pomiarów środowiskowych. Jesteśmy importerem i wy-
łącznym dystrybutorem marek: KYORITSU, BRYMEN, CHY, CIE, ELSPEC. Posiadamy 
również szeroki asortyment sprzętu lutowniczego. Dostarczamy: systemy BGA, stacje 
lutownicze i rozlutowujące, zestawy HOT AIR, lutownice gazowe, oporowe, transfor-
matorowe, szafy klimatyczne, stoły warsztatowe oraz akcesoria lutownicze. Nasze 
marki to QUICK oraz XYTRONIC.
Uzupełnieniem naszej oferty dla elektryków i elektroników są narzędzia.

Bizerba Polska Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel. 81-531 86 80
fax 81-531 86 81

marketing@bizerbapolska.pl
www.bizerbapolska.pl

www.bizerba.com

Bizerba Polska Sp. z o.o.
Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu globalnym, oferujące kom-
pleksowe rozwiązania z zakresu ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 
spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową wartością w portfolio Bizerby 
jest „ważenie”. Szeroki zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi się do ety-
kietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, kontroli i komisjonowania. Rozbudowana 
struktura serwisowa, począwszy od bieżącego serwisu, po materiały eksploatacyjne 
oraz usługi leasingowe, dopełnia kompletne portfolio Bizerby. Począwszy od 1866 r., 
Bizerba definiuje technologiczny rozwój w przemyśle spożywczym. Koncern jest obec-
ny w 120 krajach. Bazę klientów tworzą międzynarodowe przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego, przemysłu spożywczego, w szczególności branży mięsnej i piekarniczej. 
Siedziba koncernu znajduje się w Balingen w Niemczech. Firma zatrudnia 3300 pra-
cowników na całym świecie w bezpośrednim oraz pośrednim kontakcie z klientem i na-
leży do tej samej rodziny założycielskiej od pięciu generacji. Zakłady produkcyjne grupy 
mieszczą się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Chinach, Meksyku i USA. 
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BLUMENBECKER   
IPS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103 
40-568 Katowice
tel. 32-278 70 80
fax 32-278 70 83 
e-mail: ips@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.pl  

BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.
Blumenbecker IPS Polska to prężnie działająca na rynku firma, specjalizująca się 
w integracji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, transportu technologicz-
nego, robotyki i informatyki przemysłowej.
Nasze zadanie jako integratora skupia się na modernizacji ostatniego etapu produk-
cji, jakim jest obszar pakowania i paletyzacji. Rozbudowujemy linie produkcyjne o 
przenośniki, cele zrobotyzowane, szybkie i zautomatyzowane kartoniarki, oklejarki, 
automatyczne etykieciarki, kapturownice czy owijarki. Każde rozwiązanie jest do-
pasowane do potrzeb i wymagań klienta, co gwarantuje dostawę rozwiązania pod 
klucz. Wdrażane przez Blumenbecker IPS Polska projekty bardzo często wpływają 
na optymalizację innych obszarów produkcyjnych, zwiększając tym samym wydajność, 
jakość i pozwalając na pełny monitoring procesu produkcyjnego. Przyczyniają się 
do unowocześnienia przedsiębiorstwa, podniesienia komfortu pracy pracowników, 
wywierają wpływ na konkurencję, podnosząc skuteczność efektu marketingowego. 

Elektroniczne  
Wagi Przemysłowe
ul. Zacna 31
80-283 Gdańsk
tel. 58-340 00 61
fax 58-739 54 70
e-mail: biuro@ewp.com.pl
www.ewp.com.pl

Firma EWP działa na rynku wag przemysłowych od 1991 roku.
Specjalizujemy się w dynamicznych wagach przenośnikowych w 0,5 / 1 / 2 klasie do-
kładności z aprobatą typu i legalizacją Głównego Urzędu Miar oraz w automatycznych 
wagach odważających, stosowanych w różnych działach przemysłu.
Świadczymy usługi serwisowe wag przemysłowych różnych producentów oraz dostar-
czamy oryginalne części i podzespoły jako autoryzowany przedstawiciel firm:
Dini Argeo, Leon Engineering, Pfister Waagen, Rhewa Waagen, S-E-G, Soehnle 
Professional, Ascell Sensor, Sensocar.
Posiadamy w ciągłej sprzedaży (prosto z naszego magazynu) duży wybór przetwor-
ników tensometrycznych renomowanych producentów: Vishay, Tedea, Flintec, Zemic, 
Keli oraz terminali wagowych od modeli typowo budżetowych aż po rozbudowane 
terminale posiadające wiele opcji sterowania i wyjść automatyki przemysłowej.

Elektroniczne Wagi Przemysłowe

KOBOLD  
Instruments Sp. z o.o.
ul. Powstańców  
Śląskich 85 lok. U 4
01-355 Warszawa
tel. 22-666 18 94; 96
e-mail: info.pl@kobold.com 
www.kobold.com

KOBOLD INSTRUMENTS Sp. z o.o. jest filią niemieckiej firmy KOBOLD Messring 
GmbH, specjalizującej się od ponad 30 lat w produkcji i dostawie aparatury kontrolno-
-pomiarowej i elementów wykonawczych, znajdujących zastosowanie we wszystkich 
gałęziach przemysłu. 
Oferujemy: • przepływomierze i sygnalizatory przepływu do cieczy i gazów; • wskaźniki 
przepływu do cieczy i gazów; • przetworniki i sygnalizatory poziomu do cieczy i mate-
riałów sypkich; • układy do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia i temperatury;  • układy do 
pomiarów fizykochemicznych; • inne (zawory, stabilizatory przepływu, rejestratory, 
wyświetlacze).
Inżynierowie wsparcia technicznego pomogą Państwu w doborze odpowiednich urzą-
dzeń pomiarowych, a nasz serwis pomaga użytkownikom urządzeń firmy Kobold w pra-
widłowym ich montażu, uruchomieniu i eksploatacji. Liczne aplikacje, w których znala-
zły zastosowanie nasze urządzenia, potwierdzają ich wysoką jakość i niezawodność.

KOBOLD Instruments Sp. z o.o.

Kubler Sp. z o.o. reprezentuje w Polsce niemiecką firmę Fritz Kübler GmbH – znanego 
i cenionego producenta elementów automatyki przemysłowej.
Kubler oferuje: 
OO enkodery (inkrementalne, absolutne, z interfejsami sieci przemysłowych);
OO systemy liniowego przesunięcia (enkodery linkowe i liniały magnetyczne);
OO liczniki czasu pracy i impulsów (elektroniczne i elektromechaniczne);
OO liczniki prędkości obrotowej i liczniki nastawne; 
OO pierścienie ślizgowe;
OO wskaźniki procesowe;
OO elementy bezpieczeństwa funkcjonalnego: moduły i enkodery (SIL2 i SIL3);
OO akcesoria montażowe do enkoderów i liczników.

Naszym zadaniem jest również pozyskiwanie nowych klientów, szeroko zakrojony
marketing, wsparcie techniczne i handlowe klientów oraz obecnych dystrybutorów
produktów firmy Kübler w Polsce.

KUBLER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 441
60-451 Poznań
tel. 61-849 99 02
e-mail: info@kubler.pl
www.kubler.pl

Facebook: Kubler Poland
YouTube:  Kubler Poland

KUBLER Sp. z o.o.
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Loma Systems
Wiśniowy Business Park

ul. Iłżecka 26, Budynek E
02-135 Warszawa
tel. 22-575 70 25
fax 22-575 70 01

e-mail: biuro@loma.com
www.loma.com

Loma Systems
Firma LOMA SYSTEMS jest producentem i dostawcą rozwiązań dla branży spożyw-
czej, opakowaniowej i farmaceutycznej.
Oferujemy taśmowe, rurowe i grawitacyjne detektory metali, wagi dynamiczne i syste-
my combo posiadające zatwierdzenie europejskie (MID) oraz systemy do kontroli 
rentgenowskiej. Wszystkie nasze urządzenia można zintegrować z automatycznym 
systemem raportowania zgodnym z BRC, IFS czy HACCP. Urządzenia firmy Loma 
są od wielu lat obecne na rynku polskim, gdzie zdobyły sobie renomę urządzeń trwa-
łych i konkurencyjnych cenowo. Do naszych odbiorców należą największe koncerny 
międzynarodowe z branży spożywczej, firmy polskie o ugruntowanej pozycji rynko-
wej, a także mniejsze zakłady wdrażające normy w zakresie wytwarzania produktów 
bezpiecznych. Wszystkim naszym klientom oferujemy wsparcie handlowe, doradztwo 
techniczne i profesjonalny serwis na terenie całego kraju.

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa
tel. 22-440 67 00
fax 22-440 67 38

e-mail: polska@mt.com
www.mt.com

METTLER TOLEDO jest światowym liderem produkującym urządzenia do ważenia 
i pomiarów, takie jak: wagi laboratoryjne, przemysłowe i handlowe. Ważnym elemen-
tem oferty są dynamiczne wagi kontrolne pracujące w linii produkcyjnej, detektory 
(wykrywacze) metalu oraz systemy kontroli rentgenowskiej. Nasza marka GARVENS 
jest liderem wśród producentów systemów ważenia dynamicznego do kontroli masy 
netto towarów paczkowanych. Nasza marka SAFELINE jest liderem wśród producen-
tów urządzeń do wykrywania zanieczyszczeń produktów oraz zapewnienia jakości 
w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Produkujemy wagi przemysłowe każ-
dego rodzaju. Ważenie przemysłowe zajmuje się procesami kontroli ważenia w branży 
farmaceutycznej, chemicznej, spożywczej, metalowej, OEM oraz w dziedzinie trans-
portu i logistyki. Dostarczamy wagi oraz usługi i produkty w dziedzinach surowców 
(odbiór dostaw, inspekcja), przygotowania produkcji, pakowania, kontroli masy netto 
i transportu, również poprzez partnerów i dealerów.

Mettler-Toledo Sp. z o.o.

Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości włoskich czujników tensometrycznych 
N.B.C. Elettronica Group, standardowych i projektowanych na zamówienie, w szcze-
gólności czujników trzpieniowych, akcesoria do tych czujników, torsjometry, terminale 
wagowe z wyjściami RS232/485, analogowymi, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, 
ETHERNET, CANopen, montowane czołowo lub na szynie DIN, moduły dozujące do 
20 komponentów, kontrolery dozowania ciągłego, kontrolery taśmociągu, wzmacnia-
cze analogowe z wyjściem analogowym, różnorodne interfejsy, w tym PROFIBUS, 
PROFINET, ETHETRNET, moduły transmisji radiowej bezprzewodowej, w tym Wi-Fi 
i GSM, ograniczniki do dźwigów i suwnic, wagi dynamometryczne. Oferujemy także 
doradztwo w zakresie systemów ważących.

N.B.C. Polska Sp. z o.o.
ul. Arctowskiego 2
02-784 Warszawa
tel. 22-855 18 30
fax 22-855 18 32

e-mail: nbc@nbc-el.pl
www.nbc-el.pl

N.B.C. Polska Sp. z o.o.

Od ponad 20 lat pod flagą Newtech Engineering współpracujemy ze światowymi pro-
ducentami automatyki przemysłowej. Doskonale orientujemy  się w branży, a naszym  
głównym celem jest profesjonalne doradztwo  w kwestii doboru komponentów. Oferu-
jemy szkolenia i konsultacje oraz współpracę obejmującą projektowanie i wdrażanie 
systemów sieci przemysłowych AS-Interface lub diagnostykę już istniejących sieci. 
Jesteśmy partnerem firmy BAUMER, która oferuje sensorykę, enkodery, przetworniki 
pomiarowe. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem firm: BIHL+WIEDEMANN – systemy 
sieci przemysłowych; DUOmetric – detekcyjne oraz pomiarowe kurtyny optyczne; 
HAAKE – elementy bezpieczeństwa; KEM – pomiar przepływu cieczy; KUHNKE – 
pneumatyka, technika magnetyczna; MOLLET – wskaźniki poziomu materiałów syp-
kich; MTS – liniowe przetworniki położenia; SIKO – optyczne, magnetyczne i linkowe 
przetworniki położenia; VÖGTLIN – pomiar przepływu gazu, rotametry; KIEPE – sy-
stemy bezpieczeństwa dla przenośników taśmowych.

Newtech Engineering Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 3

44-100 Gliwice
tel. 32-237 61 98
fax 32-237 61 97

e-mail: newtech@newtech.com.pl
www.newtech.com.pl

Newtech Engineering Sp. z o.o.
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NIVELCO-POLAND Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44 B
44-100 Gliwice
tel. 32-270 37 01
fax 32-270 38 32
e-mail: poland@nivelco.pl 
www.nivelco.pl

NIVELCO-POLAND specjalizuje się w dostawach, instalacji i uruchomieniach apara-
tury do pomiaru poziomów i przepływów w przemyśle. Nasi pracownicy legitymują się 
długoletnim doświadczeniem w zakresie pomiarów poziomu i przepływu. Nasza misja 
to: „Rozwiązujemy problemy pomiaru i sygnalizacji poziomu i przepływu”, a motto: 
„Z NIVELCO wiesz, ile masz!”

OO NIVELCO PROCESS CONTROL – m.in. bardzo dokładne magnetostrykcyjne mier-
niki poziomu również do pomiarów rozliczeniowych, szeroki wybór mierników bez-
kontaktowych, jak radarowe i ultradźwiękowe, i wiele innych.

OO MONITOR, USA – m.in.: mikrofalowe mierniki przepływu materiałów sypkich oraz 
innowacyjne sygnalizatory pojemnościowe TRUECAP.

OO ISOIL Industria, Włochy – przepływomierze elektromagnetyczne i ultradźwiękowe. 
Przepływomierze FLOWIZ zasilane bateryjnie.

NIVELCO-POLAND Sp. z o.o.

PACKSOL
ul. Odonica 2
62-200 Gniezno
tel./fax 61-425 13 73
tel. kom. 601 997 535
e-mail: rwarczyn@gmail.com
www.packsol.pl

Wagi kontrolne, wykrywacze metalu, dozowniki wagowe, pionowe i poziome maszyny 
pakujące, pakowanie w kartony różnych typów oraz robotyka i systemy paletyzujące.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, MF, FUTURA ROBOTICA.

PACKSOL

Precia Polska Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
tel. 12-411 50 50
fax 12-412 18 13
biuro.pl@preciamolen.com.pl
www.preciamolen.com.pl

Precia Polska Sp. z o.o.
Od projektu aż do utrzymania ruchu – grupa PRECIA MOLEN w 100% pokrywa po-
trzeby użytkowników w dziedzinie ważenia. Zapewniamy serwis gwarancyjny i serwis 
pogwarancyjny instrumentów wagowych o działaniu nieautomatycznym (NAWI), instru-
mentów wagowych o działaniu automatycznym (MID) wraz z peryferiami. W związku 
z tym, że PRECIA MOLEN posiada własne laboratorium ATEX, dostarczamy wagi 
idealnie dostosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
Nasza oferta obejmuje: wagi samochodowe; wagi kolejowe; wagi taśmociągowe; do-
zowniki taśmociągowe; wagi kontrolne (kontrola towarów paczkowanych); przemysłowe 
układy ważące – dozowanie, zestawianie mieszanin; wagi przesypowe – cykliczne; 
dynamiczne wagi do ładowarek i koparek; wagi pomostowe (magazynowe, paletowe) 
i zbiornikowe; wagi hakowe.

Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.

Sartorius Intec  
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. 61-656 02 98
fax 61-656 02 99
e-mail: biuro.pl@sartorius-intec.com
www.sartorius-intec.pl

Sartorius Intec należy do grupy Minebea, będącej światowym liderem w dziedzinie 
produkcji precyzyjnych łożysk kulowych i komponentów, a także oferującej innowacyjne 
technologie precyzyjne najwyższej jakości. 

Sartorius Intec jest światowym liderem rynku w dziedzinie przemysłowych technologii 
pomiarowych w zakresie pomiaru i kontroli. Firma oferuje kompleksową gamę pro-
duktów, rozwiązań i usług obejmujących wszystkie procesy produkcyjne realizowane 
przez klientów. W ofercie firmy znajdują się wagi platformowe, czujniki wagowe, wagi 
kontrolne, detektory metali i detektory rentgenowskie, a także oprogramowanie za-
rządzające recepturami i procesem produkcji. 
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SELS Sp. z o.o.   
Sp. komandytowa
ul. Malawskiego 5 A

02-641 Warszawa
tel. 22-848 08 42
fax 22-848 16 48

e-mail: sels@sels.pl 
www.sels.pl

e-sklep: www.czujniki.com.pl

SELS Sp. z o.o.  Sp. komandytowa
Firma SELS, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w branży automatyki 
przemysłowej, jest największym polskim producentem czujników zbliżeniowych oraz 
dystrybutorem produktów renomowanych firm: SensoPart, Micro Detectors, Senix, 
MurrElektronik, Phoenix Contact, Mean Well, Ströter. Dostarczane przez nas roz-
wiązania techniczne znajdują zastosowanie w większości branż przemysłu – opty-
malizują procesy produkcji na każdym etapie, poprawiają ich jakość, efektywność 
i bezpieczeństwo. 
Portfolio obejmuje czujniki indukcyjne (standardowe, wykonania specjalne, ATEX, 
IP69K), magnetyczne (również do siłowników), pojemnościowe, optyczne (w tym IP69K 
dla przemysłu spożywczego), ultradźwiękowe, systemy i czujniki wizyjne (detekcja 
obiektu, położenia, koloru, kształtu, kontrola jakości kodów DataMatrix, OCR, DPM), 
światłowody, enkodery, kurtyny i bariery bezpieczeństwa, kurtyny automatyki, zasi-
lacze, kable i złącza, jonizatory. 
Produkty dostępne są również w sprzedaży internetowej: www.czujniki.com.pl.

SEM
ul. Botaniczna 68 A
04-543 Warszawa

tel. 22-825 88 52
fax 22-825 84 51

e-mail: sem@sem.pl
www.sem.pl

SEM
Producent mierników, wyświetlaczy i systemów wizualizacji:
OO przemysłowych wyświetlaczy cyfrowych i tekstowych LED;
OO wyświetlaczy i tablic wielkoformatowych;
OO wyświetlaczy wagowych;
OO tablic informujących o wydajności pracy;
OO systemów monitorowania produkcji;
OO systemów kolejkowych;
OO programowanych mierników tablicowych.

Oferujemy gamę wyświetlaczy standardowych oraz wyświetlacze i tablice nietypowe, 
wykonane na specjalne zamówienia. Zapewniamy odczyt wielu parametrów techno-
logicznych i wskaźników wydajności pracy, lokalnie i na dużych tablicach, wewnątrz 
obiektów i na otwartym powietrzu.

SIMEX Sp. z o.o.
ul. Wielopole 11
80-556 Gdańsk

tel. 58-762 07 77
fax 58-762 07 70

e-mail: info@simex.pl
www.simex.pl

SIMEX Sp. z o.o.
SIMEX istnieje na rynku automatyki przemysłowej od 1986 roku jako producent i dys-
trybutor aparatury kontrolno-pomiarowej. Zakres naszej produkcji obejmuje urządzenia 
stosowane do pomiaru, regulacji i rejestracji: temperatury, ciśnienia, poziomu i prze-
pływu. Oferowana aparatura kontrolno-pomiarowa znajduje zastosowanie w wielu 
branżach przemysłowych, m.in.: w energetyce, ciepłownictwie, górnictwie, branży 
chemicznej, spożywczej, maszynowej, gospodarce wodno-ściekowej. Oferujemy także 
usługi związane z automatyzacją i realizacją pomiarów w procesach przemysłowych: 
kompletację i dostarczanie aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej; projektowanie 
systemów automatyki: od prostych pomiarów jednopunktowych, po integrację złożo-
nych systemów sterowniczych; projektowanie systemów ważenia, m.in. zbiorników 
magazynowych i technologicznych; programowanie i wdrażanie systemów sterowania 
nadrzędnego z wizualizacją komputerową; montaż i uruchamianie aparatury; serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny.

SKAMER-ACM Sp. z o.o.
Siedziba:

ul. Rogoyskiego 26
33-100 Tarnów

tel. 14-632 34 00
fax 14-632 34 01

e-mail: tarnow@skamer.pl
Oddział:

ul. Kapelanka 11
30-347 Kraków

tel. 12-257 55 00
fax 12-257 55 01

e-mail: krakow@skamer.pl
www.skamer.pl

SKAMER-ACM to około 30 lat doświadczenia w zakresie szeroko pojętej automatyki 
przemysłowej, od prostych urządzeń pomiaru, regulacji, sterowania i rejestracji, po 
zaawansowane układy sterowania. Działalność firmy obejmuje: projektowanie, pro-
gramowanie, montaż, rozruch, serwis, doradztwo techniczne, kompletację, sprzedaż 
elementów automatyki, osprzętu elektrotechnicznego i armatury przemysłowej. Fir-
ma jest twórcą KATALOGU AUTOMATYKI – systemu informatycznego działającego 
w Internecie (www.katalogautomatyki.pl), którego głównym celem jest zautomaty-
zowanie przepływu informacji techniczno-handlowej pomiędzy firmą SKAMER i fir-
mami współpracującymi. SKAMER-ACM realizuje kompleksowo zadania z zakresu 
efektywności energetycznej,  począwszy od audytów energetycznych i efektywności 
energetycznej, poprzez pomoc w poszukiwaniu źródeł dofinansowania, skończywszy 
na wykonaniu instalacji i systemów monitoringu mediów energetycznych.

SKAMER-ACM Sp. z o.o.
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SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.
Majdan 85 E
05-462 Wiązowna
tel./fax 73-445 30 00
e-mail: office@smit-tech.eu
www.smit-tech.eu

SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.
Maszyny pakujące – pakowanie poziome flowpack i kartonowanie.
OO Maszyny pakujące – pakowanie pionowe.
OO Maszyny pakujące – pakowanie artykułów technicznych w worki PE i kartony.
OO Urządzenia kontroli jakości do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego: wagi 
kontrolne, detektory metali, rentgeny przemysłowe.

OO Części zamienne, serwis.

Sterling Fluid Systems Polska 
The member of Flowserve  
SIHI Pumps
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel. 22-335 24 80
fax 22-335 24 82
e-mail: sterling@sterling.pl 
www.sterling.pl

Konserwacja oparta na kontroli stanu staje się dziś rzeczywistością! 
SIHIdetect jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru poziomu  drgań oraz monitorowania 
stanu pompy, m.in. w celu wykrywania zużycia łożysk, braku wyważenia, braku osio-
wania, niedopuszczanych sił w rurociągach, kawitacji, przekroczenia maksymalnego 
natężenia przepływu itp. Czujnik SIHIdetect pozwala na monitorowanie wszystkich 
typów pomp cieczowych i pomp próżniowych. Pozwala również na kontrolę stanu 
pracy wentylatorów przemysłowych i silników elektrycznych. 
Uniwersalne zastosowanie, kontrola wzrokowa za pośrednictwem wyświetlacza LED, 
łatwy montaż, wykonania dla strefy Ex, dedykowane oprogramowanie SIHIvibrosoft, 
zintegrowana pamięć alarmów, łatwość adaptacji do większości przemysłowych sy-
stemów sterowania. 

Sterling Fluid Systems Polska 

TQMsoft dostarcza dedykowane rozwiązania wspomagające systemy zarządzania 
jakością, kontrolę jakości oraz kolekcje i analizy danych pomiarowych. Klient otrzymuje 
pełne rozwiązanie z aplikacjami i zintegrowanym sprzętem pomiarowym, a także 
szkoleniami i konsultacjami. TQMsoft z sukcesem wdraża także urządzenia Andon do 
monitorowania produkcji (OEE) w czasie rzeczywistym. Wyróżniamy się fachowością 
ekspertów i długoletnią praktyką na rynku polskim.
W ramach wdrażanych rozwiązań posiadamy narzędzia do: zbierania danych, pro-
wadzenia SPC na produkcji, oceny odbiorczej z AQL, analizy i raportowania wyników 
z maszyn (w tym CMM); nadzorowania przyrządów pomiarowych, MSA. Integrujemy 
także kontrolę momentów dokręceń, pomiar wielkości geometrycznych, zarządzanie 
niezgodnościami wewn. i zewn. Systemy wizualizacji Andon zapewniają monitorowa-
nie wskaźników procesu TEEP, OEE, KPI, wydajności, dostępność, wykorzystanie, 
up-time. Każdy zainteresowany Klient może liczyć na fachową pomoc w specyfikacji 
potrzeb i doborze odpowiednich narzędzi.

TQMsoft
ul. Bociana 22 A
31-231 Kraków
tel. 12-397 18 81
fax 12-397 18 84
e-mail: info@tqmsoft.com.pl
www.tqmsoft.com

TQMsoft

TR Automatyka Spółka  
z ograniczoną  
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Lechicka 14
02-156 Warszawa 
tel.22-886 10 16
e-mail: biuro@trautomatyka.pl
www.trautomatyka.pl

TR Automatyka  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

TR Automatyka Sp. z o.o. jest dostawcą urządzeń automatyki obiektowej. W branży 
ważenie/dozowanie możemy polecić m.in.: sygnalizatory i mierniki poziomu materia-
łów sypkich i cieczy firmy DINEL; pełną ofertę tensometrów i akcesoriów do budowy 
wag: platformowych, hybrydowych, zbiornikowych, samochodowych firmy UTILCELL;  
moduły bezpieczeństwa z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 firmy GM 
International; przetworniki wagowe w wersji ATEX Exia; puszki łączeniowe i specja-
lizowane pulpity sterownicze w wersji ATEX. 
Ponadto w swojej ofercie posiadamy także: elektrozawory, manometry, presostaty, 
przetworniki ciśnienia, przetworniki temperatury, sygnalizatory przepływu, napędy 
pneumatyczne. Większość urządzeń możemy zaoferować w wykonaniu do stref za-
grożonych wybuchem Ex. Zapewniamy doradztwo i dobór techniczny urządzeń pod 
konkretne aplikacje.
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TURCK Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115

45-836 Opole
tel. 77-443 48 00
fax 77-443 48 01

e-mail: poland@turck.com
www.turck.pl

TURCK – producent elementów automatyki – oferuje m.in.:
OO automatyzację procesów przemysłowych: systemy zdalnych I/O i czujniki do mon-
tażu;

OO w strefach Ex, separatory iskrobezpieczne, komponenty dla PROFIBUS-PA 
i FOUNDATION Fieldbus;

OO automatyzację produkcji: systemy zdalnych I/O dla PROFIBUS-DP, DeviceNet, 
CANopen, ASI, Ethernet, czujniki;

OO systemy komunikacji bezprzewodowej;
OO czujniki: indukcyjne, fotoelektryczne, ultradźwiękowe, wizyjne i wiele innych;
OO wskaźniki i oświetlenia LED;
OO złącza, przewody i inne komponenty łączeniowe;
OO systemy identyfikacji RFID.

TURCK Sp. z o.o.

wenglor sensoric  
Polska Sp. z o.o.
ul. Słomiana 25/2

01-353 Warszawa
tel. 22-666 04 80
fax 22-666 04 86

e-mail: info.pl@wenglor.com
www.wenglor.com

wenglor sensoric Polska Sp. z o.o.
Od ponad 30 lat wenglor wprowadza innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bezdoty-
kowego rozpoznawania obiektów.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebne są:
OO sensory optyczne;
OO sensory wizyjne;
OO systemy wizyjne;
OO czujniki indukcyjne;
OO bariery bezpieczeństwa;
OO czytniki kodów kreskowych 1D i 2D.

Ponad 50 000 przedsiębiorstw z całego świata obdarzyło nas zaufaniem i powierzyło 
nam rozwiązywanie swoich problemów w dziedzinie automatyki przemysłowej.
Zaufaj nam, a na pewno znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twoich aplikacji.

Znajdziesz nas  
pod adresem 

www.wdp.com.pl
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Apator Control to: • polska spółka w grupie kapitałowej Apator SA, zajmującej wio-
dącą pozycję w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym; • inżynieria napędu 
w automatyzacji przemysłu; • dostawca rozwiązań w obszarze rozdziału i dystrybucji  
zasilania.
Oferta: • usługi inżynieryjne w automatyzacji procesów i obiektów przemysłowych; • usłu-
gi implementacji rozwiązań systemowych w obszarach zespołów napędowych; • usługi 
modernizacji maszyn i urządzeń przemysłowych; • usługi specjalistycznego wsparcia 
technicznego, serwisu i szkolenia; • moduły i urządzenia do sterowania zespołami napę-
dowymi w szerokim zakresie napięć i mocy (przemienniki częstotliwości AC; regulatory 
tyrystorowe DC; silniki AC/DC/SERVO; sterowniki PLC i panele HMI wraz z oprogra-
mowaniem); • moduły i urządzenia do automatyzacji procesów i obiektów; • elementy 
systemów rozdziału i dystrybucji zasilania w obszarze SN i NN (stacje transformatorowe, 
rozdzielcze i złącza SN; rozdzielnice SN, NN; układy samoczynnego załączania rezerwy 
SZR-APC; baterie kondensatorów BK APC; zamienniki wyłączników APU).

APATOR CONTROL Sp. z o.o.
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. 56-654 49 00
fax 56-654 49 03
e-mail: info@acontrol.com.pl
www.acontrol.com.pl

APATOR CONTROL Sp. z o.o.

Bizerba Polska Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 28
20-328 Lublin
tel. 81-531 86 80
fax 81-531 86 81
marketing@bizerbapolska.pl
www.bizerbapolska.pl
www.bizerba.com

Bizerba Polska Sp. z o.o.
Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu globalnym, oferujące kom-
pleksowe rozwiązania z zakresu ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 
spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową wartością w portfolio Bizerby 
jest „ważenie”. Szeroki zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi się do ety-
kietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, kontroli i komisjonowania. Rozbudowana 
struktura serwisowa, począwszy od bieżącego serwisu, po materiały eksploatacyjne 
oraz usługi leasingowe, dopełnia kompletne portfolio Bizerby. Począwszy od 1866 r., 
Bizerba definiuje technologiczny rozwój w przemyśle spożywczym. Koncern jest obec-
ny w 120 krajach. Bazę klientów tworzą międzynarodowe przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego, przemysłu spożywczego, w szczególności branży mięsnej i piekarniczej. 
Siedziba koncernu znajduje się w Balingen w Niemczech. Firma zatrudnia 3300 pra-
cowników na całym świecie w bezpośrednim oraz pośrednim kontakcie z klientem i na-
leży do tej samej rodziny założycielskiej od pięciu generacji. Zakłady produkcyjne grupy 
mieszczą się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Chinach, Meksyku i USA. 

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
tel. 22-738 18 00
fax 22-758 87 35
e-mail: info@boschrexroth.pl
www. boschrexroth.pl

Sterowanie CNC – wieloosiowe, wieloprocesowe układy sterowania na bazie kom-
putera PC, kompaktowe układy sterowania do automatyzacji, moduły pozycjonujące.
Kompaktowe systemy sterowania: IndraLogic oraz IndraMotion. Sterowniki, systemy 
automatyzacji, wkrętarki i praski elektryczne oraz sterowniki w technice spawalniczej 
Rexroth gwarantują pewność sprawowania kontroli nad tym, co najbardziej nowoczes-
ne, efektywne i wydajne. Oferowane przez naszą firmę produkty z zakresu sterowań 
znajdują zastosowanie w takich dziedzinach, jak: obrabiarki do metalu i drewna, ma-
szyny do druku i przeróbki papieru, maszyny pakujące, manipulatory czy podajniki. 
Wieloletnie doświadczenie oraz bogata oferta dają więc naszym klientom to, co naj-
ważniejsze: gwarancję wyboru właściwego produktu – systemu sterowania. Posiadamy 
siedem biur regionalnych w: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 
Warszawie, Wrocławiu.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Multiprojekt to dostawca komponentów automatyki oraz części maszyn. Prowadzimy 
doradztwo techniczne, zapewniamy kompleksową obsługę od momentu szkolenia 
personelu Państwa firmy, poprzez pomoc w czasie wykonywania projektów (dobór 
urządzeń), dostawy podzespołów, aż do pomocy technicznej przy uruchomieniu.
Większość towarów sprowadzamy prosto od producentów. Współpracujemy z produ-
centami o bardzo wąskiej specjalizacji, co zapewnia wysoką jakość produktów. HIWIN 
to producent elementów techniki liniowej. ABB i ESTUN to producenci serwonapę-
dów. Firma FATEK specjalizuje się w produkcji sterowników PLC, a firma WEINTEK 
produkuje panele HMI. W ofercie znajdują się zasilacze firmy Mean Well, pneuma-
tyka E.MC, falowniki Micno, serwosiłowniki LinMot i silniki liniowe, które mogą być 
wykorzystane w aplikacjach układania, cięcia, prasowania, powlekania, napełniania 
oraz przenoszenia, np. w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. W ofercie także 
nowość – moduły rozproszonych we/wy marki Crevis, które pozwalają na rozszerzenie 
możliwości każdego systemu automatyki.

MULTIPROJEKT
ul. Fabryczna 20 A
31-553 Kraków 
tel. 12-413 90 58
fax 12-376 48 94
e-mail: info@multiprojekt.pl
www.multiprojekt.pl

MULTIPROJEKT
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Urządzenia sterujące

Precia Polska Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34

31-476 Kraków
tel. 12-411 50 50
fax 12-412 18 13

biuro.pl@preciamolen.com.pl
www.preciamolen.com.pl

Precia Polska Sp. z o.o.
Od projektu aż do utrzymania ruchu – grupa PRECIA MOLEN w 100% pokrywa po-
trzeby użytkowników w dziedzinie ważenia. Zapewniamy serwis gwarancyjny i serwis 
pogwarancyjny instrumentów wagowych o działaniu nieautomatycznym (NAWI), instru-
mentów wagowych o działaniu automatycznym (MID) wraz z peryferiami. W związku 
z tym, że PRECIA MOLEN posiada własne laboratorium ATEX, dostarczamy wagi 
idealnie dostosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
Nasza oferta obejmuje: wagi samochodowe; wagi kolejowe; wagi taśmociągowe; do-
zowniki taśmociągowe; wagi kontrolne (kontrola towarów paczkowanych); przemysłowe 
układy ważące – dozowanie, zestawianie mieszanin; wagi przesypowe – cykliczne; 
dynamiczne wagi do ładowarek i koparek; wagi pomostowe (magazynowe, paletowe) 
i zbiornikowe; wagi hakowe.

REO CROMA
ul. Pożaryskiego 28 bud. 20

04-703 Warszawa
tel. 22-812 61 82
fax 22-815 69 06

e-mail: croma@croma.com.pl
www.croma.com.pl

REO CROMA
Firma REO CROMA jest wyłącznym dystrybutorem wyrobów grupy REO AG (REO 
Inductive Components oraz REO Elektronik) w Polsce i oferuje:
OO elektromagnesy oscylacyjne do podajników wibracyjnych;
OO sterowniki REOVIB do podajników wibracyjnych oraz testery do badania podajników;
OO elementy przeciwzakłóceniowe – filtry sieciowe, dławiki sieciowe, filtry wyjściowe 
(sinusoidalne i dławiki) dla przekształtników energoelektronicznych;

OO przekładniki i przetworniki prądowe;
OO autotransformatory regulowane i zasilacze AC;
OO rezystory hamowania dla układów napędowych;
OO zasilacze regulowane REOTRON.

SABUR Sp. z o.o.
ul. Puławska 303

02-785 Warszawa
tel. 22-549 43 53
fax 22-549 43 50

e-mail: sabur@sabur.com.pl
www.sabur.com.pl

Specjalizujemy się w innowacyjnych rozwiązaniach systemów sterowania i wizualizacji 
o otwartej architekturze (CAN, Ethernet, M-Bus, Modbus, Profibus i inne), przeznaczo-
nych do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Dostarczamy sterowniki swobod-
nie programowalne o różnych konfiguracjach, m.in. wyposażone w dedykowane moduły 
wagowe i szybkich liczników (ponad 50 typów modułów I/O), moduły rozproszonych 
I/O, szeroką gamę paneli operatorskich, oprogramowanie wizualizacyjne SCADA/
HMI i do raportowania, komputery przemysłowe, a także systemy monitoringu zużycia 
mediów. Integrujemy dane pochodzące z urządzeń/instalacji z systemami do zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Oferujemy kompletne i wydajne systemy automatyki od 
jednego dostawcy, dogodne formy rozliczeń finansowych, fachowy serwis i szkolenia.
W ofercie Sabur znajdują się produkty firm: Saia Burgess Controls, Elutions, ESA, 
Asem, Racom, Atim i Ocean Data Systems.

SABUR Sp. z o.o.

PUH „WIS”
A. Walenczykowski,

W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60

85-833 Bydgoszcz
tel. 52-340 94 87

fax 52-340 94 87 wew. 10
sekretariat@wis.bydgoszcz.pl

www.wis.bydgoszcz.pl

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej. Nasza spe-
cjalność to układy dozowania surowców:
OO projektowanie i doradztwo techniczne;
OO tworzenie oprogramowania dla: sterowników PLC, systemów wizualizacji i obsługi 
operatorskiej SCADA;

OO rozproszonych systemów automatyki DCS;
OO kompletacji i realizacji dostaw;
OO wykonania prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkolenia i serwisu;
OO dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów.
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Urządzenia sterujące

.steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665 Warszawa
tel. 22-843 08 20
fax 22-843 30 52
e-mail: info@steute.pl
www.steute.pl

Firma steute koncentruje się na produkcji aparatury łączeniowej nn do złożonych 
i krytycznych zastosowań w przemyśle. Oferta obejmuje m.in.:
OO wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego (www.wylaczniki-linkowe.pl);
OO czujniki zbiegania taśmy do przenośników (www.wylaczniki-linkowe.pl);
OO wyłączniki nożne, także z wyjściem analogowym (www.wylaczniki-nozne.pl);
OO wyłączniki pozycyjne i krańcowe, także precyzyjne;
OO osprzęt tablicowy i kasety sterownicze;
OO wyłączniki, czujniki magnetyczne i blokady bezpieczeństwa;
OO kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa (www.kurtyny-swietlne.pl);
OO wyłączniki i czujniki bezprzewodowe w technologii sWave i EnOcean;
OO urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX), także 3D oraz M1/M2;
OO wersje specjalne urządzeń: IP68, IP69K, IP66 (do pracy na morzu), NIRO (wykonanie 
nierdzewne), Extreme (do pracy w warunkach ekstremalnych).

.steute Polska



● Ważenie, Dozowanie, Pakowanie – Katalog Branżowy 2016 ● 45

Urządzenia wykonawcze (zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy)

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa
tel. 22-738 18 00
fax 22-758 87 35

e-mail: info@boschrexroth.pl
www. boschrexroth.pl

Hydraulika: pompy i silniki tłoczkowe, pompy łopatkowe, pompy i silniki zębate, silniki 
promieniowe, przekładnie planetarne, zawory, rozdzielacze on/off, zawory i rozdzie-
lacze techniki proporcjonalnej i serwo; zawory i rozdzielacze mobilne, elektronika 
sterująca, przekładnie planetarne, czujniki, filtry, akumulatory, złączki, agregaty, cy-
lindry hydrauliczne; projekty i realizacje układów hydraulicznych i elektrohydraulicz-
nych dla wszystkich gałęzi przemysłu, zarówno dla nowych maszyn i urządzeń, jak 
i modernizowanych.
Regulowane napędy elektryczne: cyfrowe, inteligentne regulowane napędy: liniowe, 
automatyzacyjne IndraDrive, otwarte, cyfrowe, inteligentne rozwiązania systemowe
SYNAX do maszyn drukarskich, VisualMotion do maszyn pakujących, maszyn for-
mujących oraz manipulatorów i systemów montażowych. Posiadamy siedem biur re-
gionalnych w: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, 
Wrocławiu.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

FDPm Sp. z o.o.

FESTO Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7

05-090 Raszyn
tel. 22-711 41 00
fax 22-711 41 02

e-mail: festo_poland@festo.com
www.festo.pl

Festo – kompetentny partner w automatyzacji produkcji i procesów przemysłowych.
Wprowadzając rocznie na całym świecie około 100 nowych produktów i posiadając 
2600 patentów, zapewnia najwyższą produktywność w automatyzacji fabryk i pro-
cesów technologicznych. Oferta produktowa firmy Festo obejmuje m.in.: • siłowniki 
i napędy pneumatyczne (m.in. siłowniki znormalizowane, okrągłe, kompaktowe, bez-
tłoczyskowe, krótkoskokowe, specjalne typu Clean Design); • napędy elektryczne 
(m.in. liniowe, wysięgnikowe, miniaturowe) oraz silniki i pozycjonery; • rozbudowany, 
modułowy system do budowy manipulatorów; • zawory i wyspy zaworowe; • przygo-
towanie sprężonego powietrza; • czujniki i systemy wizyjne; • sterowniki elektroniczne 
i systemy magistral; • złączki i przewody pneumatyczne. Oferta wykonań specjalnych 
dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów zawiera m.in.: • specjalizowane 
siłowniki; • kompletne moduły napędowe i sterujące; • zespoły manipulatorów; • szafy 
sterownicze; • dedykowane produkty i rozwiązania dla aplikacji pakowania końcowego.

FESTO Sp. z o.o.

FDPm Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 19

44-300 Wodzisław Śl.
tel. 32-455 07 56, 441 60 52

e-mail: biuro@fdpm.pl
www.fdpm.pl
fdpm_skype 

Produkujemy maszyny dozujące i pakujące, stosowane w branżach: mleczarskiej, 
rybnej, mięsnej, lodziarskiej, owocowo-warzywnej, garmażeryjnej, produkty instant. 
Maszyny i urządzenia naszej produkcji służą do automatycznego i półautomatyczne-
go pakowania produktów spożywczych w kubki z tworzywa sztucznego i aluminium, 
w opakowania szklane i metalowe: • dozowniki; • półautomaty dozujące; • urządzenia 
rotacyjne o wydajności od 2500 do 9000 opakowań na godzinę; • pakowaczki liniowe 
typu PAK 3.0 L, PAK 10.0 L, PAK 20.0 L w wykonaniu ULTRACLEAN/w wykonaniu 
CIP/przystosowane do wycinania wieczka termozgrzewalnego z roli/przystosowane 
do przedmuchu mieszanką gazową MAP; • linie dań gotowych; • linie produkcyjne; 
• dozowniki liniowe; • dozowniki przystosowane do współpracy z urządzeniami termo-
formującymi; • dozowniki rotacyjne VACUUM/tłokowe; • linie ekstruzyjne do produkcji 
lodów o wydajności do 16 000 sztuk na godzinę; • urządzenia procesowe.

Multiprojekt to dostawca komponentów automatyki oraz części maszyn. Prowadzimy 
doradztwo techniczne, zapewniamy kompleksową obsługę od momentu szkolenia 
personelu Państwa firmy, poprzez pomoc w czasie wykonywania projektów (dobór 
urządzeń), dostawy podzespołów, aż do pomocy technicznej przy uruchomieniu.
Większość towarów sprowadzamy prosto od producentów. Współpracujemy z produ-
centami o bardzo wąskiej specjalizacji, co zapewnia wysoką jakość produktów. HIWIN 
to producent elementów techniki liniowej. ABB i ESTUN to producenci serwonapę-
dów. Firma FATEK specjalizuje się w produkcji sterowników PLC, a firma WEINTEK 
produkuje panele HMI. W ofercie znajdują się zasilacze firmy Mean Well, pneuma-
tyka E.MC, falowniki Micno, serwosiłowniki LinMot i silniki liniowe, które mogą być 
wykorzystane w aplikacjach układania, cięcia, prasowania, powlekania, napełniania 
oraz przenoszenia, np. w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. W ofercie także 
nowość – moduły rozproszonych we/wy marki Crevis, które pozwalają na rozszerzenie 
możliwości każdego systemu automatyki.

MULTIPROJEKT
ul. Fabryczna 20 A

31-553 Kraków 
tel. 12-413 90 58
fax 12-376 48 94

e-mail: info@multiprojekt.pl
www.multiprojekt.pl

MULTIPROJEKT
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Urządzenia wykonawcze (zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy)

Polpack Sp. z o.o. – od ponad 20 lat na rynku. Firma z polskim kapitałem. Jest kom-
pleksowym dostawcą produktów i usług z zakresu techniki napędowej. 
Posiada w ofercie m.in.: przekładnie o budowie modułowej, silniki elektryczne i mo-
toreduktory, serwomotory, przekładnie planetarne i przemysłowe, przemienniki czę-
stotliwości, sprzęgła i wiele innych.
Jesteśmy wyłącznym, oficjalnym dystrybutorem wielu światowych producentów 
w branży przeniesienia napędu (BONFIGLIOLI, BENZLERS, MARTIN, GARLOCK, 
NERIMOTORI oraz wielu innych).
Posiadamy bogato wyposażony magazyn wyrobów gotowych, części zamiennych, 
wraz z zapleczem do serwisu i montażu przekładni. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
ekspresowo realizować zamówienia naszych Kontrahentów. 
Na nasze produkty oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pomoc 
w doborze napędów przez zespół doświadczonych inżynierów. 

Polpack Sp. z o.o.
ul. Polna 129
87-100 Toruń
tel. 56-655 92 35
fax 56-655 92 38
e-mail: polpack@polpack.com.pl
www.polpack.com.pl

Polpack Sp. z o.o.

SEW-Eurodrive  
Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. 42-293 00 00
e-mail: sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. jest światowym producentem motoreduktorów,  
silników elektrycznych, serwonapędów i przemienników częstotliwości. Oferujemy 
pełną gamę motoreduktorów: walcowych, płaskich, ślimakowych i stożkowych. Re-
alizujemy wersje do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem oraz w innych 
trudnych, agresywnych warunkach. W naszej ofercie znajdują się również przekładnie 
przemysłowe i planetarne z momentem aż do 4000 kNm.
Koncepcja safetyDRIVE firmy SEW-EURODRIVE oferuje spójne produkty i rozwiąza-
nia zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne, które mogą być w łatwy i niezawodny 
sposób zintegrowane w wielu maszynach i urządzeniach w zgodzie z nową Dyrektywą 
Maszynową 2006/42/Ec oraz EN ISO 13849-1.
Zapewniamy dobór, sprzedaż oraz uruchomienie gotowych rozwiązań dla aplikacji. 
Dysponujemy linią serwisową HOTLINE 24 h – tel. 602 739 739.

Od ponad 80 lat Sterling SIHI – obecnie Flowserve SIHI Pumps – jest światowym liderem 
w zakresie pompowania cieczy i gazów z wykorzystaniem najwyższej jakości pomp 
cieczowych, pomp i  systemów próżniowych. Projektujemy i wytwarzamy pompy cieczo-
we i próżniowe, sprężarki i systemy inżynierskie dla wielu zastosowań we wszystkich 
obszarach przemysłu i energetyki. Produkty i rozwiązania inżynierskie, oferowane do 
tej pory pod markami SIHI i HALBERG,  są stosowane w wielu bardzo odpowiedzialnych 
obszarach energetyki i szeroko rozumianego przemysłu. Pompy cieczowe bocznokana-
łowe, odśrodkowe i wielostopniowe, pompy próżniowe suchobieżne i pompy próżniowe 
i kompresory z pierścieniem cieczy oraz pompy procesowe z powodzeniem spełniają 
bardzo wysokie wymagania odpowiedzialnych i wymagających aplikacji w przemyśle 
i energetyce. Sterling Fluid Systems Polska Sp. z o.o. – polska reprezentacja Flowserve 
SIHI Pumps – gwarantuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie doboru, realiza-
cji dostaw, serwisu uruchomieniowego, naprawczego i konserwacyjno-eksploatacyjnego 
urządzeń produkowanych we wszystkich fabrykach Grupy. 

Sterling Fluid Systems Polska 
The member of Flowserve  
SIHI Pumps
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel. 22-335 24 80
fax 22-335 24 82
e-mail: sterling@sterling.pl 
www.sterling.pl

Sterling Fluid Systems Polska 

TR Automatyka  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

TR Automatyka Spółka  
z ograniczoną  
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Lechicka 14
02-156 Warszawa 
tel.22-886 10 16
e-mail: biuro@trautomatyka.pl
www.trautomatyka.pl

TR Automatyka Sp. z o.o. jest dostawcą urządzeń automatyki obiektowej. W branży 
ważenie/dozowanie możemy polecić m.in.: sygnalizatory i mierniki poziomu materia-
łów sypkich i cieczy firmy DINEL; pełną ofertę tensometrów i akcesoriów do budowy 
wag: platformowych, hybrydowych, zbiornikowych, samochodowych firmy UTILCELL;  
moduły bezpieczeństwa z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3 firmy GM 
International; przetworniki wagowe w wersji ATEX Exia; puszki łączeniowe i specja-
lizowane pulpity sterownicze w wersji ATEX. 
Ponadto w swojej ofercie posiadamy także: elektrozawory, manometry, presostaty, 
przetworniki ciśnienia, przetworniki temperatury, sygnalizatory przepływu, napędy 
pneumatyczne. Większość urządzeń możemy zaoferować w wykonaniu do stref za-
grożonych wybuchem Ex. Zapewniamy doradztwo i dobór techniczny urządzeń pod 
konkretne aplikacje.
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Automatyka przemysłowa pozostała

Antaira Technologies Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

tel. 22-862 88 81
fax 22 862 88 82

e-mail: info@antaira.pl
www.antaira.pl

Antaira Technologies Sp. z o.o.
Firma Antaira Technologies jest producentem i dostawcą komponentów do budowy 
przemysłowych sieci komputerowych. Specjalizujemy się w komunikacji Ethernet, 
Wi-Fi, Bluetooth, USB, RS232/485. Na życzenie klienta modyfikujemy nasze urzą-
dzenia na potrzeby projektu. 
Do naszych produktów należą:
OO Switche przemysłowe.
OO Mediakonwertery.
OO Przemysłowe punkty dostępowe Wi-Fi.
OO Serwery portów szeregowych.
OO Moduły SFP.
OO Konwertery portów szeregowych.
OO Przemysłowe moduły USB.
OO Karty wieloportowe PCIe.

Apator Control to: • polska spółka w grupie kapitałowej Apator SA, zajmującej wio-
dącą pozycję w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym; • inżynieria napędu 
w automatyzacji przemysłu; • dostawca rozwiązań w obszarze rozdziału i dystrybucji  
zasilania.
Oferta: • usługi inżynieryjne w automatyzacji procesów i obiektów przemysłowych; • usłu-
gi implementacji rozwiązań systemowych w obszarach zespołów napędowych; • usługi 
modernizacji maszyn i urządzeń przemysłowych; • usługi specjalistycznego wsparcia 
technicznego, serwisu i szkolenia; • moduły i urządzenia do sterowania zespołami napę-
dowymi w szerokim zakresie napięć i mocy (przemienniki częstotliwości AC; regulatory 
tyrystorowe DC; silniki AC/DC/SERVO; sterowniki PLC i panele HMI wraz z oprogra-
mowaniem); • moduły i urządzenia do automatyzacji procesów i obiektów; • elementy 
systemów rozdziału i dystrybucji zasilania w obszarze SN i NN (stacje transformatorowe, 
rozdzielcze i złącza SN; rozdzielnice SN, NN; układy samoczynnego załączania rezerwy 
SZR-APC; baterie kondensatorów BK APC; zamienniki wyłączników APU).

APATOR CONTROL Sp. z o.o.
ul. Polna 148
87-100 Toruń

tel. 56-654 49 00
fax 56-654 49 03

e-mail: info@acontrol.com.pl
www.acontrol.com.pl

APATOR CONTROL Sp. z o.o.

Firma Balluff jest wiodącym specjalistą w dziedzinie czujników oraz dostawcą sy-
stemów, dzięki czemu od dziesięcioleci jest uznanym partnerem w branży automa-
tyki przemysłowej. Balluff oferuje kompletną gamę najwyższej jakości czujników 
i systemów do identyfikacji oraz pomiaru odległości, a także czujników do detekcji 
obiektów i pomiaru ciśnienia oraz poziomu. Pełną ofertę uzupełniają rozwiązania do 
sieci przemysłowych, przewody i złącza przemysłowe oraz szeroki wybór akcesoriów. 
Balluff zapewnia rozwiązania dostosowywane do konkretnych aplikacji, kompleksowe 
usługi, indywidualne doradztwo oraz szybką obsługę. Firma zatrudnia ponad 3000 
pracowników, którzy dokładają wszelkich starań, aby zaoferować doskonałą obsługę 
klientom na całym świecie.

Balluff Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21 A

54-516 Wrocław
tel. 71-382 09 00

e-mail: balluff@balluff.pl
www.balluff.pl

Balluff Sp. z o.o.

FESTO Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7

05-090 Raszyn
tel. 22-711 41 00
fax 22-711 41 02

e-mail: festo_poland@festo.com
www.festo.pl

Festo – kompetentny partner w automatyzacji produkcji i procesów przemysłowych.
Wprowadzając rocznie na całym świecie około 100 nowych produktów i posiadając 
2600 patentów, zapewnia najwyższą produktywność w automatyzacji fabryk i pro-
cesów technologicznych. Oferta produktowa firmy Festo obejmuje m.in.: • siłowniki 
i napędy pneumatyczne (m.in. siłowniki znormalizowane, okrągłe, kompaktowe, bez-
tłoczyskowe, krótkoskokowe, specjalne typu Clean Design); • napędy elektryczne 
(m.in. liniowe, wysięgnikowe, miniaturowe) oraz silniki i pozycjonery; • rozbudowany, 
modułowy system do budowy manipulatorów; • zawory i wyspy zaworowe; • przygo-
towanie sprężonego powietrza; • czujniki i systemy wizyjne; • sterowniki elektroniczne 
i systemy magistral; • złączki i przewody pneumatyczne. Oferta wykonań specjalnych 
dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów zawiera m.in.: • specjalizowane 
siłowniki; • kompletne moduły napędowe i sterujące; • zespoły manipulatorów; • szafy 
sterownicze; • dedykowane produkty i rozwiązania dla aplikacji pakowania końcowego.

FESTO Sp. z o.o.
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FlexLink Systems  
Polska Sp. z o.o.
ul. Szkolna 30
62-064 Plewiska k. Poznania
tel. 61-654 76 50
fax 61-654 76 51
e-mail: info.pl@flexlink.com
www.flexlink.com

FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.
FlexLink to innowator systemów przenośników, który od ponad 30 lat tworzy zauto-
matyzowane rozwiązania zwiększające wydajność fabryk na całym świecie. Dzięki 
bogatej wiedzy i znajomości poszczególnych branż przemysłu budujemy trwałe re-
lacje z klientami i partnerami biznesowymi, będąc do dyspozycji w ponad 60 krajach. 
W Polsce nasza siedziba znajduje się pod Poznaniem – to właśnie tutaj projektuje-
my i realizujemy zamówienia według Twoich potrzeb. Efektywny proces produkcji 
i przewaga konkurencyjna to wartości, na które możesz liczyć przy każdym projekcie 
realizowanym z nami. 
Posiadamy nowoczesne rozwiązania dla wielu branż, m.in. dla branży spożywczej, far-
maceutycznej, kosmetycznej, medycznej i elektronicznej. Nieodłączną częścią naszej 
oferty jest wsparcie techniczne i serwis – do Twojej dyspozycji, w każdym momencie. 
Jesteśmy również dostawcą komponentów, części zamiennych oraz poszczególnych 
modułów – szybką dostawę gwarantujemy dzięki globalnej sieci dystrybucji.

igus® Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 C
02-234 Warszawa
tel. 22-863 57 70
fax 22-863 61 69
e-mail: info@igus.pl
www.igus.pl

igus® Sp. z o.o.
Firma igus® jest liderem w dystrybucji systemów dostarczania energii, przewodów 
elektrycznych oraz bezsmarownych, polimerowych łożysk ślizgowych i liniowych. 
W swojej ofercie posiadamy e-prowadniki przewodów wykonywane w różnych wer-
sjach rozmiarowych i użytkowych, do wszystkich aplikacji i rodzajów ruchu oraz do 
każdej gałęzi przemysłu. Ponadto przewody elektryczne chainflex®, z gwarancją 36 
miesięcy, stosowane w połączeniach ruchomych oraz wysoko wydajne ślizgowe łoży-
ska polimerowe iglidur®, przegubowe igubal® i liniowe drylin®. Dzięki swojemu ponad 
50-letniemu doświadczeniu w produkcji elementów z tworzyw sztucznych dostarczamy 
doskonałe i zaawansowane rozwiązania praktyczne i ekonomiczne do wszystkich 
gałęzi przemysłu. Ponadto oferujemy bezpłatne obliczenia żywotności, zużycia oraz 
ogólnej kontroli funkcyjnej w związku z planowanym zastosowaniem. W ofercie firmy 
znajduje się ponad 130 000 produktów dostępnych prosto z magazynu.

PUH „WIS”
A. Walenczykowski,
W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60
85-833 Bydgoszcz
tel. 52-340 94 87
fax 52-340 94 87 wew. 10
sekretariat@wis.bydgoszcz.pl
www.wis.bydgoszcz.pl

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej. Nasza spe-
cjalność to układy dozowania surowców:
OO projektowanie i doradztwo techniczne;
OO tworzenie oprogramowania dla: sterowników PLC, systemów wizualizacji i obsługi 
operatorskiej SCADA;

OO rozproszonych systemów automatyki DCS;
OO kompletacji i realizacji dostaw;
OO wykonania prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkolenia i serwisu;
OO dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów.

SABUR Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
tel. 22-549 43 53
fax 22-549 43 50
e-mail: sabur@sabur.com.pl
www.sabur.com.pl

Specjalizujemy się w innowacyjnych rozwiązaniach systemów sterowania i wizualizacji 
o otwartej architekturze (CAN, Ethernet, M-Bus, Modbus, Profibus i inne), przeznaczo-
nych do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Dostarczamy sterowniki swobod-
nie programowalne o różnych konfiguracjach, m.in. wyposażone w dedykowane moduły 
wagowe i szybkich liczników (ponad 50 typów modułów I/O), moduły rozproszonych 
I/O, szeroką gamę paneli operatorskich, oprogramowanie wizualizacyjne SCADA/
HMI i do raportowania, komputery przemysłowe, a także systemy monitoringu zużycia 
mediów. Integrujemy dane pochodzące z urządzeń/instalacji z systemami do zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. Oferujemy kompletne i wydajne systemy automatyki od 
jednego dostawcy, dogodne formy rozliczeń finansowych, fachowy serwis i szkolenia.
W ofercie Sabur znajdują się produkty firm: Saia Burgess Controls, Elutions, ESA, 
Asem, Racom, Atim i Ocean Data Systems.

SABUR Sp. z o.o.



zero
testy skręcania

testy prędkości 10 m/s

testy przejazdów 230 m

testy z chemikaliami

Największe laboratorium testowe. Najszerszy wybór. 36 miesięcy gwarancji.

plastics for longer life®

Sprawdź więcej niż 30 interesujących raportów z testów tutaj: www.igus.pl/chainflextests

Rozwiązania zero przestojów dla Twoich najtrudniejszych przewodów do 
ruchu: Przewody chainflex® zostały rozwinięte i przetestowane w najwięk-
szym laboratorium testowym w branży. 600 równoległych testów na 2750 m2 
powierzchni, 1,4 miliony pomiarów elektrycznych i ponad 2 miliardy cykli 
rocznie: z tych przewodów znajdziesz jeden który rozwiąże Twoje największe 
wyzwanie i zapewnisz sobie zero przestojów. Z siedmioma klasami jakości 
znajdziesz właściwy przewód dla Twojej aplikacji za mniejsze pieniądze. 
1244 przewodów z magazynu tworzy największy program przewodów do 
ruchu: skrętnych, silnikowych, serwo, hybrydowych, sterowniczych, trans-
misji danych, BUS, ethernetowych i światłowodów. Przelicz online, zamów 
dzisiaj i zapewnij sobie spokój na najbliższe 3 lata! 

Darmowe próbki: 22 863 5770

BUSPOMIAROWEŚWIATŁOWODYHYBRYDOWE SKRĘTNE CAT7

... zero przestojów ... Nr 1 w przewodach do ruchu.

testy dla -40 °C i dla cleanroom

testy przejazdów pionowych
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SELS Sp. z o.o.   
Sp. komandytowa
ul. Malawskiego 5 A
02-641 Warszawa
tel. 22-848 08 42
fax 22-848 16 48
e-mail: sels@sels.pl 
www.sels.pl
e-sklep: www.czujniki.com.pl

SELS Sp. z o.o.  Sp. komandytowa
Firma SELS, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w branży automatyki 
przemysłowej, jest największym polskim producentem czujników zbliżeniowych oraz 
dystrybutorem produktów renomowanych firm: SensoPart, Micro Detectors, Senix, 
MurrElektronik, Phoenix Contact, Mean Well, Ströter. Dostarczane przez nas roz-
wiązania techniczne znajdują zastosowanie w większości branż przemysłu – opty-
malizują procesy produkcji na każdym etapie, poprawiają ich jakość, efektywność 
i bezpieczeństwo. 
Portfolio obejmuje czujniki indukcyjne (standardowe, wykonania specjalne, ATEX, 
IP69K), magnetyczne (również do siłowników), pojemnościowe, optyczne (w tym IP69K 
dla przemysłu spożywczego), ultradźwiękowe, systemy i czujniki wizyjne (detekcja 
obiektu, położenia, koloru, kształtu, kontrola jakości kodów DataMatrix, OCR, DPM), 
światłowody, enkodery, kurtyny i bariery bezpieczeństwa, kurtyny automatyki, zasi-
lacze, kable i złącza, jonizatory. 
Produkty dostępne są również w sprzedaży internetowej: www.czujniki.com.pl.

SEM
Producent mierników, wyświetlaczy i systemów wizualizacji:
OO przemysłowych wyświetlaczy cyfrowych i tekstowych LED;
OO wyświetlaczy i tablic wielkoformatowych;
OO wyświetlaczy wagowych;
OO tablic informujących o wydajności pracy;
OO systemów monitorowania produkcji;
OO systemów kolejkowych;
OO programowanych mierników tablicowych.

Oferujemy gamę wyświetlaczy standardowych oraz wyświetlacze i tablice nietypowe, 
wykonane na specjalne zamówienia. Zapewniamy odczyt wielu parametrów techno-
logicznych i wskaźników wydajności pracy, lokalnie i na dużych tablicach, wewnątrz 
obiektów i na otwartym powietrzu.

.steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665 Warszawa
tel. 22-843 08 20
fax 22-843 30 52
e-mail: info@steute.pl
www.steute.pl

Firma steute koncentruje się na produkcji aparatury łączeniowej nn do złożonych 
i krytycznych zastosowań w przemyśle. Oferta obejmuje m.in.:
OO wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego (www.wylaczniki-linkowe.pl);
OO czujniki zbiegania taśmy do przenośników (www.wylaczniki-linkowe.pl);
OO wyłączniki nożne, także z wyjściem analogowym (www.wylaczniki-nozne.pl);
OO wyłączniki pozycyjne i krańcowe, także precyzyjne;
OO osprzęt tablicowy i kasety sterownicze;
OO wyłączniki, czujniki magnetyczne i blokady bezpieczeństwa;
OO kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa (www.kurtyny-swietlne.pl);
OO wyłączniki i czujniki bezprzewodowe w technologii sWave i EnOcean;
OO urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX), także 3D oraz M1/M2;
OO wersje specjalne urządzeń: IP68, IP69K, IP66 (do pracy na morzu), NIRO (wykonanie 
nierdzewne), Extreme (do pracy w warunkach ekstremalnych).

.steute Polska

SEM
ul. Botaniczna 68 A
04-543 Warszawa
tel. 22-825 88 52
fax 22-825 84 51
e-mail: sem@sem.pl
www.sem.pl

TURCK Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
45-836 Opole
tel. 77-443 48 00
fax 77-443 48 01
e-mail: poland@turck.com
www.turck.pl

TURCK – producent elementów automatyki – oferuje m.in.:
OO automatyzację procesów przemysłowych: systemy zdalnych I/O i czujniki do mon-
tażu w strefach Ex, separatory iskrobezpieczne, komponenty dla PROFIBUS-PA 
i FOUNDATION Fieldbus;

OO automatyzację produkcji: systemy zdalnych I/O dla PROFIBUS-DP, DeviceNet, 
CANopen, ASI, Ethernet, czujniki;

OO systemy komunikacji bezprzewodowej;
OO czujniki: indukcyjne, fotoelektryczne, ultradźwiękowe, wizyjne i wiele innych;
OO wskaźniki i oświetlenia LED;
OO złącza, przewody i inne komponenty łączeniowe;
OO systemy identyfikacji RFID.

TURCK Sp. z o.o.
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Serwis

Bizerba Polska Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 28

20-328 Lublin
tel. 81-531 86 80
fax 81-531 86 81

marketing@bizerbapolska.pl
www.bizerbapolska.pl

www.bizerba.com

Bizerba Polska Sp. z o.o.
Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu globalnym, oferujące kom-
pleksowe rozwiązania z zakresu ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu 
spożywczego dla handlu, przemysłu i logistyki. Kluczową wartością w portfolio Bizerby 
jest „ważenie”. Szeroki zakres produktów i rozwiązań systemowych odnosi się do ety-
kietowania, ważenia, krojenia, przetwórstwa, kontroli i komisjonowania. Rozbudowana 
struktura serwisowa, począwszy od bieżącego serwisu, po materiały eksploatacyjne 
oraz usługi leasingowe, dopełnia kompletne portfolio Bizerby. Począwszy od 1866 r., 
Bizerba definiuje technologiczny rozwój w przemyśle spożywczym. Koncern jest obec-
ny w 120 krajach. Bazę klientów tworzą międzynarodowe przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego, przemysłu spożywczego, w szczególności branży mięsnej i piekarniczej. 
Siedziba koncernu znajduje się w Balingen w Niemczech. Firma zatrudnia 3300 pra-
cowników na całym świecie w bezpośrednim oraz pośrednim kontakcie z klientem i na-
leży do tej samej rodziny założycielskiej od pięciu generacji. Zakłady produkcyjne grupy 
mieszczą się w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Chinach, Meksyku i USA. 

Serwis Bosch Rexroth zapewnia profesjonalne wsparcie, zarówno praktyczne, jak 
i teoretyczne, w zakresie eksploatacji układów napędu i sterowania. Firma Bosch 
Rexroth towarzyszy klientowi przez cały cykl życia produktu. W zakres bogatej oferty 
usług serwisowych wchodzą m.in.: montaż, uruchomienia, kompleksowa obsługa, 
diagnostyka, naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne, sprzedaż części zamiennych, 
modernizacja urządzeń oraz instalacji hydraulicznych i elektrycznych. 
Serwis naszej firmy to praktyczne rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu 
i otrzymywane z jednego, pewnego źródła. Firma Bosch Rexroth dysponuje wyróż-
niającym się na polskim rynku serwisem, który dzięki kompetencji i doświadczeniu 
swoich pracowników umacnia pozycję firmy jako czołowego dostawcy elementów, 
zespołów oraz układów napędu i sterowania. Posiadamy siedem biur regionalnych 
w: Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa
tel. 22-738 18 00
fax 22-758 87 35

e-mail: info@boschrexroth.pl
www. boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Elektroniczne Systemy  
Ważące TEST
ul. Kolejowa 9

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41-263 06 30
fax 41-263 06 31

tel. kom. 601 868 153
e-mail: biuro@eswtest.pl

www.wagi-samochodowe.com.pl
www.eswtest.pl

Główną specjalizacją naszej firmy są elektroniczne wagi samochodowe. Oferujemy 
Państwu kompleksowe usługi w zakresie wag samochodowych, od produkcji, przez 
dostawę, po montaż. Waga samochodowa doskonale sprawdza się w ciężkich wa-
runkach przemysłowych. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm prowadzących skup 
i sprzedaż towarów masowych. Oferowane przez naszą firmę wagi samochodowe 
niosą ze sobą wiele zalet. Są szybkie i sprawne w montażu, dzięki czemu istnieje moż-
liwość zmiany ich miejsca w przyszłości. Są trwałe i odporne na korozję, a co za tym 
idzie – nie wymagają konserwacji. Ponadto posiadają nowoczesne oprogramowanie 
i łatwość łączenia systemu wagowego z innymi systemami. Wychodząc naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom i potrzebom, serwisujemy także wagi samochodowe rozmai-
tych producentów. Jako zespół doświadczonych fachowców, w każdej chwili służymy 
Państwu swoją wiedzą i pomocą. Gwarantujemy Państwu produkty najwyższej klasy, 
solidne i sprawdzone przez wielu zadowolonych klientów. 

Elektroniczne Systemy Ważące TEST

HAVER TRADING Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3 

Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

tel. 71-796 02 04 
fax 71-796 02 05

e-mail: htr@haverboecker.com
www.havertrading.pl

HAVER TRADING Sp. z o.o.
Spółka Haver Trading została utworzona w roku 2005, aby jako członek grupy HAVER 
objąć działaniem Polskę oraz niektóre państwa wschodnie.
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów, projektantów i techników 
serwisowych, a także dostępem do laboratoriów specjalistycznych grupy HAVER 
oraz własnym magazynem części zamiennych. Obszary, w których się specjalizujemy, 
to: • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie przesiewania materiałów 
masowych z zastosowaniem przesiewaczy HAVER oraz W.S. TYLER;  • dostarczanie 
rozwiązań technologicznych w zakresie pakowania materiałów masowych, żywno-
ści, płynów, środków chemicznych z zastosowaniem maszyn HAVER, FEIGE oraz 
BEHN+BATES; • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie peletyzowania 
(grudkowania) materiałów sypkich z zastosowaniem peletyzerów HAVER; • dostar-
czanie rozwiązań technicznych w zakresie paletyzowania towarów workowanych 
z wykorzystaniem paletyzerów NEWTEC; • obsługa posprzedażna, tj. sprzedaż części 
zamiennych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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Serwis

igus® Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 C
02-234 Warszawa
tel. 22-863 57 70
fax 22-863 61 69
e-mail: info@igus.pl
www.igus.pl

igus® Sp. z o.o.
Firma igus® jest liderem w dystrybucji systemów dostarczania energii, przewodów 
elektrycznych oraz bezsmarownych, polimerowych łożysk ślizgowych i liniowych. 
W swojej ofercie posiadamy e-prowadniki przewodów wykonywane w różnych wer-
sjach rozmiarowych i użytkowych, do wszystkich aplikacji i rodzajów ruchu oraz do 
każdej gałęzi przemysłu. Ponadto przewody elektryczne chainflex®, z gwarancją 36 
miesięcy, stosowane w połączeniach ruchomych oraz wysoko wydajne ślizgowe łoży-
ska polimerowe iglidur®, przegubowe igubal® i liniowe drylin®. Dzięki swojemu ponad 
50-letniemu doświadczeniu w produkcji elementów z tworzyw sztucznych dostarczamy 
doskonałe i zaawansowane rozwiązania praktyczne i ekonomiczne do wszystkich 
gałęzi przemysłu. Ponadto oferujemy bezpłatne obliczenia żywotności, zużycia oraz 
ogólnej kontroli funkcyjnej w związku z planowanym zastosowaniem. W ofercie firmy 
znajduje się ponad 130 000 produktów dostępnych prosto z magazynu.

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel. 22-440 67 00
fax 22-440 67 38
e-mail: polska@mt.com
www.mt.com

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
METTLER TOLEDO jest światowym liderem produkującym urządzenia do ważenia 
i pomiarów, takie jak: wagi laboratoryjne, przemysłowe i handlowe. Ważnym elemen-
tem oferty są dynamiczne wagi kontrolne pracujące w linii produkcyjnej, detektory 
(wykrywacze) metalu oraz systemy kontroli rentgenowskiej. Nasza marka GARVENS 
jest liderem wśród producentów systemów ważenia dynamicznego do kontroli masy 
netto towarów paczkowanych. Nasza marka SAFELINE jest liderem wśród producen-
tów urządzeń do wykrywania zanieczyszczeń produktów oraz zapewnienia jakości 
w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Produkujemy wagi przemysłowe każ-
dego rodzaju. Ważenie przemysłowe zajmuje się procesami kontroli ważenia w branży 
farmaceutycznej, chemicznej, spożywczej, metalowej, OEM oraz w dziedzinie trans-
portu i logistyki. Dostarczamy wagi oraz usługi i produkty w dziedzinach surowców 
(odbiór dostaw, inspekcja), przygotowania produkcji, pakowania, kontroli masy netto 
i transportu, również poprzez partnerów i dealerów.

Polpack Sp. z o.o.
ul. Polna 129
87-100 Toruń
tel. 56-655 92 35
fax 56-655 92 38
e-mail: polpack@polpack.com.pl
www.polpack.com.pl

Polpack Sp. z o.o.

Precia Polska Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
tel. 12-411 50 50
fax 12-412 18 13
biuro.pl@preciamolen.com.pl
www.preciamolen.com.pl

Precia Polska Sp. z o.o.
Od projektu aż do utrzymania ruchu – grupa PRECIA MOLEN w 100% pokrywa po-
trzeby użytkowników w dziedzinie ważenia. Zapewniamy serwis gwarancyjny i serwis 
pogwarancyjny instrumentów wagowych o działaniu nieautomatycznym (NAWI), instru-
mentów wagowych o działaniu automatycznym (MID) wraz z peryferiami. W związku 
z tym, że PRECIA MOLEN posiada własne laboratorium ATEX, dostarczamy wagi 
idealnie dostosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Ex.
Nasza oferta obejmuje: wagi samochodowe; wagi kolejowe; wagi taśmociągowe; do-
zowniki taśmociągowe; wagi kontrolne (kontrola towarów paczkowanych); przemysłowe 
układy ważące – dozowanie, zestawianie mieszanin; wagi przesypowe – cykliczne; 
dynamiczne wagi do ładowarek i koparek; wagi pomostowe (magazynowe, paletowe) 
i zbiornikowe; wagi hakowe.

Polpack Sp. z o.o. – od ponad 20 lat na rynku. Firma z polskim kapitałem. Jest kom-
pleksowym dostawcą produktów i usług z zakresu techniki napędowej. 
Posiada w ofercie m.in.: przekładnie o budowie modułowej, silniki elektryczne i mo-
toreduktory, serwomotory, przekładnie planetarne i przemysłowe, przemienniki czę-
stotliwości, sprzęgła i wiele innych.
Jesteśmy wyłącznym, oficjalnym dystrybutorem wielu światowych producentów 
w branży przeniesienia napędu (BONFIGLIOLI, BENZLERS, MARTIN, GARLOCK, 
NERIMOTORI oraz wielu innych).
Posiadamy bogato wyposażony magazyn wyrobów gotowych, części zamiennych, 
wraz z zapleczem do serwisu i montażu przekładni. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
ekspresowo realizować zamówienia naszych Kontrahentów. 
Na nasze produkty oferujemy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pomoc 
w doborze napędów przez zespół doświadczonych inżynierów. 
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Serwis

PUH „WIS”
A. Walenczykowski,

W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60

85-833 Bydgoszcz
tel. 52-340 94 87

fax 52-340 94 87 wew. 10
sekretariat@wis.bydgoszcz.pl

www.wis.bydgoszcz.pl

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej. Nasza spe-
cjalność to układy dozowania surowców:
OO projektowanie i doradztwo techniczne;
OO tworzenie oprogramowania dla: sterowników PLC, systemów wizualizacji i obsługi 
operatorskiej SCADA;

OO rozproszonych systemów automatyki DCS;
OO kompletacji i realizacji dostaw;
OO wykonania prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkolenia i serwisu;
OO dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów.

Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.

Sartorius Intec  
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. 61-656 02 98
fax 61-656 02 99

e-mail: biuro.pl@sartorius-intec.com
www.sartorius-intec.pl

Sartorius Intec należy do grupy Minebea, będącej światowym liderem w dziedzinie 
produkcji precyzyjnych łożysk kulowych i komponentów, a także oferującej innowacyjne 
technologie precyzyjne najwyższej jakości. 

Sartorius Intec jest światowym liderem rynku w dziedzinie przemysłowych technologii 
pomiarowych w zakresie pomiaru i kontroli. Firma oferuje kompleksową gamę pro-
duktów, rozwiązań i usług obejmujących wszystkie procesy produkcyjne realizowane 
przez klientów. W ofercie firmy znajdują się wagi platformowe, czujniki wagowe, wagi 
kontrolne, detektory metali i detektory rentgenowskie, a także oprogramowanie za-
rządzające recepturami i procesem produkcji. 

SEW-Eurodrive  
Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5

92-518 Łódź
tel. 42-293 00 00

e-mail: sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. jest światowym producentem motoreduktorów,  
silników elektrycznych, serwonapędów i przemienników częstotliwości. Oferujemy 
pełną gamę motoreduktorów: walcowych, płaskich, ślimakowych i stożkowych. Re-
alizujemy wersje do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem oraz w innych 
trudnych, agresywnych warunkach. W naszej ofercie znajdują się również przekładnie 
przemysłowe i planetarne z momentem aż do 4000 kNm.
Koncepcja safetyDRIVE firmy SEW-EURODRIVE oferuje spójne produkty i rozwiąza-
nia zapewniające bezpieczeństwo funkcjonalne, które mogą być w łatwy i niezawodny 
sposób zintegrowane w wielu maszynach i urządzeniach w zgodzie z nową Dyrektywą 
Maszynową 2006/42/Ec oraz EN ISO 13849-1.
Zapewniamy dobór, sprzedaż oraz uruchomienie gotowych rozwiązań dla aplikacji. 
Dysponujemy linią serwisową HOTLINE 24 h – tel. 602 739 739.

Od ponad 25 lat oferujemy kompletne urządzenia do pomiaru siły i masy – wagi, 
systemy wagowe, a także serwis i usługi.
OO Siłomierze
OO Tensometry (czujniki wagowe)
OO Systemy wagowe (rejestrujące, dozujące, etykietujące)
OO Wagi przemysłowe (platformowe, paletowe, najazdowe, fundamentowe)
OO Wagi zbiornikowe
OO Wagi przenośnikowe (taśmociągowe)
OO Wagi do rolnictwa (na paszowozy, do pomiaru skrobi, do rejestracji zbiorów)
OO Legalizacje wag, serwis, produkcja i wiele innych

Zachęcamy do kontaktu bezpośredniego – dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej 
kadrze jesteśmy w stanie dostarczyć innowacyjne rozwiązania dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb.

ZINNER PPHU Witold Zinner

Zinner PPHU Witold Zinner
ul. Kopanina 2

60-105 Poznań
tel. 61-866 93 87
fax 61-848 94 06

e-mail: info@zinner.pl
www.zinner.pl

www.tensometry.zinner.pl
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Tematyczny spis firm

 Systemy ważące i dozujące 

• AKADEMIK Spółdzielnia Usługowo-Handlowa  ..............  4 

• ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA Sp. z o.o.  ..........  4

• Autojet  ..............................................................................  4

• AXIS Sp. z o.o.  .................................................................  4

• Bizerba Polska Sp. z o.o.  .................................................  5

• BRINPOL PH-U Jarosław Brinken  ..................................  5

• P.P.U. Colmex Sp. z o.o.  ..................................................  5

• COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum  

Technologii Sprzedaży  .....................................................  5

• ConLog  .............................................................................  6 

• Elektroniczne Wagi Przemysłowe  ...................................  6

• FDPm Sp. z o.o.  ...............................................................  6

• HERKULES WAGI  ...........................................................  6

• Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania  ...... 7

• Inwag Systems Renata Włodarczyk ................................. 7

• Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „INWET” S.A.  ... 7

• JJ TECH  ............................................................................ 7

• Kongskilde Polska Sp. z o.o.  ...........................................  8

• Loma Systems  .................................................................  8 

• Mettler-Toledo Sp. z o.o.  ..................................................  8

• Miflex-Masz Sp. z o.o.  .................................................  8, 9

• Mobilwag Kamil Włodarczyk  ...........................................  9

• N.B.C. Polska Sp. z o.o.  ..................................................  9

• NULKA ANNA WARCHOŁ, MASZYNY PAKUJĄCE  ....  10

• PACKSOL  ......................................................................  10

• POLPAK Sp. z o.o.  .........................................................  10

• Precia Polska Sp. z o.o.  .................................................  10

• PROORGANIKA Sp. z o.o.  ............................................. 11

• PROWAG Sp. z o.o.  ........................................................ 11

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ..... 11

• Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.  ............ 11

• REO CROMA  .................................................................  12

• Zakład Projektowo-Wdrożeniowy ROWAG  ...................  12

• Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.  ...................................  12

• SensorWag  ....................................................................  12

• SIMEX Sp. z o.o.  ............................................................  13

• SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.  ..........................................  13

• TAMTRON SA  ................................................................  13

• WAGI WROCŁAW  .........................................................  13

• WAGMONT Rymer Janusz  ............................................  14

• ZINNER PPHU Witold Zinner  ........................................  14

 Systemy pakujące 

• AGJ SC A. Krajniak, G. Michalak, J. Sroczyński  ..........  15

• ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA Sp. z o.o.  ........  15

• APATOR CONTROL Sp. z o.o.  ................................. 15, 17

• BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.  ..................  15

• COKON Techniki Pakowania  .........................................  16

• ConLog  ...........................................................................  16

• FDPm Sp. z o.o.  .............................................................  16

• FESTO Sp. z o.o.  ...........................................................  16

• HAVER TRADING Sp. z o.o.  .......................................... 17

• IARO Sp. z o.o.  ............................................................... 17

• Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania  .... 18

• Kongskilde Polska Sp. z o.o.  .........................................  18

• PPH Kram Zbigniew Przybysz  ......................................  18

• Miflex-Masz Sp. z o.o.  ...................................................  18

• MULTIVAC Sp. z o.o.  .....................................................  19

• NULKA ANNA WARCHOŁ, MASZYNY PAKUJĄCE .....  19 

• PACKSOL  ......................................................................  19

• POLPAK Sp. z o.o.  .................................................... 19, 21

• Precia Polska Sp. z o.o.  .................................................  20

• Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.  ...........  20

• REO CROMA  .................................................................  20 

• SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.  ..........................................  20 

• Sterling Fluid Systems Polska  .......................................  23

• STRAPEX  ......................................................................  22

• TEPRO SA Zakład Techniki Próżniowej  ........................  22

• Trepko Sp. z o.o.  .............................................................  22

• ULMA Packaging  ...........................................................  23

• VELTEKO POLSKA Sp. z o.o.  .......................................  23

 Robotyka, systemy paletyzujące,   

 systemy transportujące 

• ABB Sp. z o.o.  ................................................................  24

• AGJ SC A. Krajniak, G. Michalak, J. Sroczyński  ..........  24

• ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA Sp. z o.o.  ........  24

• APATOR CONTROL Sp. z o.o.  ......................................  24

• Autojet  ............................................................................  25

• BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.  ..................  25

• Bosch Rexroth Sp. z o.o.  ...............................................  25

• ConLog  ...........................................................................  25

• FDPm Sp. z o.o.  .............................................................  26

• FESTO Sp. z o.o.  ...........................................................  26
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Tematyczny spis firm

• FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.  ..............................  26

• HAVER TRADING Sp. z o.o.  .........................................  26

• igus® Sp. z o.o.  ................................................................ 27

• MECALUX Sp. z o.o.  ....................................................... 27

• PACKSOL  ....................................................................... 27

• POLPAK Sp. z o.o.  .......................................................... 27

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ....  28

• Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.  ...........  28 

• steute Polska  .................................................................  28

 Oprogramowanie do kontroli i wizualizacji  

 procesów produkcyjnych 

• APATOR CONTROL Sp. z o.o.  ......................................  29

• Bizerba Polska Sp. z o.o.  ...............................................  29

• BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.  ..................  29

• Mettler Toledo Sp. z o.o.  ................................................  29

• MULTIPROJEKT  ............................................................  30

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j. .....  30

• SABUR Sp. z o.o.  ...........................................................  30

• Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.  ...................................  30

• TQMsoft  ........................................................................... 31

• VIX Automation Sp. z o.o.  ............................................... 31

 Systemy znakowania i etykietowania 

• AGJ SC A. Krajniak, G. Michalak, J. Sroczyński  ..........  32

• Autojet  ............................................................................  32 

• Balluff Sp. z o.o.  .............................................................  32

• Bizerba Polska Sp. z o.o.  ...............................................  32 

• COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum  

Technologii Sprzedaży  ...................................................  33

• FDPm Sp. z o.o.  .............................................................  33

• FESTO Sp. z o.o.  ...........................................................  33

• Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania  ...  33

• Przedsiębiorstwo MULTI Sp. z o.o.  ...............................  34

• MULTIVAC Sp. z o.o.  .....................................................  34

• SKK – Systemy Kodów Kreskowych SA  .......................  34

 Urządzenia kontrolno-pomiarowe (aparatura  

 pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki,  

 wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne 

• AXIS Sp. z o.o.  ...............................................................  35

• Balluff Sp. z o.o.  .............................................................  35

• BIALL Sp. z o.o.  .............................................................  35

• Bizerba Polska Sp. z o.o.  ...............................................  35

• BLUMENBECKER IPS POLSKA Sp. z o.o.  ..................  36

• Elektroniczne Wagi Przemysłowe  .................................  36

• KOBOLD Instruments Sp. z o.o.  ....................................  36

• KUBLER Sp. z o.o.  ........................................................  36

• Loma Systems  ................................................................ 37

• Mettler-Toledo Sp. z o.o.  ................................................. 37

• N.B.C. Polska Sp. z o.o.  ................................................. 37

• Newtech Engineering Sp. z o.o.  ..................................... 37

• NIVELCO-POLAND Sp. z o.o.  ......................................  38

• PACKSOL  ......................................................................  38 

• Precia Polska Sp. z o.o.  .................................................  38

• Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.  ...................................  38

• SELS Sp. z o.o. Sp. komandytowa  ................................  39 

• SEM  ................................................................................  39

• SIMEX Sp. z o.o.  ............................................................  39

• SKAMER-ACM Sp. z o.o.  ..............................................  39

• SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.  ..........................................  40

• Sterling Fluid Systems Polska  .......................................  40

• TQMsoft  ..........................................................................  40

• TR Automatyka 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  .........  40

• TURCK Sp. z o.o.  ............................................................ 41

• wenglor sensoric Polska Sp. z o.o.  ................................ 41

 Urządzenia sterujące 

• APATOR CONTROL Sp. z o.o.  ......................................  42

• Bizerba Polska Sp. z o.o.  ...............................................  42 

• Bosch Rexroth Sp. z o.o.  ...............................................  42 

• MULTIPROJEKT  ............................................................  42

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ....  43

• Precia Polska Sp. z o.o.  .................................................  43

• REO CROMA  .................................................................  43

• SABUR Sp. z o.o.  ...........................................................  43

• steute Polska  .................................................................  44

 Urządzenia wykonawcze (zawory, silniki, napędy,  

 przepustnice, pompy) 

• Bosch Rexroth Sp. z o.o.  ...............................................  45

• FDPm Sp. z o.o.  .............................................................  45

• FESTO Sp. z o.o.  ...........................................................  45
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Tematyczny spis firm

• MULTIPROJEKT  ............................................................  45

• Polpack Sp. z o.o.  ..........................................................  46 

• SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.  ..................................  46

• Sterling Fluid Systems Polska  .......................................  46

• TR Automatyka  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  .......... 46

 Automatyka przemysłowa pozostała 

• Antaira Technologies Sp. z o.o.  ...................................... 47 

• APATOR CONTROL Sp. z o.o.  ....................................... 47

• Balluff Sp. z o.o.  .............................................................. 47

• FESTO Sp. z o.o.  ............................................................ 47 

• FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.  ..............................  48

• igus® Sp. z o.o.  .........................................................  48, 49

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ..... 48 

• SABUR Sp. z o.o.  ...........................................................  48

• SELS Sp. z o.o. Sp. komandytowa  ................................  50

• SEM  ................................................................................  50

• steute Polska  .................................................................  50

• TURCK Sp. z o.o.  ...........................................................  50

 Serwis 

• Bizerba Polska Sp. z o.o.  ................................................ 51

• Bosch Rexroth Sp. z o.o.  ................................................ 51

• Elektroniczne Systemy Ważące TEST  .......................... 51

• HAVER TRADING Sp. z o.o.  .......................................... 51 

• igus® Sp. z o.o.  ...............................................................  52

• Mettler-Toledo Sp. z o.o.  ................................................  52

• Polpack Sp. z o.o.  ..........................................................  52

• Precia Polska Sp. z o.o.  .................................................  52 

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ....  53

• Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.  ...................................  53

• SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.  ..................................  53

• ZINNER PPHU Witold Zinner  ........................................  53



● Ważenie, Dozowanie, Pakowanie – Katalog Branżowy 2016 ● 57

Alfabetyczny spis firm

• ABB Sp. z o.o.  ................................................................  24

• AGJ SC A. Krajniak, G. Michalak,  

J. Sroczyński  ......................................................  15, 24, 32

• AKADEMIK Spółdzielnia Usługowo-Handlowa  ............... 4 

• ALIMA-PACK SYSTEMY  

PAKOWANIA Sp. z o.o.  .......................................  4, 15, 24

• Antaira Technologies Sp. z o.o.  ...................................... 47

• APATOR CONTROL Sp. z o.o.  .........  15, 17, 24, 29, 42, 47

• Autojet  ..................................................................  4, 25, 32

• AXIS Sp. z o.o.  ...........................................................  4, 35

• Balluff Sp. z o.o.  .................................................  32, 35, 47

• BIALL Sp. z o.o.  .............................................................  35

• Bizerba Polska Sp. z o.o.  ...................  5, 29, 32, 35, 42, 51

• BLUMENBECKER  

IPS POLSKA Sp. z o.o.  ..............................  15, 25 , 29, 36

• Bosch Rexroth Sp. z o.o.  .............................  25, 42, 45, 51

• BRINPOL PH-U Jarosław Brinken  ..................................  5

• P.P.U. Colmex Sp. z o.o.  ..................................................  5

• COKON Techniki Pakowania  .........................................  16

• COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum  

Technologii Sprzedaży  ............................................... .5, 33

• ConLog  ...................................................................  6,16,25

• Elektroniczne Systemy Ważące TEST  .......................... 51

• Elektroniczne Wagi Przemysłowe  .............................  6, 36

• FDPm Sp. z o.o.  ....................................... 6, 16, 26, 33, 45

• FESTO Sp. z o.o.  ...................................  16, 26, 33, 45, 47

• FlexLink Systems Polska Sp. z o.o.  ........................  26, 48

• HAVER TRADING Sp. z o.o.  ..............................  17, 26, 51

• HERKULES WAGI  ...........................................................  6

• IARO Sp. z o.o.  ............................................................... 17

• igus® Sp. z o.o.  .............................................  27, 48, 49, 52

• Instytut Zaawansowanych Technologii  

Wytwarzania  ........................................................  7, 18, 33

• Inwag Systems Renata Włodarczyk ................................. 7

• Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „INWET” S.A.  ... 7

• JJ TECH  ............................................................................ 7

• KOBOLD Instruments Sp. z o.o.  ....................................  36

• Kongskilde Polska Sp. z o.o.  .....................................  8, 18

• PPH Kram Zbigniew Przybysz  ......................................  18

• KUBLER Sp. z o.o.  ........................................................  36

• Loma Systems  ............................................................ 8, 37

• MECALUX Sp. z o.o.  ....................................................... 27

• Mettler Toledo Sp. z o.o.  .................................  8,29, 37, 52

• Miflex-Masz Sp. z o.o.  ...........................................  8, 9, 18

• Mobilwag Kamil Włodarczyk ............................................  9

• Przedsiębiorstwo MULTI Sp. z o.o.  ...............................  34

• MULTIPROJEKT  .......................................... 30, 42, 45, 60

• MULTIVAC Sp. z o.o.  ...............................................  19, 34

• N.B.C. Polska Sp. z o.o.  ............................................. 9, 37

• Newtech Engineering Sp. z o.o.  ..................................... 37

• NIVELCO-POLAND Sp. z o.o.  ......................................  38

• NULKA ANNA WARCHOŁ,  

MASZYNY PAKUJĄCE  ...........................................  10, 19 

• PACKSOL  ....................................................  10, 19, 27, 38

• Polpack Sp. z o.o.  ...................................................  46 , 52

• POLPAK Sp. z o.o.  ........................................ 10, 19, 21, 27

• Precia Polska Sp. z o.o.  ......................... 10, 20, 38, 43, 52

• PROORGANIKA Sp. z o.o.  ............................................. 11

• PROWAG Sp. z o.o.  ........................................................ 11

• PUH „WIS” A. Walenczykowski,  

W. Olkiewicz Sp. j.  ........................... 11, 28, 30, 43, 48, 53

• Radpak Fabryka Maszyn  

Pakujących Sp. z o.o.  ........................................  11, 20, 28

• REO CROMA  .....................................................  12, 20, 43

• Zakład Projektowo-Wdrożeniowy ROWAG  ...................  12

• SABUR Sp. z o.o.  ............................................... 30, 43, 48

• Sartorius Intec Poland Sp. z o.o.  ................. 12, 30, 38, 53

• SELS Sp. z o.o. Sp. komandytowa  ..........................  39, 50

• SEM  ..........................................................................  39, 50

• SensorWag  ....................................................................  12

• SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.  ............................  46, 53

• SIMEX Sp. z o.o.  ......................................................  13, 39

• SKAMER-ACM Sp. z o.o.  ..............................................  39

• SKK – Systemy Kodów Kreskowych SA  .......................  34

• SMIT-OP Kowalewscy Sp. j.  .............................  13, 20 , 40

• Sterling Fluid Systems Polska  ........................... 23, 40, 46 

• steute Polska  ..................................................... 28, 44, 50 

• STRAPEX  ..................................................................  1, 22

• TAMTRON SA  ................................................................  13

• TEPRO SA Zakład Techniki Próżniowej  ........................  22

• TQMsoft  ....................................................................  31, 40

• TR Automatyka Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością sp. k. ........................................  40, 46

• Trepko Sp. z o.o.  .............................................................  22



58 ● Ważenie, Dozowanie, Pakowanie – Katalog Branżowy 2016 ●

• TURCK Sp. z o.o.  .....................................................  41, 50

• ULMA Packaging  ...........................................................  23

• VELTEKO POLSKA Sp. z o.o.  .......................................  23

• VIX Automation Sp. z o.o.  ............................................... 31

• WAGI WROCŁAW  .........................................................  13

• WAGMONT Rymer Janusz  ............................................. 14

• wenglor sensoric Polska Sp. z o.o.  ................................ 41

• ZINNER PPHU Witold Zinner  ..................................  14, 53

Alfabetyczny spis firm



Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Kwartalnik „Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”
Redakcja: 32-755 18 47, redakcja.wdp@drukart.pl

Prenumerata: 32-755 15 74, prenumerata@drukart.pl

Dział techniczny: 32-755 23 18, redakcja.tech@drukart.pl

Kontakt z wydawnictwem:

kwartalnik techniczno-informacyjny

www.wdp.com.pl 



www.multiprojekt.pl
info@multiprojekt.pl
tel: (+48) 12 413 90 58

Promocja obowiązuje
do końca listopada 2016.

Chcesz dowiedzieć się
więcej? Wejdź na naszą
stronę i pobierz pełny

katalog produktów Crevis!

Moduły rozproszonych
wejść / wyjść

na start

PROMOCJA

Adaptery komunikacyjne:
- Modbus 
- Device NET
- ProfiBUS
- CANopen
- EtherCAT
- EtherNET/IP
- CC-Link 

System rozproszonych we/wy firmy Crevis składa się z modułu 
komunikacyjnego oraz podłączonych do niego rozszerzeń. Pozwala 
to zbudować w bardzo prosty sposób nowy system sterowania,       
a także rozszerzyć już istniejący o nowe węzły komunikacyjne. 
Oprogramowanie konfiguracyjne jest bezpłatne. Obsługuje 
zaawansowane funkcje diagnostyczne i pozwala na bardzo łatwą 
konfigurację zestawu.

Moduły rozszerzeń:
- wejścia / wyjścia dyskretne
- wejścia / wyjścia analogowe
- wejścia temperaturowe
- szybkie liczniki
- wyjścia PWM
- wyjścia impulsowe


