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Szanowni Państwo!

Wersja online
 www.wdp.com.pl/branze

Stworzyliśmy dla Państwa  Ważenie, Dozo-
wanie, Pakowanie – Katalog Branżowy 

2021.

Wersja elektroniczna na Państwa urządze-
nia mobilne jest do pobrania na naszej stro-
nie www.wdp.com.pl w zakładce Katalog  
(www.wdp.com.pl/o-katalogu.html) lub przy 
użyciu kodu QR, który znajduje się poniżej.

Mając pobrany plik pdf katalogu na swoim 
urządzeniu mobilnym, mają Państwo pod 
ręką zestawienie największych firm działają-
cych w branży przemysłowej – producentów 
systemów ważących, dozujących i pakujących, 
a także aparatury kontrolno-pomiarowej, opro-
gramowania, systemów znakowania, urządzeń 
kontrolno-pomiarowych, systemów wizyjnych, 

urządzeń sterujących, robotyki aż po  produ-
centów komponentów automatyki przemysło-
wej i serwis. Do zestawienia łatwo wrócić kiedy 
tylko zajdzie taka potrzeba. 

Katalog podzielony jest na poszczególne 
branże, a w każdej z nich znajduje się grupa 
firm posortowanych alfabetycznie, aby ułatwić 
Państwu wyszukiwanie konkretnych pozycji.

Żywiąc nadzieję, że nasz katalog będzie Pań-
stwu służył przez kolejny rok – życzę udanych 
inwestycji i przemyślanych decyzji.

Pozdrawiam serdecznie,
Agnieszka Gutowska
redaktor kwartalnika 

„Ważenie, Dozowanie, Pakowanie”
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APACK Sp. z o.o. – to centrum logistyczno-magazynowe z długoletnimi tradycjami. 
Oferta obejmuje szeroko rozumiany co-packing i co-manufacturing produktów 
promocyjnych, a także regularnych serii sprzedaży. Zajmujemy się obróbką produktów 
zamkniętych i otwartych, sypkich, sypkich pylistych oraz płynnych. Bogaty park 
maszynowy umożliwia wielopłaszczyznowość działań, dostosowanych do potrzeb 
i wymagań klientów.
Współpracujemy z wiodącymi koncernami branży FMCG, które dystrybuują swoje 
produkty do znanych sieci handlowych. Swoim klientom oferujemy profesjonalne 
doradztwo, rzetelną realizację zleceń oraz przystępne ceny. 
Świadczone przez nas usługi:
 • pakowanie  • co-manufacturing • mieszanie komponentów wg receptury
 • przepakowywanie • celofanowanie • dozowanie w opakowania jednostkowe
 • foliowanie  • foliowanie flowpack  • opakowania foliowe (saszetki, doypacki) 
 • etykietowanie • banderolowanie • opakowania tekturowe, ekspozytory

APACK Sp. z o.o.
Kowanowo 22
64-600 Oborniki k. Poznania
tel. 61 646 32 60
biuro@apack.pl
www.apack.pl

APACK Sp. z o.o.

BRINPOL PH-U  
Jarosław Brinken
ul. Królewska 35
05-502 Bogatki
tel./fax 22 757 36 51
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, farma-
ceutycznym, szklarskim, gumowym, lakierniczym, w oczyszczalniach ścieków itd.

Apator Elkomtech SA Oddział w Toruniu. 
Specjalizuje się w automatyce przemysłowej, inżynierii napędów i sterowania, jest 
również dostawcą rozwiązań w obszarze rozdziału i dystrybucji zasilania. Oferuje 
również usługi serwisowe w zakresie modernizacji systemów automatyki.
Oferujemy: usługi inżynieryjne w automatyzacji procesów i obiektów przemysłowych, 
usługi implementacji rozwiązań systemowych w obszarach zespołów napędowych, 
specjalistyczne wsparcie techniczne i szkolenia. 
Ponadto w ofercie znajdują się moduły i urządzenia do sterowania zespołami napę-
dowymi (przemienniki częstotliwości AC, regulatory tyrystorowe DC, silniki AC/DC/
Serwo, sterowniki PLC i panele HMI), 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 samo-
czynnego załączania rezerwy SZR-APC, baterie kondensatorów BK APC). 

Apator Elkomtech SA
Oddział Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. 56 654 49 04
torun.elkomtech@apator.com
www.acontrol.com.pl

Apator Elkomtech SA

AXIS Sp. z o.o.
ul. Kartuska 375 B
80-125 Gdańsk
tel. 58 320 63 01
fax 58 320 63 00
handel@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: 
nierdzewne i hermetyczne, odporne na wilgoć i agresywne czynniki chemiczne. Po-
nadto oferujemy wagosuszarki oraz siłomierze. Wszystkie nasze produkty stanowią 
oryginalne rozwiązania konstrukcyjne i produkowane są w Gdańsku.
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Elektroniczne Wagi 
Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zacna 31, 80-283 Gdańsk
tel. 58 340 00 61
fax 58 739 54 70

biuro@ewp.com.pl 
www.ewp.com.pl 

Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. k.  
Specjalizujemy się w przemysłowych wagach automatycznych: odważających, porcju-
jących, przenośnikowych oraz osiowych do ważenia pojazdów w ruchu. Projektujemy 
i produkujemy dedykowane rozwiązania wagowe dla przemysłu. 
W ofercie posiadamy różnego typu wagi nieautomatyczne: platformowe, paletowe, 
hakowe, kolejkowe, przenośne samochodowe i inne oraz pełen zakres wzorców masy 
klas M1, F1, F2, E1, E2 od 1 mg do 5000 kg.
Świadczymy usługi serwisowe wag elektronicznych różnych producentów na terenie 
całej Polski. Oferujemy podzespoły wagowe i części zamienne oraz wykonujemy 
usługi legalizacji ponownych  oraz wzorcowań wag.
Nasza firma jest także największym autoryzowanym dystrybutorem firmy Dini 
Argeo S.r.l. Oferujemy pełen zakres produktów Dini Argeo S.r.l., a także zapewniamy 
serwis i części zamienne oraz eksploatacyjne.

ELWAG Sp. z o.o.
Od roku 1991 zajmujemy się ważeniem i dozowaniem, tworząc rozwiązania dla klien-
tów z różnych branż przemysłu. Dostarczamy, uruchamiamy i serwisujemy systemy 
wagowe różnego przeznaczenia. Jako Certyfikowany Partner firmy Minebea Intec 
(dawniej Sartorius, Global Weighing Technologies oraz Philips) oferujemy sprawdzo-
ne i niezawodne systemy wagowe. Głównie są to rozwiązania dla ważenia silosów, 
zbiorników, mieszalników itp. Posiadamy również rozwiązania dla stref zagrożonych 
wybuchem zgodnie z ATEX. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
dostarczanych urządzeń.
Nasza oferta obejmuje:
OO ważenie silosów;
OO wagi zbiornikowe;
OO wagi platformowe;
OO czujniki tensometryczne;
OO wskaźniki/przetworniki wagowe; 

OO pomiar poziomu;
OO systemy dozujące;
OO rozwiązania dla stref ATEX;
OO serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ELWAG Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1 C

44-100 Gliwice
tel./fax 32 331 37 11

tel. kom. 601 894 376
biuro@elwag.pl

www.elwag.pl
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Oferta Biura Inżynierskiego Maciej Zajączkowski, jako wyłącznego dystrybutora 
marki HBM na terenie Polski, obejmuje dostawy najwyższej jakości komponentów 
i systemów pomiaru wielkości mechanicznych produkowanych przez naszego nie-
mieckiego partnera.

Najistotniejsze w obszarze naszego działania są układy pomiaru: • masy; • siły; • drogi 
(przemieszczenia); • momentu obrotowego; • ciśnienia;

a ponadto: • komponenty do wag; • wzmacniacze pomiarowe; • systemy i programy 
do analizy naprężeń; • akwizycja danych o częstotliwości próbkowania do 100 mln 
próbek/s (100 MHz); • systemy metrologiczne i kalibracyjne dla nauki i przemysłu; 
• tensometry oporowe i optyczne.

Biuro Inżynierskie  
Maciej Zajączkowski
ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań
tel. 61 662 56 66
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl

Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski

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
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.

Jesma – tworzy, produkuje i sprzedaje wagi i systemy wagowe do statycznego, dyna-
micznego i ciągłego ważenia. Wysoka jakość jest oczywistą cechą każdego dostar-
czanego systemu. Techniki ważenia i dozowania to specjalność firmy, której produkty 
są zawsze projektowane ze szczególną dbałością o niezawodność, elastyczność 
i funkcjonalność.

Jesma Sp. z o.o.
Kopanina 34
60-105 Poznań
tel. kom. 722 011 022
mtr@jesma.com
www.jesma.com

Jesma Sp. z o.o.

Oferujemy inteligentne urządzenia dla przemysłu spożywczego, w tym dozowniki celko-
we w zakresie wydajności od 0,027 do 158 dm3/1 obrót wirnika do dozowania i zasilania 
transportu wewnętrznego, dozowniki śrubowe, depozytory w liniach technologicznych, 
transport pneumatyczny, przepływowe mierniki masy do sypkich materiałów, prze-
nośniki cięgnowe, suszarki fluidyzacyjne, linie do mikronizacji ziarna zbóż i płatków, 
prażaki fluidyzacyjne do nasion roślin oleistych oraz inne na indywidualne zamówienie.

Eureka Grupa Jan Góźdź
Inżynieria Spożywcza.
Doradztwo i Projektowanie
ul. Rapackiego 19
20-150 Lublin    
tel. 602 773 252
eurekainz@eurekainz.pl
www.eurekainz.pl

Eureka Grupa Jan Góźdź  
Inżynieria Spożywcza. Doradztwo i Projektowanie
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P.A. i P. JJ TECH
Jerzy Kostuś

ul. Wybickiego 114
41-404 Mysłowice

tel. kom. 609 499 438
jjtech@jjtech.pl

www.jjtech.pl 

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 Group – światowego lidera w produkcji dozowni-
ków wagowych i systemów dozujących dla przemysłu cementowego, wapienniczego, 
gipsowego, wydobywczego, produkcji aluminium, przemysłu energetycznego, che-
micznego i metalurgicznego; w zakresie serwisu oraz sprzedaży części zamiennych 
reprezentujemy firmę COPERION K-TRON; jesteśmy dystrybutorem firmy OHAUS,  
współpracujemy z firmą SOCIETA COOPERATIVA BILANCIAI oraz EHP.

LINAK Polska jest biurem regionalnym koncernu LINAK®, lidera systemów elektrycz-
nych siłowników liniowych.
Zajmujemy się sprzedażą systemów siłowników elektrycznych, które wykonują każde 
zadanie związane z podnoszeniem, opuszczaniem, regulacją i dostrajaniem. Nasze 
produkty cechuje wysoka jakość, nowoczesna technologia i niezawodność.

Oferta produktowa firmy LINAK liczy ponad 7000 różnych artykułów, w tym:
● siłowniki liniowe ● siłowniki TWINDRIVE® ● kolumny podnoszące
● skrzynki kontrolne ● piloty ● akcesoria

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają 
jakość życia i pracy ludzi. LINAK posiada oddziały i dystrybutorów w wielu krajach na 
całym świecie, a zasięg firmy stale rośnie. Służymy fachowym doradztwem w doborze 
odpowiednich rozwiązań stosowanych w przemyśle. 

LINAK Danmark A/S  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce

Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

tel. 22 295 09 70/71
info@linak.pl
www.linak.pl

LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ELWAG Sp. z o.o. • ul. Kościuszki 1 C • 44-100 Gliwice 
tel./fax 32 331 37 11 • tel. kom. 601 894 376 • biuro@elwag.pl 
www.elwag.pl

ELWAG Sp. z o.o. • ul. Kościuszki 1 C • 44-100 Gliwice
tel./fax 32 331 37 11 • tel. kom. 601 894 376
biuro@elwag.pl • www.elwag.pl

Ważymy zbiorniki, reaktory, mieszalniki…
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Mettler-Toledo Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel. 22 440 67 00
fax 22 440 67 38
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.

Minebea Intec Poland Sp. z o.o.
Minebea Intec jest częścią grupy MinebeaMitsumi.
MinebeaMitsumi to globalny producent elementów elektromechanicznych o dużej 
dokładności, mających zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Minebea po-
wstała w Japonii w roku 1951, Mitsumi – w roku 1954. Przedsiębiorstwo zatrudnia 
obecnie ponad 97 000 pracowników i posiada zakłady produkcyjne oraz przedstawi-
cielstwa prowadzące sprzedaż i serwis w 16 krajach na całym świecie. W przypadku 
wielu produktów Grupa MinebeaMitsumi jest numerem 1 pod względem globalnych 
udziałów rynkowych.

Minebea Intec oferuje kompleksową gamę produktów, rozwiązań i usług obejmujących 
wszystkie procesy produkcyjne. W ofercie znajdują się wagi platformowe, czujniki wa-
gowe, dynamiczne wagi kontrolne, detektory metali, detektory rentgenowskie, a także 
oprogramowanie zarządzające recepturami i procesem produkcji.

Minebea Intec  
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. 61 656 02 98
fax 61 656 02 99
biuro.pl@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

LOMA SYSTEMS od ponad 50 lat produkuje urządzenia do kontroli produktów i wy-
krywania ciał obcych w produktach branży spożywczej i farmaceutycznej. 
Oferujemy wagi kontrolne dynamiczne, systemy kontroli RTG, detektory metali (taś-
mowe, rurowe i grawitacyjne) oraz systemy combo, stanowiące zintegrowane stacje 
kontroli – do ważenia kontrolnego i wykrywania zanieczyszczeń. Nasze urządzenia 
posiadają zatwierdzenia europejskie i można je zintegrować z automatycznym syste-
mem raportowania zgodnym ze standardami BRC, IFS czy HACCP. Systemy Loma, 
obecne od wielu lat na polskim rynku, zdobyły sobie renomę urządzeń trwałych, 
solidnych, a przy tym konkurencyjnych cenowo. Do naszych odbiorców należą naj-
większe koncerny międzynarodowe z branży spożywczej, polskie firmy o ugruntowanej 
pozycji rynkowej oraz mniejsze zakłady wdrażające normy w zakresie wytwarzania 
produktów bezpiecznych dla konsumenta. Naszym klientom oferujemy wsparcie przed 
i po zakupie, doradztwo techniczne oraz profesjonalny serwis na terenie całego kraju.

LOMA SYSTEMS

Loma Systems
ul. Marywilska 28 
03-228 Warszawa 
tel. 22 110 06 41 
biuro@loma.com
www.loma.com

Mobilwag Kamil Włodarczyk
ul. Czeremchowa 15
20-807 Lublin
tel. kom. 793 071 071
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
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PACKSOL
ul. Odonica 2

62-200 Gniezno
tel. 601 997 535
fax 61 425 13 75

ryszard.warczynski@packsol.pl
www.packsol.pl

Wagi kontrolne, wykrywacze X-Ray, wykrywacze metali, dozowniki wagowe, pionowe 
i poziome maszyny pakujące, linie pakowania w kartony różnych typów oraz robotyka, 
automatyzacja pakowania i systemy paletyzacji, maszyny do pakowania w płaskie 
saszetki oraz opakowania typu Stick i doypack.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, FUTURA ROBOTICA, MF 
Packaging.

PACKSOL

OO Linie procesowe do produkcji galaretek, cukierków twardych, gum i cukierków do żucia.  
OO Kompletne linie procesowe do produkcji i pakowania  batonów funkcjonalnych.
OO Poziome maszyny pakujące oraz kompletne linie pakujące do produktów spożyw-
czych, farmaceutycznych stałych i płynnych.

OO Maszyny zawijające galanterię czekoladową.
OO Pionowe maszyny pakujące. 
OO Maszyny do pakowania w saszetki i torebki elastyczne z suwakiem lub korkiem.
OO Formierki i zamykarki kartonów oraz kompletne linie do pakowania w kartony zbiorcze.
OO Systemy pakowania i paletyzacji.
OO Systemy buforowania i transportu produktów.
OO Kompletne linie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego w zakresie paletyzacji 
i depaletyzacji, rozlewania, zamykania, pasteryzacji oraz sterylizacji produktów pa-
kowanych w słoiki, puszki i opakowania plastikowe.

OO Coboty – inteligentne roboty paletyzujące.

POLO Polska Sp. z o.o.
ul. Przekop 10/4

43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 82 18
fax 33 811 83 00

office-pl@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO Polska Sp. z o.o.

Producent maszyn pakujących. 
Oferujemy innowacyjne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Klienta. 
OO Poziome automaty pakujące typu 
doypack z systemem wklejania korka 
lub zamknięcia strunowego.

OO Pionowe automaty pakujące. 
OO Kompletne linie pakujące (pakowanie 
w tacki, słoje, wiadra).

OO Case Packery. 

OO Systemy paletyzujące.
OO Linie do pakowania w worki papierowe 
lub foliowe.

OO Dozowniki wagowe, objętościowe, do 
płynów rzadkich i gęstych. 

OO Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Jesteśmy głównym dostawcą zamknięć do opakowań oraz opakowań kosmetycznych, 
dedykowanych branży chemii gospodarczej i branży kosmetycznej na rynkach polskim 
i europejskim. W naszej ofercie znajdują się m.in. spryskiwacze, spieniacze, dozow-
niki, atomizery, opakowania airless, słoje, aplikatory do pudru, nakrętki i wiele innych.
Zapraszamy do współpracy!

POLPAK Sp. z o.o.

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

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

polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

PROORGANIKA Sp. z o.o.
Oferujemy niezawodne dozowniki i wagi dozujące do produktów proszkowych firmy 
GERICKE: 
OO dozowniki wolumetryczne; 
OO dozowniki wagowe;
OO proces dozowania porcjowego lub ciągłego; 
OO wydajność od 0,05 do 27 000 litrów na godzinę (w zależności od typu dozownika); 
OO wykonanie – stal nierdzewna AISI 316; 
OO wysoka dokładność dozowania. PROORGANIKA Sp. z o.o.

ul. Rogatkowa 34 A
04-773 Warszawa 

tel. 22 123 44 35 
fax 22 123 44 37 

proorganika@proorganika.com.pl
www.proorganika.com.pl
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OO Dostawa, serwis, legalizacja, kalibracja wag samochodowych, pomostowych i zbior-
nikowych kompleksowo. Diagnostyka wag.

OO Wymiana elektroniki, czujników, oprogramowania w wagach.
OO Czujniki, sumatory, moduły i akcesoria wagowe.
OO Waga, ciśnieniomierz krwi, wzrost, tkanka tłuszczowa – urządzenie wielofunkcyjne 
KEITO.

OO Wyłączny dystrybutor części zapasowych do maszyn KEITO/Corazon.
OO Dostawa wszystkich czujników UTILCELL oraz innych firm: Hottinger, Keli, Flintec, 
Sensocar.

OO Czujniki Revere.

Przedsiębiorstwo Urządzeń Automatyki  
PROWAG Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo  
Urządzeń Automatyki  
PROWAG Sp. z o.o.  
ul. Hallera 18
40-321 Katowice
tel. 32 204 94 25
tel. kom. 601 45 02 61
poczta@prowag.com.pl
jrimpet@wp.pl
www.prowag.com.pl

Jesteśmy największym producentem wag elektronicznych w Polsce i jednym z czoło-
wych na świecie. W naszej ofercie posiadamy wagi laboratoryjne, przemysłowe, do 
stref zagrożonych wybuchem, medyczne, automatyczne, systemy do kontroli towarów 
paczkowanych, mierniki i terminale, moduły wagowe, robotyczne i automatyczne sy-
stemy wagowe, wzorce masy, stoły wagowe, detektory metali, platformy wagowe oraz 
oprogramowanie do nadzoru i realizacji procedur ważenia, dozowania, recepturowania. 
Współpracujemy z klientami przy wykonaniach niestandardowych, umożliwiających 
ważenie np. zbiorników, silosów.
Szeroka gama terminali i mierników wagowych zapewnia realizację wszystkich potrzeb 
klienta w zakresie nadzoru procesu produkcji.
Nasze urządzenia znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, między 
innymi w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, petrochemicznym i spożywczym, 
oraz w laboratoriach badawczych, między innymi farmaceutycznych, fizycznych, che-
micznych, biologicznych i medycznych.

RADWAG  
WAGI ELEKTRONICZNE
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel. 48 386 60 00
radom@radwag.pl
www.radwag.com

RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE

REO CROMA Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 28 bud. 20
04-703 Warszawa
tel. 22 812 61 82
fax 22 815 69 06
croma@croma.com.pl
croma.com.pl

REO CROMA Sp. z o.o.
REO CROMA to polski dystrybutor wyrobów firmy REO AG. 
Oferujemy:
OO REOVIB – sterowniki podajników wibracyjnych;
OO elektromagnesy oscylacyjne do podajników wibracyjnych;
OO testery podajników;
OO filtry EMC do układów przekształtnikowych;
OO rezystory hamowania;
OO przekładniki i przetworniki prądowe;
OO REOTRON – zasilacze regulowane.

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

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej: 
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 wykonaniu prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkoleniu i serwisie.

Dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów. Nasza specjalność, to układy dozowania surowców. 
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Zakład  
Projektowo-Wdrożeniowy

„ROWAG”
ul. Fabryczna 7

64-610 Rogoźno Wlkp.
tel. 67 261 83 55
fax 67 261 76 01
rowag@onet.eu

www.rowag.pl

Zakład Projektowo-Wdrożeniowy „ROWAG”
ZPW ROWAG – Rogoźno Wlkp. – projektuje, wykonuje i montuje urządzenia dla 
przemysłu paszowego, rolno-spożywczego i młynarskiego w zakresie ważenia, do-
zowania i mieszania komponentów sypkich. 1. Mieszarki poziome łopatowe o poj. 
100–8000 litrów makro- i mikrokomponentów sypkich. 2. Dozowniki i przenośniki 
ślimakowe makro- i mikrokomponentów sypkich. 3. Wagi tensometryczne: dozujące, 
przesypowe, taśmowe, zbiornikowe – poziome i pionowe, sterowane mikroprocesorowo 
z tensometrycznym pomiarem masy. 4. Zasuwy płaskie – podzbiornikowe i podredle-
rowe z napędem pneumatycznym i elektrycznym. 5. Śluzy obrotowe i przedmuchowe. 
6. Rozdzielacze wielodrogowe i obrotowe z napędem pneumatycznym i elektrycznym. 
7. Filtry pulsacyjne, tkaninowe. 8. Wibratory pneumatyczne typu: WP-0, WP-1, WP-2. 
9. Linie dozująco-mieszające komponentów sypkich o wyd. 1,0–30,0 ton/godz., ste-
rowane mikroprocesorowo. 10. Szafy elektryczne z aparaturą zasilającą i sterującą, 
przeciwporażeniową do urządzeń linii. 11. Sterowanie, oprogramowanie, wizualizacja 
procesu technologicznego i archiwizacja danych. 

 
 

      ROWAG 
 
 
 
           ROGOŹNO 
               WLKP       
 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Krakowski Instytut  

Technologiczny
ul. Zakopiańska 73

30-418 Kraków
tel. 12 261 83 24

kit.lukasiewicz.gov.pl
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Oferujemy urządzenia dozujące na potrzeby przemysłu chemicznego, spożywczego, 
farmaceutycznego i kosmetycznego, m.in.:
OO maszyny do półautomatycznego dozowania z funkcją zamykania;
OO maszyny dozujące metodą objętościową;
OO wielofunkcyjne monobloki dozujące;
OO zakręcarki – do nakrętek, atomizerów bądź do zamykania przez wciskanie kapsli.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Krakowski Instytut Technologiczny
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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
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 koncernu Vishay Precision 
Group (VPG) z zakresu następujących marek: Tedea-Huntleigh, Revere, Celtron, 
Sensortronics i BLH NOBEL. 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 czujni-
ków oraz wskaźniki i terminale wagowe. Oferujemy zarówno podzespoły do trudnych 
aplikacji przemysłowych, gdzie standardowe 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.

UTILCELL – hiszpański producent przetworników tensometrycznych, akcesoriów mon-
tażowych oraz nowoczesnych mierników wagowych. Ponad 40 lat doświadczenia. 
Jesteśmy w pierwszej trójce największych producentów w Europie. Gwarantujemy 
wysoką jakość, powtarzalność oraz krótkie terminy realizacji. Posiadamy przedsta-
wicielstwo w Polsce. 

UTILCELL, s.r.o.
Nam. V. Mrstika 40 
CZ-664 81 Ostrovacice (Brno)
Czech Republic
tel. kom. +48 511 421 118
e-mail: p.dustet@utilcell.com
www.utilcell.pl

UTILCELL, s.r.o.

WAGI WROCŁAW
ul. Pawia 40/1 A
52-235 Wrocław
tel. 71 794 05 32
biuro@wagi.wroclaw.pl
www.wagi.wroclaw.pl

Sprzedaż wag elektronicznych różnych producentów oraz ich serwis.

Asysta techniczno-handlowa przy wzorcowaniu wszelkich urządzeń i przyrządów 
pomiarowych w akredytowanych laboratoriach.

WAGI WROCŁAW

rok założenia 1990

WAGMONT Rymer Janusz 
ul. Staszica 59
41-250 Czeladź 
tel. 32 265 19 84
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 
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Zinner PPHU Witold Zinner
ul. Kopanina 2, 60-105 Poznań

tel. 61 866 93 87
tel. kom. 601 772 441

info@zinner.pl
www.zinner.pl

www.tensometry.zinner.pl
www.silomierze-dynamometry.pl

www.wagaprzemyslowa.pl

Zinner – Wagi i Systemy Wagowe
Od ponad 30 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 wykwalifikowa-
nej kadrze jesteśmy w stanie dostarczyć innowacyjne rozwiązania dostosowane do 
indywidualnych potrzeb.

www.wdp.com.pl

Darmowa 
 e-prenumerata!
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COKON Techniki Pakowania
Robert Zachert
tel. kom. 502 06 44 66
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 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.

W swojej ofercie posiadamy ponad 100 
maszyn i urządzeń przeznaczonych dla 
różnych gałęzi przemysłu.

OO Linie ważąco-pakujące do worków 
otwartych z dozownikiem taśmowym. 

OO Linie ważąco-pakujące do worków 
otwartych z dozownikiem ślimakowym. 

OO Linie ważąco-pakujące do opakowań 
sztywnych – wiadra. 

OO Inne urządzenia ważąco-pakujące (au-
tomatyczna linia ważąco-pakująca do 
worków z płaskiej folii, wagopakowarki 
do worków otwartych). 

OO Paletyzacja (paletyzatory, paletyzacja 
przy użyciu robotów, kapturownice – 
stretch hood). 

OO Wagi systemowe – wagi zbiornikowe, 
wagi stożkowe, wagi przesypowe, wagi 
ślimakowe, wagi przejezdne. 

OO Próbniki: kubełkowe, rurowe, ślimakowe, 
podredlerowe. 

OO Zbiorniki technologiczne. 
OO Linie technologiczne (stacje mikrodozo-
wania, automatyka przemysłowa, pełne 
linie technologiczne). 

OO Systemy magazynowania. 
OO Projektowanie i automatyzacja produkcji.

Przedsiębiorstwo  
Wielobranżowe DREWMAX 
Tadeusz Sąsiadek  
i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Strzelecka 5
47-230 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 481 01 22
fax 77 481 00 68
drewmax@drewmax.net.pl
www.drewmax.net.pl

DREWMAX
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Ferag Polska sp. z o.o. specjalizuje się w rozwiązaniach do pakowania i sortowania, 
systemach transportu wewnętrznego i automatyzacji.
Oferujemy maszyny do pakowania firmy Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH 
w folię i papier, produktów pojedynczych i opakowań zbiorczych, przy zastosowaniu 
polietylenu, poliolefiny i polipropylenu o grubości od 8 do 120 µm:
● zgrzewarki ramowe półautomatyczne z tunelem obkurczającym; ● automatyczne 
taktujące urządzenia ze zgrzewem bocznym; ● automatyczne urządzenia z systemem 
ciągłego zgrzewu bocznego i kroczącą głowicą zgrzewu poprzecznego; ● automa-
tyczne urządzenia do precyzyjnego pakowania z zamknięciem elektrostatycznym; 
● automatyczne urządzenia do pakowania pakietów produktów, w tym gabarytowych; 
● tunele obkurczające; ● transportery zbierająco-podające i nakładaki produktów.
Urządzenia dedykowane dla branż: spożywczej, papierniczej, meblowej, e-commerce, 
medycznej, farmaceutycznej, multimediów, gier, tekstyliów itp.
Serwis pogwarancyjny, części zamienne i doradztwo techniczne.

Ferag Polska sp. z o.o.
ul. Jeziorki 86
02-863 Warszawa
info-polska@ferag.com
www.ferag.com/polska
tel. kom. 605 311 592

Ferag Polska 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
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 & BOECKER  
Polska Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3  
Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce
tel. 71 796 02 04 
fax 71 796 02 05

htr@haverboecker.com
www.haverpolska.pl

HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o.
Spółka HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o. została utworzona w roku 2005, aby 
jako członek grupy HAVER objąć swoim działaniem rynek polski oraz niektóre pań-
stwa wschodnie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną własną kadrą inżynierów, 
projektantów i techników serwisowych, a także dostępem do laboratoriów specjali-
stycznych grupy HAVER oraz własnym magazynem części zamiennych do maszyn 
naszych stałych klientów.
Obszary, w których się specjalizujemy, to: • dostarczanie rozwiązań technologicz-
nych w zakresie przesiewania materiałów masowych z zastosowaniem przesiewaczy 
HAVER oraz W.S. TYLER; • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie 
pakowania materiałów masowych, żywności, płynów, środków chemicznych z za-
stosowaniem maszyn HAVER, FEIGE oraz BEHN+BATES; • dostarczanie rozwią-
zań technologicznych w zakresie peletyzowania (grudkowania) materiałów sypkich 
z zastosowaniem peletyzerów HAVER; • 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
tel. 61 424 33 47
fax 61 424 33 35

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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Invertek Drives  
Polska Sp. z o.o.
ul. Spalska 26/28
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 723 40 05
fax 44 723 40 06
inbox@invertekdrives.com.pl 
www.invertekdrives.com.pl 

Invertek Drives Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem angielskiej firmy 
Invertek Drives, gdzie od ponad 25 lat produkujemy światowej klasy przemienniki czę-
stotliwości, w seriach dedykowanych do stosowania w ekonomicznych rozwiązaniach 
automatyki ogólnej ODE-3, w wymagających aplikacjach automatyki przemysłowej  
ODP-2, w energooszczędnych systemach sterowania pompami i wentylatorami ODV-3, 
w aplikacjach do wind osobowych ODL-2. Unikalne rozwiązanie sterowania silnikami 
jednofazowymi, silnikami BLDC, PM, synchroniczno-reluktancyjnymi SynRM oraz 
indukcyjnymi  czyni naszą firmę rozpoznawalną w świecie napędów. Idąc z duchem 
czasu, wprowadzamy na rynek innowacyjne rozwiązania: komunikację Bluetooth 
i aplikację na telefon komórkowy pozwalającą na szybką parametryzację. Zakres 
mocy 0,37–250 kW zasilanych w zakresie napięć 110 V, 240 V, 480 V, 600 V. Jakość 
naszych produktów jest na najwyższym światowym poziomie ze standardową dwu-
letnią gwarancją, z możliwością przedłużenia do lat 5.

Invertek Drives Polska Sp. z o.o.

LINAK Polska jest biurem regionalnym koncernu LINAK®, lidera systemów elektrycz-
nych siłowników liniowych.
Zajmujemy się sprzedażą systemów siłowników elektrycznych, które wykonują każde 
zadanie związane z podnoszeniem, opuszczaniem, regulacją i dostrajaniem. Nasze 
produkty cechuje wysoka jakość, nowoczesna technologia i niezawodność.

Oferta produktowa firmy LINAK liczy ponad 7000 różnych artykułów, w tym:
● siłowniki liniowe ● siłowniki TWINDRIVE® ● kolumny podnoszące
● skrzynki kontrolne ● piloty ● akcesoria

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają 
jakość życia i pracy ludzi. LINAK posiada oddziały i dystrybutorów w wielu krajach na 
całym świecie, a zasięg firmy stale rośnie. Służymy fachowym doradztwem w doborze 
odpowiednich rozwiązań stosowanych w przemyśle. 

LINAK Danmark A/S  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa
tel. 22 295 09 70/71
info@linak.pl
www.linak.pl

LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Milbor PMC to niezawodny partner w automatyzacji w segmencie owocowo-warzyw-
nym. Firma od 7 lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do pakowania i sor-
towania, a także systemów transportu wewnętrznego i automatyzacji na końcu linii. 
Produkty, z którymi pracujemy: • borówka amerykańska; • żurawina; • czereśnie; 
• śliwki; • owoce miękkie; • szparagi; • orzechy; • pieczarki; • pomidory.
 
Celem Milboru jest wspieranie producentów i firm pakujących z całej Europy, dostar-
czanie wysokiej jakości rozwiązań technologicznych bez kompromisów w zakresie 
jakości przy zachowaniu najwyższego poziomu wsparcia posprzedażowego. Naszymi 
atutami są szybka reakcja wykwalifikowanego działu serwisowego oraz dobrze wy-
posażony magazyn części zamiennych, dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić 
nieprzerwaną pracę urządzeń w czasie sezonu. 
Jesteśmy świadomi, że sukces naszych klientów jest również naszym sukcesem, dla-
tego zawsze służymy wiedzą i dobrą radą.

Milbor Sp. z o.o.
ul. Twarda 44
00-831 Warszawa

Kontakt: Maciej Chmielewski
tel. 538 359 172
sales@milbor.pl
www.milborpmc.pl 

Milbor Sp. z o.o.

MOSCA DIRECT  
POLAND Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
tel. 22 870 00 33
fax 22 201 18 41
mdpinfo@mosca.com
www.mosca.com

MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.
MOSCA – niemiecki producent wysokiej klasy wiązarek do zabezpieczania towaru 
za pomocą taśm PP i PET. 

OFERTA: • wiązarki półautomatyczne • wiązarki automatyczne • prasy do palet 
i foliarki – możliwość integracji z linią produkcyjną • taśmy wiążące PP i PET • części 
zamienne do wiązarek Mosca • autoryzowany serwis

OBSŁUGIWANE BRANŻE: • producenci tektury falistej i opakowań • logistyka i handel 
wysyłkowy • poligrafia i kolportaż • przemysł spożywczy – wiązarki ze stali nierdzewnej 
• przemysł farmaceutyczny • materiały budowlane i ceramika



Systemy pakujące

MULTIVAC Sp. z o.o.
Firma MULTIVAC jest wiodącym w świecie producentem zintegrowanych rozwiązań 
opakowaniowych. Oprócz produkcji maszyn pakujących, profil działalności firmy skupia 
się również na rozwiązaniach w zakresie obróbki, porcjowania, znakowania i etykie-
towania oraz kontroli jakości i obsługi wyrobów. MULTIVAC w swojej ofercie posiada 
również urządzenia firmy TVI do zamrażania i hartowania mięsa oraz porcjowania 
i automatycznego ładowania gotowych porcji do opakowań. Nasze portfolio obejmuje 
także urządzenia dla przemysłu firmy BIZERBA. Od 2019 roku do grupy MULTIVAC 
dołączył FRITSCH – firma od dziesięcioleci kojarzona w świecie techniki i technologii 
piekarniczej z wydajnymi urządzeniami wysokiej jakości oraz pionierskimi innowacjami 
w zakresie formowania i obróbki ciasta. Koncepcja inteligentnej linii MULTIVAC to:
OO maszyny pakujące (termoformujące, traysealery, komorowe oraz flow-pack);
OO urządzenia do obkurczania;
OO rozwiązania do automatyzacji procesów produkcji;
OO wagi, krajalnice.

MULTIVAC Sp. z o.o.
Natalin, ul. Ziemska 35

21-002 Jastków
tel. 81 746 67 00

mupl@multivac.pl
www.multivac.pl

PACKSOL
ul. Odonica 2

62-200 Gniezno
tel. 601 997 535
fax 61 425 13 75

ryszard.warczynski@packsol.pl
www.packsol.pl

Wagi kontrolne, wykrywacze X-Ray, wykrywacze metali, dozowniki wagowe, pionowe 
i poziome maszyny pakujące, linie pakowania w kartony różnych typów oraz robotyka, 
automatyzacja pakowania i systemy paletyzacji, maszyny do pakowania w płaskie 
saszetki oraz opakowania typu Stick i doypack.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, FUTURA ROBOTICA, MF 
Packaging.

PACKSOL
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OO Linie procesowe do produkcji galaretek, cukierków twardych, gum i cukierków do żucia.  
OO Kompletne linie procesowe do produkcji i pakowania  batonów funkcjonalnych.
OO Poziome maszyny pakujące oraz kompletne linie pakujące do produktów spożyw-
czych, farmaceutycznych stałych i płynnych.

OO Maszyny zawijające galanterię czekoladową.
OO Pionowe maszyny pakujące. 
OO Maszyny do pakowania w saszetki i torebki elastyczne z suwakiem lub korkiem.
OO Formierki i zamykarki kartonów oraz kompletne linie do pakowania w kartony zbiorcze.
OO Systemy pakowania i paletyzacji.
OO Systemy buforowania i transportu produktów.
OO Kompletne linie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego w zakresie paletyzacji 
i depaletyzacji, rozlewania, zamykania, pasteryzacji oraz sterylizacji produktów pa-
kowanych w słoiki, puszki i opakowania plastikowe.

OO Coboty – inteligentne roboty paletyzujące.

POLO Polska Sp. z o.o.
ul. Przekop 10/4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 82 18
fax 33 811 83 00
office-pl@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO Polska Sp. z o.o.

Producent maszyn pakujących. 
Oferujemy innowacyjne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Klienta. 
OO Poziome automaty pakujące typu 
doypack z systemem wklejania korka 
lub zamknięcia strunowego.

OO Pionowe automaty pakujące. 
OO Kompletne linie pakujące (pakowanie 
w tacki, słoje, wiadra).

OO Case Packery. 

OO Systemy paletyzujące.
OO Linie do pakowania w worki papierowe 
lub foliowe.

OO Dozowniki wagowe, objętościowe, do 
płynów rzadkich i gęstych. 

OO Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Jesteśmy głównym dostawcą zamknięć do opakowań oraz opakowań kosmetycznych, 
dedykowanych branży chemii gospodarczej i branży kosmetycznej na rynkach polskim 
i europejskim. W naszej ofercie znajdują się m.in. spryskiwacze, spieniacze, dozow-
niki, atomizery, opakowania airless, słoje, aplikatory do pudru, nakrętki i wiele innych.
Zapraszamy do współpracy!

POLPAK Sp. z o.o.

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

REO CROMA Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 28 bud. 20
04-703 Warszawa
tel. 22 812 61 82
fax 22 815 69 06
croma@croma.com.pl
croma.com.pl

REO CROMA Sp. z o.o.
REO CROMA to polski dystrybutor wyrobów firmy REO AG. 
Oferujemy:
OO REOVIB – sterowniki podajników wibracyjnych;
OO elektromagnesy oscylacyjne do podajników wibracyjnych;
OO testery podajników;
OO filtry EMC do układów przekształtnikowych;
OO rezystory hamowania;
OO przekładniki i przetworniki prądowe;
OO REOTRON – zasilacze regulowane.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Krakowski Instytut  
Technologiczny
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
tel. 12 261 83 24
kit.lukasiewicz.gov.pl
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl
sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Oferujemy urządzenia do pakowania substancji stałych i płynnych, przeznaczone dla 
przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, m.in.:
OO do pakowania tabletek, drażetek, kapsułek oraz innych drobnych obiektów w opa-
kowania typu gniazdowego (blister), w opakowania bezgniazdowe, z równoczesnym 
znakowaniem; materiały opakowaniowe – folia PVC zamykana laminowaną folią alu-
miniową, papier, celofan, aluminium itp. laminowane materiałem termozgrzewalnym;

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

OO prototypowe systemy pakujące wykonywane zgodnie z wymaganiami klienta.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Krakowski Instytut Technologiczny
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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, 
karuzelowe);

OO automaty do napełniania butelek;
OO linie do napełniania i koagulacji sera U.F.;
OO systemy dozowania;
OO linie do pakowania bloków;
OO automaty do formowania i owijania ko-
stek;

OO linie do napełniania, formowania i owi-
jania bloków;

OO automaty do formowania, napełniania 
i zamykania opakowań;

OO automaty do pakowania kanapek;
OO systemy pakowania zbiorczego;
OO serwis pogwarancyjny, sprzedaż części 
zamiennych, doradztwo techniczne.

TREPKO S.A.
ul. Roosevelta 116

62-200 Gniezno
tel. 61 426 50 41
fax 61 426 50 68
info@trepko.com
www.trepko.com

TREPKO S.A.

TURCK Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115

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

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, moduły sterujące, systemy bezpieczeństwa ma-
szynowego;

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.

Szeroki wybór automatów, urządzeń i maszyn pakujących to tylko część naszej ofer-
ty. Zajmujemy się sprzedażą maszyn produkcyjnych oraz kartoniarek i etykieciarek. 
W naszym asortymencie znajdą Państwo także wielogłowicowe dozowniki wagowe, 
maszyny wspomagające produkcję oraz przenośniki i transportery do linii produkcyj-
nych i pakujących. W naszej ofercie są też półautomaty pakujące. Jesteśmy jedną 
z niewielu firm, które oferują tak szeroką ofertę. Nieważne, czy szukasz tunelu obkur-
czającego czy zgrzewarki do folii. Znajdziesz to u nas!
Oferujemy serwis maszyn pakujących i produkcyjnych różnych producentów, stałą 
opiekę serwisową, wykonujemy szeroko pojęte modernizacje maszyn ze zmianą ste-
rowania i oprogramowania włącznie.

Tomasz Nita SUPERMACH 
Spółka Komandytowa

ul. Chodecka 15/104
03-350 Warszawa

tel. 788 360 062
fax 22 250 14 08

office@supermach.pl
www.supermach.pl

SUPERMACH Sp. k.

Jesteśmy firmą inżynierską działającą na rynku nowych technologii 30 lat. Specjalizu-
jemy się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu wysokiej klasy zautomatyzowanych 
i zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania zbiorczego. Nasza oferta obejmuje tak-
że robotyzację procesów związanych z kontrolą jakości, obsługą urządzeń, pick&place 
oraz intralogistyką.
Oferujemy wysoko wydajne, niezawodne i elastyczne rozwiązania, które przystoso-
wane są do pracy z dowolnym produktem, w różnych warunkach wytwarzania. Nasze 
linie, wyposażone w najnowsze systemy sterowania i informatyczne, zapewniają użyt-
kownikowi łatwą, intuicyjną obsługę oraz wymianę danych z systemami zewnętrznymi. 
Linie objęte są wyspecjalizowaną opieką serwisową, w tym serwisem zdalnym.  
Produkujemy szereg urządzeń stanowiących wyposażenie linii produkcyjnych, w tym: 
● głowice manipulacyjne robotów; ● układy kompletacji i przygotowania opakowań;   
● automatyczne podajniki palet; ● systemy inteligentnych przenośników.

Wikpol Sp. z o.o.
Konopnica 208 B

21-030 Motycz
tel. 81 503 23 30

handlowy@wikpol.com.pl
www.wikpol.com.pl

Wikpol Sp. z o.o.
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Robotyka, systemy paletyzujące, systemy transportujące

Od ponad 26 lat oferujemy specjalistyczne usługi inżynierskie oraz dostarczamy kom-
ponenty wiodących producentów branżowych. Integrujemy roboty i coboty z liniami 
produkcyjnymi: projektujemy modernizację i przeprowadzamy sprawną integrację 
celi zrobotyzowanej/cobota z linią produkcyjną w zakładzie klienta. Współpracu-
jemy m.in. z ABB, Omron, KUKA. Obejrzyj wideo o modernizacji linii przeprowa-
dzonej przez AUTOMATECH z zastosowaniem robota https://www.youtube.com/
watch?v=OI1tTOTCaow. Oferujemy NOWĄ usługę: pomiar siły cobota – zapytaj nas 
o szczegóły. Do organizacji przestrzeni magazynowych rekomendujemy NOWOŚĆ: 
autonomiczne wózki od Jay électronique. Automatyzacja w zakładach przemysłowych 
i logistycznych jest konieczna, żeby zwiększyć wydajność i odciążyć operatorów od 
zadań, które mogą powodować choroby zawodowe. W AUTOMATECH projektujemy 
i realizujemy aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Na każdym 
etapie projektu zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne. 

AUTOMATECH Sp. z o.o.
ul. Ewy 2
05-816 Opacz-Kolonia
tel. 22 753 24 80, 22 753 24 61 
biuro.warszawa@automatech.pl
www.automatech.pl
www.automatechsklep.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com 

AUTOMATECH Sp. z o.o.

30
1991
2021

i n n o w a c j e
pa r t n e r s two
bezpieczeństwo

ASTE Sp. z o.o. 
30 LAT (1991–2021)
Kowale, ul. Magnacka 25
80-180 Gdańsk
tel. 58 340 69 00 
fax 58 340 69 01
aste@aste.pl
www.aste.pl

W swojej 100-letniej historii działania opanowaliśmy wsparcie automatyzacji produkcji 
do perfekcji. Jako specjaliści wprowadziliśmy liczne innowacyjne rozwiązania, które 
na co dzień wspierają przedsiębiorstwa z różnych branż. Doskonale wiemy, że każda 
firma stoi przed innymi wyzwaniami, dlatego dostarczamy i integrujemy rozwiązania, 
które odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów. Możesz liczyć na nasze kom-
pleksowe wsparcie – pomożemy Ci zapewnić najbardziej efektywną pracę Twojej 
produkcji i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku.
Z zakresu automatyki i robotyki oferujemy produkty IO-Link. Zapewniają one szeroki 
wybór urządzeń master, hubów i inteligentnych czujników, które służą do tworzenia 
topologii sieci. Istotną cechą urządzeń jest możliwość podłączenia wszystkich czuj-
ników poprzez moduł IO-Link.
Nasi eksperci przeprowadzą audyt, konsultacje techniczne oraz implementację za-
proponowanego rozwiązania, by najlepiej pomóc Ci w osiąganiu biznesowych celów.

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

BALLUFF Sp. z o.o.

Oferta ASTE jest przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach (środowiska 
o dużej wilgotności, strefy czyste, strefy zagrożone wybuchem Ex, bezpieczeństwo 
pożarowe itp.). 
OO System siatkowych koryt kablowych DEFEM – ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, 
odporny na pianowanie. 

OO System ochrony kabli PMA, odporny na mycie detergentami.
OO KOPEX-EX – system ochrony kabli do stref Ex 1 i 2 oraz 21 i 22.
OO Taśmy i opaski BANDI-IT ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. 
OO Dławnice ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz EMC.
OO Drukarki etykiet informacyjnych, kodów kreskowych, QR. 
OO Etykiety identyfikacyjne i opaski zaciskowe wykrywalne przez detektory metali.

Oferta ASTE znajduje zastosowanie na wielu rynkach. ASTE jest firmą odpowiedzialną 
społecznie. Wspiera działania lokalne oraz jest strategicznym sponsorem Fundacji 
Wspólnota Gdańska.

ASTE Sp. z o.o. 

Archimedes Sp. z o.o. – producent i integrator rozwiązań dla przemysłu.

Oferujemy:
OO kompleksowe rozwiązania dla przemysłu;
OO dobór, produkcję i dystrybucję elementów maszyn i urządzeń przemysłowych;
OO produkcję zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego;
OO ponad 120 000 różnego rodzaju produktów, z których większość dostępna jest 
z magazynu.

Zapraszamy na www.archimedes.pl

Archimedes Sp. z o.o.
ul. Polna 133
87-100 Toruń
tel. 56 657 73 00
info@archimedes.pl
www.archimedes.pl
Oddział produkcyjny  
Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 136
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 730 10 10
dabrowa@archimedes.pl

Archimedes Sp. z o.o.
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HAVER & BOECKER  
Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3  
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
tel. 71 796 02 04 
fax 71 796 02 05
htr@haverboecker.com
www.haverpolska.pl

Spółka HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o. została utworzona w roku 2005, aby 
jako członek grupy HAVER objąć swoim działaniem rynek polski oraz niektóre pań-
stwa wschodnie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną własną kadrą inżynierów, 
projektantów i techników serwisowych, a także dostępem do laboratoriów specjali-
stycznych grupy HAVER oraz własnym magazynem części zamiennych do maszyn 
naszych stałych klientów.
Obszary, w których się specjalizujemy, to: • dostarczanie rozwiązań technologicz-
nych w zakresie przesiewania materiałów masowych z zastosowaniem przesiewaczy 
HAVER oraz W.S. TYLER; • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie 
pakowania materiałów masowych, żywności, płynów, środków chemicznych z za-
stosowaniem maszyn HAVER, FEIGE oraz BEHN+BATES; • dostarczanie rozwią-
zań technologicznych w zakresie peletyzowania (grudkowania) materiałów sypkich 
z zastosowaniem peletyzerów HAVER; • obsługa posprzedażna, tj. sprzedaż części 
zamiennych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o.

Blumenbecker Engineering  
Polska Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel. 32 278 70 80
fax 32 278 70 83
bep@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.com

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
tel. 22 738 18 00
fax 22 758 87 35
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 płytkowym 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 eks-
ploatacyjnych. Posiadamy siedem biur regionalnych w: Bytomiu, Gdańsku, Poznaniu, 
Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Bosch Rexroth 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
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.

Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.
Blumenbecker Engineering Polska to wiodący integrator systemów przemysłowych, 
zajmujący się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem kompletnych rozwiązań 
z zakresu automatyki i robotyki w branżach produkcyjnych na całym świecie. Naszą 
największą siłą jest zrozumienie potrzeb Klienta. Jesteśmy ekspertami w obszarze 
linii montażowych, transportowych, przeznaczenia specjalnego oraz pakowania i pale-
tyzacji. Opracowujemy własne rozwiązania oraz integrujemy maszyny naszych part-
nerów biznesowych (tj. roboty, owijarki, wkrętarki, zaawansowane systemy wizyjne), 
tym samym odpowiadając kompleksowo za całą inwestycję i serwis pogwarancyjny. 
Wdrażane przez nas rozwiązania istotnie wpływają na optymalizację produkcji, mo-
nitoring procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności i jakości oraz podniesienie 
komfortu pracy pracowników, a tym samym unowocześniają przedsiębiorstwa oraz 
umacniają ich konkurencyjność na rynku.
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LINAK Polska jest biurem regionalnym koncernu LINAK®, lidera systemów elektrycz-
nych siłowników liniowych.
Zajmujemy się sprzedażą systemów siłowników elektrycznych, które wykonują każde 
zadanie związane z podnoszeniem, opuszczaniem, regulacją i dostrajaniem. Nasze 
produkty cechuje wysoka jakość, nowoczesna technologia i niezawodność.

Oferta produktowa firmy LINAK liczy ponad 7000 różnych artykułów, w tym:
● siłowniki liniowe ● siłowniki TWINDRIVE® ● kolumny podnoszące
● skrzynki kontrolne ● piloty ● akcesoria

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają 
jakość życia i pracy ludzi. LINAK posiada oddziały i dystrybutorów w wielu krajach na 
całym świecie, a zasięg firmy stale rośnie. Służymy fachowym doradztwem w doborze 
odpowiednich rozwiązań stosowanych w przemyśle. 

LINAK Danmark A/S  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce

Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

tel. 22 295 09 70/71
info@linak.pl
www.linak.pl

LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Przenoszenie produktów, części lub innych elementów, na przykład w procesie pro-
dukcyjnym czy podczas magazynowania, wymaga nie tylko sprawnego sprzętu. Urzą-
dzenia do tego służące powinny pracować wydajnie, zapewniając wysoką funkcjonal-
ność podczas realizowania każdego zadania. Dlatego w asortymencie rozwiązań ID 
Lifting znaleźć można tylko sprawdzone modele urządzeń transportu bliskiego. Są to 
ergonomiczne i sprawdzające się w różnych gałęziach przemysłu zawiesia, chwytaki, 
manipulatory czy wózki manipulacyjne. Klienci, którzy nawiązują  współpracę z ID 
Lifting i decydują się na zakup, otrzymują fachowe wsparcie techniczne. Doświadczeni 
doradcy organizują profesjonalne testy sprzętu, pokazy techniczne oraz konsultacje. 
W razie takiej konieczności zapewniają również serwis urządzeń.
Zapraszamy do salonu pokazowego firmy ID Lifting w Długołęce oraz do zapoznania 
się z ofertą na stornie internetowej, a także w mediach społecznościowych.

ID LIFTING Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Chabrowa 13, Długołęka

55-095 Mirków
tel. 71 30 70 123 
info@id-lifting.pl
www.id-lifting.pl

ID LIFTING Sp. z o.o. Sp. k.
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PACKSOL
ul. Odonica 2
62-200 Gniezno
tel. 601 997 535
fax 61 425 13 75
ryszard.warczynski@packsol.pl
www.packsol.pl

Wagi kontrolne, wykrywacze X-Ray, wykrywacze metali, dozowniki wagowe, pionowe 
i poziome maszyny pakujące, linie pakowania w kartony różnych typów oraz robotyka, 
automatyzacja pakowania i systemy paletyzacji, maszyny do pakowania w płaskie 
saszetki oraz opakowania typu Stick i doypack.
Przedstawicielstwo firm: PRISMA, PFM/MBP, IMBALL, FUTURA ROBOTICA, MF 
Packaging.

PACKSOL

OO Linie procesowe do produkcji galaretek, cukierków twardych, gum i cukierków do żucia.  
OO Kompletne linie procesowe do produkcji i pakowania  batonów funkcjonalnych.
OO Poziome maszyny pakujące oraz kompletne linie pakujące do produktów spożyw-
czych, farmaceutycznych stałych i płynnych.

OO Maszyny zawijające galanterię czekoladową.
OO Pionowe maszyny pakujące. 
OO Maszyny do pakowania w saszetki i torebki elastyczne z suwakiem lub korkiem.
OO Formierki i zamykarki kartonów oraz kompletne linie do pakowania w kartony zbiorcze.
OO Systemy pakowania i paletyzacji.
OO Systemy buforowania i transportu produktów.
OO Kompletne linie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego w zakresie paletyzacji 
i depaletyzacji, rozlewania, zamykania, pasteryzacji oraz sterylizacji produktów pa-
kowanych w słoiki, puszki i opakowania plastikowe.

OO Coboty – inteligentne roboty paletyzujące.

POLO Polska Sp. z o.o.
ul. Przekop 10/4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 82 18
fax 33 811 83 00
office-pl@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO Polska Sp. z o.o.

MECALUX Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 125
44-109 Gliwice
tel. 32 331 69 66
fax 32 331 69 67
gliwice@mecalux.com
www.mecalux.pl

MECALUX Sp. z o.o.
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania w dziedzinie logistyki magazynowej. Szeroki 
asortyment produkowanych systemów składowania, od najprostszych po najbardziej 
zaawansowane, pozwala nam na oferowanie rozwiązań „szytych na miarę” potrzeb 
naszych Klientów.
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.

Poparta 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.

MULTIVAC Sp. z o.o.
Firma MULTIVAC jest wiodącym w świecie producentem zintegrowanych rozwiązań 
opakowaniowych. Oprócz produkcji maszyn pakujących, profil działalności firmy skupia 
się również na rozwiązaniach w zakresie obróbki, porcjowania, znakowania i etykie-
towania oraz kontroli jakości i obsługi wyrobów. MULTIVAC w swojej ofercie posiada 
również urządzenia firmy TVI do zamrażania i hartowania mięsa oraz porcjowania 
i automatycznego ładowania gotowych porcji do opakowań. Nasze portfolio obejmuje 
także urządzenia dla przemysłu firmy BIZERBA. Od 2019 roku do grupy MULTIVAC 
dołączył FRITSCH – firma od dziesięcioleci kojarzona w świecie techniki i technologii 
piekarniczej z wydajnymi urządzeniami wysokiej jakości oraz pionierskimi innowacjami 
w zakresie formowania i obróbki ciasta. Koncepcja inteligentnej linii MULTIVAC to:
OO maszyny pakujące (termoformujące, traysealery, komorowe oraz flow-pack);
OO urządzenia do obkurczania;
OO rozwiązania do automatyzacji procesów produkcji;
OO wagi, krajalnice.

MULTIVAC Sp. z o.o.
Natalin, ul. Ziemska 35
21-002 Jastków
tel. 81 746 67 00
mupl@multivac.pl
www.multivac.pl
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Producent maszyn pakujących. 
Oferujemy innowacyjne rozwiązania, dostosowane do potrzeb Klienta. 
OO Poziome automaty pakujące typu 
doypack z systemem wklejania korka 
lub zamknięcia strunowego.

OO Pionowe automaty pakujące. 
OO Kompletne linie pakujące (pakowanie 
w tacki, słoje, wiadra).

OO Case Packery. 

OO Systemy paletyzujące.
OO Linie do pakowania w worki papierowe 
lub foliowe.

OO Dozowniki wagowe, objętościowe, do 
płynów rzadkich i gęstych. 

OO Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Jesteśmy głównym dostawcą zamknięć do opakowań oraz opakowań kosmetycznych, 
dedykowanych branży chemii gospodarczej i branży kosmetycznej na rynkach polskim 
i europejskim. W naszej ofercie znajdują się m.in. spryskiwacze, spieniacze, dozow-
niki, atomizery, opakowania airless, słoje, aplikatory do pudru, nakrętki i wiele innych.
Zapraszamy do współpracy!

POLPAK Sp. z o.o.

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

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

polpak@polpak.pl
www.polpak.pl

Jako jeden z wiodących producentów robotów przemysłowych oferujemy szeroki wa-
chlarz ramion 4- i 6-osiowych. Gama urządzeń obejmuje: ● serię robotów typu SCARA 
TS2 – jest to najnowsza rodzina robotów 4-osiowych o zasięgu, zależnie od modelu, 
od 460 do 1000 mm oraz udźwigu 8,4 kg; ● TP80 FAST picker – model dedykowany 
do aplikacji pakowania w sektorze spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym 
oraz elektronicznym. Cechuje się zasięgiem do 800 mm i prędkością do 200 operacji 
na minutę; ● serię robotów współpracujących TX2 – najnowsza generacja robotów 
6-osiowych, które mogą współpracować bezpośrednio z człowiekiem, zapewniając 
najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zasięg, zależnie od modelu, od 515 mm do 
2594 mm oraz udźwig od 2,3 kg do 100 kg; ● roboty do zastosowań specjalnych – 
oferujemy modele przystosowane: HE (środowisko o bardzo wysokiej wilgotności), 
CLEANROOM (środowisko o wysokim stopniu czystości), STERICLEAN (środowisko 
sterylne), ESD (środowisko o wysokiej ochronie ESD), PAINT (ramiona dedykowane 
do aplikacji lakierniczych).

Staubli Łódź Sp. z o.o.
ul. Okólna 80/82

95-002 Łagiewniki Nowe
tel. 42 636 85 04
fax 42 637 13 91

staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl

Staubli Łódź Sp. z o.o.

PUH „WIS”
A. Walenczykowski,

W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60

85-833 Bydgoszcz
tel. 52 340 94 87

sekretariat@wis.bydgoszcz.pl
www.wis.bydgoszcz.pl

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

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej: 
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 wykonaniu prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkoleniu i serwisie.

Dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów. Nasza specjalność, to układy dozowania surowców. 

.steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665 Warszawa

tel. 22 843 08 20
fax 22 843 30 52

info@steute.pl
www.steute.pl

Niemiecka firma steute koncentruje się na produkcji aparatury łączeniowej i sterow-
niczej do złożonych i krytycznych zastosowań w przemyśle. Oferta obejmuje m.in.:
OO wyłączniki linkowe bezpieczeństwa (linkowe.pl);
OO czujniki zbiegania taśmy przenośników (linkowe.pl);
OO wyłączniki nożne, także z wyjściem analogowym (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.grein.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
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Jesteśmy firmą inżynierską działającą na rynku nowych technologii 30 lat. Specjalizu-
jemy się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu wysokiej klasy zautomatyzowanych 
i zrobotyzowanych linii paletyzacji i pakowania zbiorczego. Nasza oferta obejmuje tak-
że robotyzację procesów związanych z kontrolą jakości, obsługą urządzeń, pick&place 
oraz intralogistyką.
Oferujemy wysoko wydajne, niezawodne i elastyczne rozwiązania, które przystoso-
wane są do pracy z dowolnym produktem, w różnych warunkach wytwarzania. Nasze 
linie, wyposażone w najnowsze systemy sterowania i informatyczne, zapewniają użyt-
kownikowi łatwą, intuicyjną obsługę oraz wymianę danych z systemami zewnętrznymi. 
Linie objęte są wyspecjalizowaną opieką serwisową, w tym serwisem zdalnym.  
Produkujemy szereg urządzeń stanowiących wyposażenie linii produkcyjnych, w tym: 
● głowice manipulacyjne robotów; ● układy kompletacji i przygotowania opakowań;   
● automatyczne podajniki palet; ● systemy inteligentnych przenośników.

Wikpol Sp. z o.o.
Konopnica 208 B
21-030 Motycz
tel. 81 503 23 30
handlowy@wikpol.com.pl
www.wikpol.com.pl

Wikpol Sp. z o.o.
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Oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych

W swojej 100-letniej historii działania opanowaliśmy wsparcie automatyzacji produkcji 
do perfekcji. Jako specjaliści, wprowadziliśmy liczne innowacyjne rozwiązania, które 
na co dzień wspierają przedsiębiorstwa z różnych branż. Doskonale wiemy, że każda 
firma stoi przed innymi wyzwaniami, dlatego dostarczamy i integrujemy rozwiązania, 
które odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów. Możesz liczyć na nasze kom-
pleksowe wsparcie – pomożemy Ci zapewnić najbardziej efektywną pracę Twojej 
produkcji i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku. 
Jedna z naszych specjalizacji obejmuje systemy wizyjne oraz RFID. Oferujemy kamery 
ze zintegrowanym oprogramowaniem oraz odpowiednimi obiektywami, czujniki wizyjne, 
przemysłowe czytniki ręczne oraz czytelne oprogramowanie umożliwiające obsługę.  
Nasi eksperci przeprowadzą audyt, konsultacje techniczne oraz implementację za-
proponowanego rozwiązania, by najlepiej pomóc Ci w osiąganiu biznesowych celów.

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

54-516 Wrocław
tel. 71 382 09 00
balluff@balluff.pl

www.balluff.pl

BALLUFF Sp. z o.o.

Firma Fatek Polska jest oficjalnym dystrybutorem sterowników PLC, paneli opera-
torskich HMI oraz serwonapędów marki Fatek na rynek Polski. Oferujemy również 
usługę zdalnego dostępu do maszyn i urządzeń. Zajmujemy sie kompleksową obsługa 
klientów, od momentu doradztwa technicznego, pomocy w doborze komponentów, 
dostawy sprzętu aż do momentu oddania maszyny do użytku końcowego. Posiadamy 
w magazynie większość oferowanego przez nas sprzętu, a w wypadku chwilowego 
braku towaru zapewniamy szybkie dostawy.

Fatek Polska Sp. z o.o.
ul. Siwka 11

31-588 Kraków
tel. 533 329 921 

info@fatekpolska.pl
www.fatek.pl

Fatek Polska Sp. z o.o.

Oferta Biura Inżynierskiego Maciej Zajączkowski, jako wyłącznego dystrybutora 
marki HBM na terenie Polski, obejmuje dostawy najwyższej jakości komponentów 
i systemów pomiaru wielkości mechanicznych produkowanych przez naszego nie-
mieckiego partnera.

Najistotniejsze w obszarze naszego działania są układy pomiaru: • masy; • siły; • drogi 
(przemieszczenia); • momentu obrotowego; • ciśnienia;

a ponadto: • komponenty do wag; • wzmacniacze pomiarowe; • systemy i programy 
do analizy naprężeń; • akwizycja danych o częstotliwości próbkowania do 100 mln 
próbek/s (100 MHz); • systemy metrologiczne i kalibracyjne dla nauki i przemysłu; 
• tensometry oporowe i optyczne.

Biuro Inżynierskie  
Maciej Zajączkowski

ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań

tel. 61 662 56 66
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl

Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski

Blumenbecker Engineering  
Polska Sp. z o.o.

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

bep@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.com

Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.
Blumenbecker Engineering Polska to wiodący integrator systemów przemysłowych, 
zajmujący się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem kompletnych rozwiązań 
z zakresu automatyki i robotyki w branżach produkcyjnych na całym świecie. Naszą 
największą siłą jest zrozumienie potrzeb Klienta. Jesteśmy ekspertami w obszarze 
linii montażowych, transportowych, przeznaczenia specjalnego oraz pakowania i pale-
tyzacji. Opracowujemy własne rozwiązania oraz integrujemy maszyny naszych part-
nerów biznesowych (tj. roboty, owijarki, wkrętarki, zaawansowane systemy wizyjne), 
tym samym odpowiadając kompleksowo za całą inwestycję i serwis pogwarancyjny. 
Wdrażane przez nas rozwiązania istotnie wpływają na optymalizację produkcji, mo-
nitoring procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności i jakości oraz podniesienie 
komfortu pracy pracowników, a tym samym unowocześniają przedsiębiorstwa oraz 
umacniają ich konkurencyjność na rynku.
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Oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych

Minebea Intec Poland Sp. z o.o.
Minebea Intec jest częścią grupy MinebeaMitsumi.
MinebeaMitsumi to globalny producent elementów elektromechanicznych o dużej 
dokładności, mających zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Minebea po-
wstała w Japonii w roku 1951, Mitsumi – w roku 1954. Przedsiębiorstwo zatrudnia 
obecnie ponad 97 000 pracowników i posiada zakłady produkcyjne oraz przedstawi-
cielstwa prowadzące sprzedaż i serwis w 16 krajach na całym świecie. W przypadku 
wielu produktów Grupa MinebeaMitsumi jest numerem 1 pod względem globalnych 
udziałów rynkowych.

Minebea Intec oferuje kompleksową gamę produktów, rozwiązań i usług obejmujących 
wszystkie procesy produkcyjne. W ofercie znajdują się wagi platformowe, czujniki wa-
gowe, dynamiczne wagi kontrolne, detektory metali, detektory rentgenowskie, a także 
oprogramowanie zarządzające recepturami i procesem produkcji.

Minebea Intec  
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. 61 656 02 98
fax 61 656 02 99
biuro.pl@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Multiprojekt to dostawca komponentów automatyki oraz części maszyn. Prowadzimy 
doradztwo techniczne, zapewniamy kompleksową obsługę, pomoc w czasie wykony-
wania projektów (dobór urządzeń) oraz pełne wsparcie przy uruchomieniu urządzeń. 
Współpracujemy z producentami o wąskiej specjalizacji, co zapewnia wysoką jakość 
produktów. HIWIN to producent elementów techniki liniowej. ESTUN to producent 
serwonapędów. Firma FATEK specjalizuje się w produkcji sterowników PLC, a firma 
WEINTEK produkuje panele HMI. W ofercie znajdują się także falowniki Micno, ste-
rowniki wieloosiowe Trio Motion oraz serwonapędy liniowe i liniowo-obrotowe Linmot, 
które często wykorzystywane są w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Prowa-
dzimy szkolenia podstawowe oraz zaawansowane z zakresu HMI Weintek, PLC Fatek, 
serwonapędów ESTUN oraz sterowników ruchu Trio. Jesteśmy również właścicielem 
autorskiego oprogramowania do symulacji układów automatyki i urządzeń – Simultus.

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

MULTIPROJEKT

OO Linie procesowe do produkcji galaretek, cukierków twardych, gum i cukierków do żucia.  
OO Kompletne linie procesowe do produkcji i pakowania  batonów funkcjonalnych.
OO Poziome maszyny pakujące oraz kompletne linie pakujące do produktów spożyw-
czych, farmaceutycznych stałych i płynnych.

OO Maszyny zawijające galanterię czekoladową.
OO Pionowe maszyny pakujące. 
OO Maszyny do pakowania w saszetki i torebki elastyczne z suwakiem lub korkiem.
OO Formierki i zamykarki kartonów oraz kompletne linie do pakowania w kartony zbiorcze.
OO Systemy pakowania i paletyzacji.
OO Systemy buforowania i transportu produktów.
OO Kompletne linie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego w zakresie paletyzacji 
i depaletyzacji, rozlewania, zamykania, pasteryzacji oraz sterylizacji produktów pa-
kowanych w słoiki, puszki i opakowania plastikowe.

OO Coboty – inteligentne roboty paletyzujące.

POLO Polska Sp. z o.o.
ul. Przekop 10/4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 82 18
fax 33 811 83 00
office-pl@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO Polska Sp. z o.o.

RAControls jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń marki Allen-Bradley oraz 
oprogramowania FactoryTalk firmy Rockwell Automation, na terenie Polski i Ukrainy.
Firma dostarcza także rozwiązania wielu innych, wiodących w branży marek, takich 
jak Cisco, Ewon, Hilscher, nVent HOFFMAN, Prosoft, rf IDEAS, Stratus czy DYNICS, 
a także profesjonalne szkolenia i usługi konsultingowe.
Portfolio firmy z zakresu oprogramowania do kontroli i wizualizacji systemów pro-
dukcyjnych obejmuje m.in.: • systemy do zarządzania zasobami; • systemy SCADA; 
• systemy HMI; • urządzenia zdalnego dostępu; • systemy do rejestracji danych; 
• systemy raportowania. W ofercie dostępne są także: • sterowniki PLC; • przemien-
niki częstotliwości; • serwonapędy; • serwomotoreduktory; • systemy bezpieczeństwa; 
• rozproszone moduły I/O;  • komponenty elektryczne; • systemy okablowania struktu-
ralnego; • konwertery protokołów; • urządzenia do komunikacji radiowej; • rozdzielnice 
MCC; • obudowy i szafy sterownicze.

RAControls Sp. z o.o.
Kościuszki 112
40-519 Katowice
tel. 32 788 77 00
fax 32 788 77 10
dok@racontrols.pl 
www.racontrols.pl

RAControls Sp. z o.o.
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Oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych

PUH „WIS”
A. Walenczykowski,

W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60

85-833 Bydgoszcz
tel. 52 340 94 87

sekretariat@wis.bydgoszcz.pl
www.wis.bydgoszcz.pl

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej: 
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 wykonaniu prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkoleniu i serwisie.

Dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów. Nasza specjalność, to układy dozowania surowców. 

VIX Automation jest Autoryzowanym Dystrybutorem Oprogramowania Przemysłowego 
GE Digital na terenie Polski.
Należymy do grona czołowych dostawców kompleksowych rozwiązań IT dla produkcji 
na polskim rynku. 15-letnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra inżynierów oraz 
znajomość specyfiki polskiego przemysłu pozwalają nam zapewniać klientom usługi 
najwyższej jakości.
W VIX Automation łączymy wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania produk-
cją, automatyki i informatyki, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczać aplikacje 
skrojone na miarę.
Oferta VIX Automation obejmuje: systemy SCADA, MES, systemy archiwizacji i ra-
portowania produkcji, harmonogramowanie produkcji, analizę wydajności produkcji 
(OEE), konsultacje i audyty oprogramowania, usługi wdrożeniowe, optymalizację 
i aktualizację istniejących systemów, profesjonalne szkolenia z zakresu oferowane-
go oprogramowania.

VIX Automation Sp. z o.o.
ul. Żeliwna 43

40-852 Katowice
tel. 32 358 20 20

vix@vix.com.pl
www.vix.com.pl

VIX Automation Sp. z o.o.

Znajdziesz nas  
pod adresem 

www.wdp.com.pl
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Systemy znakowania i etykietowania

GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w kraju, wspiera już ponad 30 000 Uczestników 
Systemu w efektywnym wdrażaniu standardów. Jest jedyną instytucją upoważnioną 
do przyjmowania firm z Polski oraz UE do Systemu GS1 i do nadawania im uprawnień 
do stosowania kodów GS1. Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze aktywny 
udział w rozwijaniu globalnych standardów i nowych zastosowań. Realizuje prace 
badawczo-rozwojowe i usługi doradcze, podnosząc efektywność funkcjonowania 
przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw.

GS1 – międzynarodowa organizacja not-for-profit, działająca w 150 krajach, od po-
czątku istnienia wspiera handel. W tym celu wdrożyła standardowy kod kreskowy 
znany i używany dziś na całym świecie, uznany przez BBC za jedną z 50 rzeczy, 
które w największym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki. 
Standardy GS1 pomagają firmom identyfikować, gromadzić i współdzielić informacje 
o produktach. 

GS1 Polska
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
tel. 61 852 37 94
biuro@gs1pl.org
www.gs1pl.org/

GS1 Polska

Minebea Intec Poland Sp. z o.o.
Minebea Intec jest częścią grupy MinebeaMitsumi.
MinebeaMitsumi to globalny producent elementów elektromechanicznych o dużej 
dokładności, mających zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Minebea po-
wstała w Japonii w roku 1951, Mitsumi – w roku 1954. Przedsiębiorstwo zatrudnia 
obecnie ponad 97 000 pracowników i posiada zakłady produkcyjne oraz przedstawi-
cielstwa prowadzące sprzedaż i serwis w 16 krajach na całym świecie. W przypadku 
wielu produktów Grupa MinebeaMitsumi jest numerem 1 pod względem globalnych 
udziałów rynkowych.

Minebea Intec oferuje kompleksową gamę produktów, rozwiązań i usług obejmujących 
wszystkie procesy produkcyjne. W ofercie znajdują się wagi platformowe, czujniki wa-
gowe, dynamiczne wagi kontrolne, detektory metali, detektory rentgenowskie, a także 
oprogramowanie zarządzające recepturami i procesem produkcji.

Minebea Intec  
Poland Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
tel. 61 656 02 98
fax 61 656 02 99
biuro.pl@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

MULTIVAC Sp. z o.o.
Firma MULTIVAC jest wiodącym w świecie producentem zintegrowanych rozwiązań 
opakowaniowych. Oprócz produkcji maszyn pakujących, profil działalności firmy skupia 
się również na rozwiązaniach w zakresie obróbki, porcjowania, znakowania i etykie-
towania oraz kontroli jakości i obsługi wyrobów. MULTIVAC w swojej ofercie posiada 
również urządzenia firmy TVI do zamrażania i hartowania mięsa oraz porcjowania 
i automatycznego ładowania gotowych porcji do opakowań. Nasze portfolio obejmuje 
także urządzenia dla przemysłu firmy BIZERBA. Od 2019 roku do grupy MULTIVAC 
dołączył FRITSCH – firma od dziesięcioleci kojarzona w świecie techniki i technologii 
piekarniczej z wydajnymi urządzeniami wysokiej jakości oraz pionierskimi innowacjami 
w zakresie formowania i obróbki ciasta. Koncepcja inteligentnej linii MULTIVAC to:
OO maszyny pakujące (termoformujące, traysealery, komorowe oraz flow-pack);
OO urządzenia do obkurczania;
OO rozwiązania do automatyzacji procesów produkcji;
OO wagi, krajalnice.

MULTIVAC Sp. z o.o.
Natalin, ul. Ziemska 35
21-002 Jastków
tel. 81 746 67 00
mupl@multivac.pl
www.multivac.pl

FESTO Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
tel. 22 711 41 00
fax 22 711 41 02
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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SKK SA
ul. Gromadzka 54 A

30-719 Kraków
tel. 12 293 27 00

zapytanie@skkglobal.com
www.skkglobal.com

SKK 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 pozwala 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.

Oferujemy urządzenia do znakowania i etykietowania dla przemysłu spożywczego, 
farmaceutycznego i kosmetycznego, m.in.:
OO znakowarki kartoników do nanoszenia na ich powierzchni znaków alfanumerycz-
nych na materiałach termoplastycznych typu nr serii, data ważności itp. metodą 
wygniatania lub termodruku;

OO znakowarki termiczne do półautomatycznego znakowania, tj. wygniatania gorącymi 
czcionkami 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, 
numer serii, nr pakowacza itd.;

OO etykieciarki, m.in. do automatycznego naklejania etykiet samoprzylepnych na opa-
kowania cylindryczne, na opakowania z powierzchnią boczną i płaską.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Krakowski Instytut  

Technologiczny
ul. Zakopiańska 73

30-418 Kraków
tel. 12 261 83 24

kit.lukasiewicz.gov.pl
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Krakowski Instytut Technologiczny

Preferujesz internet?
Wypromuj się na  www.wdp.com.pl 
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Urządzenia kontrolno-pomiarowe (aparatura pomiarowa, czujniki,   
przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne

W swojej 100-letniej historii działania opanowaliśmy wsparcie automatyzacji produkcji 
do perfekcji. Jako specjaliści, wprowadziliśmy liczne innowacyjne rozwiązania, które 
na co dzień wspierają przedsiębiorstwa z różnych branż. Doskonale wiemy, że każda 
firma stoi przed innymi wyzwaniami, dlatego dostarczamy i integrujemy rozwiązania, 
które odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów. Możesz liczyć na nasze kom-
pleksowe wsparcie – pomożemy Ci zapewnić najbardziej efektywną pracę Twojej 
produkcji i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku. 
Jedna z naszych specjalizacji obejmuje systemy wizyjne oraz RFID. Oferujemy kamery 
ze zintegrowanym oprogramowaniem oraz odpowiednimi obiektywami, czujniki wizyjne, 
przemysłowe czytniki ręczne oraz czytelne oprogramowanie umożliwiające obsługę.  
Nasi eksperci przeprowadzą audyt, konsultacje techniczne oraz implementację za-
proponowanego rozwiązania, by najlepiej pomóc Ci w osiąganiu biznesowych celów.

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

BALLUFF Sp. z o.o.

Konserwacja oparta na kontroli stanu staje się dziś rzeczywistością! 

IPSdetect i IPSBeacon są idealnymi rozwiązaniami do pomiaru poziomu drgań oraz moni-
torowania stanu pompy, m.in. w celu wykrywania zużycia łożysk, braku wyważenia, 
braku osiowania, niedopuszczanych sił w rurociągach, kawitacji, przekroczenia mak-
symalnego natężenia przepływu itp. Czujniki pomiarowe pozwalają na monitorowanie 
wszystkich typów pomp cieczowych i pomp próżniowych. Pozwalają również na kon-
trolę stanu pracy wentylatorów przemysłowych i silników elektrycznych. 
Uniwersalne zastosowanie, kontrola wzrokowa za pośrednictwem wyświetlacza LED, 
łatwy montaż, wykonania dla strefy Ex, dedykowane oprogramowanie, zintegrowa-
na pamięć alarmów, łatwość adaptacji do większości przemysłowych systemów 
sterowania. 

Flowserve SIHI Poland
the member of  
Flowserve Group
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel. 22 335 24 80
fax 22 335 24 82
Sales_PL@flowserve.com
www.flowserve.com

Flowserve SIHI Poland

30
1991
2021

i n n o w a c j e
pa r t n e r s two
bezpieczeństwo

ASTE Sp. z o.o. 
30 LAT (1991–2021)
Kowale, ul. Magnacka 25
80-180 Gdańsk
tel. 58 340 69 00 
fax 58 340 69 01
aste@aste.pl
www.aste.pl

ASTE Sp. z o.o. 

Blumenbecker Engineering  
Polska Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel. 32 278 70 80
fax 32 278 70 83
bep@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.com

Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.
Blumenbecker Engineering Polska to wiodący integrator systemów przemysłowych, 
zajmujący się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem kompletnych rozwiązań 
z zakresu automatyki i robotyki w branżach produkcyjnych na całym świecie. Naszą 
największą siłą jest zrozumienie potrzeb Klienta. Jesteśmy ekspertami w obszarze 
linii montażowych, transportowych, przeznaczenia specjalnego oraz pakowania i pale-
tyzacji. Opracowujemy własne rozwiązania oraz integrujemy maszyny naszych part-
nerów biznesowych (tj. roboty, owijarki, wkrętarki, zaawansowane systemy wizyjne), 
tym samym odpowiadając kompleksowo za całą inwestycję i serwis pogwarancyjny. 
Wdrażane przez nas rozwiązania istotnie wpływają na optymalizację produkcji, mo-
nitoring procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności i jakości oraz podniesienie 
komfortu pracy pracowników, a tym samym unowocześniają przedsiębiorstwa oraz 
umacniają ich konkurencyjność na rynku.

Oferta ASTE jest przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach (środowiska 
o dużej wilgotności, strefy czyste, strefy zagrożone wybuchem Ex, bezpieczeństwo 
pożarowe itp.). 
OO System siatkowych koryt kablowych DEFEM – ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, 
odporny na pianowanie. 

OO System ochrony kabli PMA, odporny na mycie detergentami.
OO KOPEX-EX – system ochrony kabli do stref Ex 1 i 2 oraz 21 i 22.
OO Taśmy i opaski BANDI-IT ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. 
OO Dławnice ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz EMC.
OO Drukarki etykiet informacyjnych, kodów kreskowych, QR. 
OO Etykiety identyfikacyjne i opaski zaciskowe wykrywalne przez detektory metali.

Oferta ASTE znajduje zastosowanie na wielu rynkach. ASTE jest firmą odpowiedzialną 
społecznie. Wspiera działania lokalne oraz jest strategicznym sponsorem Fundacji 
Wspólnota Gdańska.
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Oferta Biura Inżynierskiego Maciej Zajączkowski, jako wyłącznego dystrybutora 
marki HBM na terenie Polski, obejmuje dostawy najwyższej jakości komponentów 
i systemów pomiaru wielkości mechanicznych produkowanych przez naszego nie-
mieckiego partnera.

Najistotniejsze w obszarze naszego działania są układy pomiaru: • masy; • siły; • drogi 
(przemieszczenia); • momentu obrotowego; • ciśnienia;

a ponadto: • komponenty do wag; • wzmacniacze pomiarowe; • systemy i programy 
do analizy naprężeń; • akwizycja danych o częstotliwości próbkowania do 100 mln 
próbek/s (100 MHz); • systemy metrologiczne i kalibracyjne dla nauki i przemysłu; 
• tensometry oporowe i optyczne.

Biuro Inżynierskie  
Maciej Zajączkowski

ul. Krauthofera 16
60-203 Poznań

tel. 61 662 56 66
info@hbm.com.pl
www.hbm.com.pl

Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski

KOBOLD  
Instruments Sp. z o.o.

ul. Powstańców  
Śląskich 85 lok. U 4

01-355 Warszawa
tel. 22 666 18 94/96
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

info@kubler.pl
www.kubler.pl

Facebook: Kubler Poland
YouTube:  Kubler Poland

KUBLER Sp. z o.o.

LINAK Polska jest biurem regionalnym koncernu LINAK®, lidera systemów elektrycz-
nych siłowników liniowych.
Zajmujemy się sprzedażą systemów siłowników elektrycznych, które wykonują każde 
zadanie związane z podnoszeniem, opuszczaniem, regulacją i dostrajaniem. Nasze 
produkty cechuje wysoka jakość, nowoczesna technologia i niezawodność.

Oferta produktowa firmy LINAK liczy ponad 7000 różnych artykułów, w tym:
● siłowniki liniowe ● siłowniki TWINDRIVE® ● kolumny podnoszące
● skrzynki kontrolne ● piloty ● akcesoria

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają 
jakość życia i pracy ludzi. LINAK posiada oddziały i dystrybutorów w wielu krajach na 
całym świecie, a zasięg firmy stale rośnie. Służymy fachowym doradztwem w doborze 
odpowiednich rozwiązań stosowanych w przemyśle. 

LINAK Danmark A/S  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce

Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

tel. 22 295 09 70/71
info@linak.pl
www.linak.pl

LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
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LOMA SYSTEMS od ponad 50 lat produkuje urządzenia do kontroli produktów i wy-
krywania ciał obcych w produktach branży spożywczej i farmaceutycznej. 
Oferujemy systemy kontroli RTG, detektory metali (taśmowe, rurowe i grawitacyjne), 
wagi kontrolne dynamiczne oraz systemy combo, stanowiące zintegrowane stacje 
kontroli produktów. Nasze urządzenia posiadają zatwierdzenia europejskie i można 
je zintegrować z automatycznym systemem raportowania zgodnym ze standardami 
BRC, IFS czy HACCP. Systemy Loma, obecne od wielu lat na polskim rynku, zdobyły 
sobie renomę urządzeń trwałych, solidnych, a przy tym konkurencyjnych cenowo. Do 
naszych odbiorców należą największe koncerny międzynarodowe z branży spożyw-
czej, polskie firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz mniejsze zakłady wdrażające 
normy w zakresie wytwarzania produktów bezpiecznych dla konsumenta. Naszym 
klientom oferujemy wsparcie przed i po zakupie, doradztwo techniczne oraz profe-
sjonalny serwis na terenie całego kraju.

LOMA SYSTEMS

Loma Systems
ul. Marywilska 28 
03-228 Warszawa 
tel. 22 11 00 641 
biuro@loma.com
www.loma.com

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
tel. 22 440 67 00
fax 22 440 67 38
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.

N.B.C. Polska Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 45 A/9
03-801 Warszawa
tel. 22 855 18 30
fax 22 855 18 32
nbc@nbc-el.pl
www.nbc-el.pl

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

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, 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.
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OO Linie procesowe do produkcji galaretek, cukierków twardych, gum i cukierków do żucia.  
OO Kompletne linie procesowe do produkcji i pakowania  batonów funkcjonalnych.
OO Poziome maszyny pakujące oraz kompletne linie pakujące do produktów spożyw-
czych, farmaceutycznych stałych i płynnych.

OO Maszyny zawijające galanterię czekoladową.
OO Pionowe maszyny pakujące. 
OO Maszyny do pakowania w saszetki i torebki elastyczne z suwakiem lub korkiem.
OO Formierki i zamykarki kartonów oraz kompletne linie do pakowania w kartony zbiorcze.
OO Systemy pakowania i paletyzacji.
OO Systemy buforowania i transportu produktów.
OO Kompletne linie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego w zakresie paletyzacji 
i depaletyzacji, rozlewania, zamykania, pasteryzacji oraz sterylizacji produktów pa-
kowanych w słoiki, puszki i opakowania plastikowe.

OO Coboty – inteligentne roboty paletyzujące.

POLO Polska Sp. z o.o.
ul. Przekop 10/4

43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 82 18
fax 33 811 83 00

office-pl@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO Polska Sp. z o.o.

OO Dostawa, serwis, legalizacja, kalibracja wag samochodowych, pomostowych i zbior-
nikowych kompleksowo. Diagnostyka wag.

OO Wymiana elektroniki, czujników, oprogramowania w wagach.
OO Czujniki, sumatory, moduły i akcesoria wagowe.
OO Waga, ciśnieniomierz krwi, wzrost, tkanka tłuszczowa – urządzenie wielofunkcyjne 
KEITO.

OO Wyłączny dystrybutor części zapasowych do maszyn KEITO/Corazon.
OO Dostawa wszystkich czujników UTILCELL oraz innych firm: Hottinger, Keli, Flintec, 
Sensocar.

OO Czujniki Revere.

Przedsiębiorstwo Urządzeń Automatyki  
PROWAG Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo  
Urządzeń Automatyki  

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

40-321 Katowice
tel. 32 204 94 25

tel. kom. 601 45 02 61
poczta@prowag.com.pl

jrimpet@wp.pl
www.prowag.com.pl

Rekord S.A.
ul. Sprawiedliwości 6, p. II

05-800 Pruszków
tel. 22 759 85 88 lub 98

fax 22 759 62 97
office@rekordsa.pl

rekordsa.pl
mierzymysypkie.pl

sierrainstruments.pl

Rekord S.A. to wiarygodny, wyspecjalizowany dostawca aparatury kontrolno-pomia-
rowej na bardzo wymagające warunki procesowe. Znajdujemy rozwiązania tam, gdzie 
inni zrezygnowali. Firma odnosi sukcesy dzięki pracującym w niej inżynierom o dużej 
wiedzy teoretycznej i praktycznej, połączonej z niestandardowym myśleniem. Łączymy 
naszą wiedzę interdyscyplinarną dla znalezienia rozwiązania najlepszego i nierzadko 
jedynego. Jesteśmy dostawcą do ponad 2500 firm w Polsce i za granicą. Naszymi 
odbiorcami są tacy potentaci przemysłowi, jak Orlen S.A., Lotos S.A., elektrownie 
węgla brunatnego i in.
Reprezentujemy na zasadach wyłączności: UWT GmbH – przetworniki i sygnalizatory 
poz. mat. sypkich i cieczy; Sierra Instruments – przepływomierze masowe do cieczy 
i gazów, sygnalizatory przepływu; INTRA GmbH – płynowskazy z przetwornikami 
i bez; Mid-West – manometry różnicy ciśnień; HSW GmbH – sygnalizatory przepływu 
i przepływomierze; CCS – sygnalizatory ciśnienia, różnicy ciśnień do zastosowań 
specjalnych.

Rekord S.A.

Firma RHL-Service zajmuje się sprzedażą i serwisem reometrów, wiskozymetrów, 
wytłaczarek laboratoryjnych, termostatów i łaźni wodnych oraz olejowych firmy 
ThermoScientific, a także sprzedażą spektrometrów i minispektrometrów NMR i EPR 
oraz systemów obrazowania przedklinicznego MRI firmy BRUKER Biospin. 
Prowadzimy seminaria, warsztaty reologiczne oraz szkolenia z zakresu obsługi sprzętu.
Posiadamy własne laboratorium, w którym można wykonać pomiary próbne, porównać 
oferowany sprzęt pomiarowy, a także zapoznać się z jego możliwościami badawczymi.

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015.
RHL-SERVICE

ul. Budziszyńska 74
60-179 Poznań

tel. 61 868 91 36
fax 61 863 01 22

sekretariat@rhl.pl
www.rhl.pl

RHL-SERVICE
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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
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 koncernu Vishay Precision 
Group (VPG) z zakresu następujących marek: Tedea-Huntleigh, Revere, Celtron, 
Sensortronics i BLH NOBEL. 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 czujni-
ków oraz wskaźniki i terminale wagowe. Oferujemy zarówno podzespoły do trudnych 
aplikacji przemysłowych, gdzie standardowe 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.

SKAMER-ACM to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie szeroko po-
jętej automatyki przemysłowej, od prostych urządzeń pomiaru, regulacji, sterowania 
i rejestracji, po zaawansowane układy sterowania i robotykę. 

Działalność firmy obejmuje:
● projektowanie, programowanie, montaż, rozruch i  serwis; ● prefabrykację szaf 
sterowniczych i rozdzielni; ● sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycz-
nego i armatury przemysłowej; ● systemy wizualizacji procesów przemysłowych; 
● systemy monitoringu efektywności produkcji i energii; ● pomiary punktu rosy, wil-
gotności względnej i zawartości tlenu; ● kompletne linie produkcyjne; ● instalacje 
elektryczne, teletechniczne i HVAC; ● układy odzysku energii w procesach przemy-
słowych; ● odnawialne źródła energii; ● kompleksową realizację systemów detekcji 
pożaru w szafach sterowniczych; ● audyty, opracowania i ekspertyzy specjalistyczne.

SKAMER-ACM Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Rogoyskiego 26
33-100 Tarnów
tel. 14 632 34 00
tarnow@skamer.pl

Oddział:
ul. Kapelanka 11
30-347 Kraków
tel. 12 257 55 00
krakow@skamer.pl
www.skamer.pl

SKAMER-ACM Sp. z o.o.

WAGMONT Rymer Janusz 
ul. Staszica 59
41-250 Czeladź 
tel. 32 265 19 84
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 
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Zespół inżynierów AUTOMATECH to eksperci w zakresie systemów sterowania oraz 
systemów bezpieczeństwa maszyn. Każdy projekt realizowany jest kompleksowo: 
projektujemy układy sterowania maszyny lub urządzenia, dostarczamy niezbędne 
komponenty, wykonujemy montaż szaf sterowniczych i pulpitów, dokonujemy rozruchu 
maszyny – zgodnie z aktualnymi normami zharmonizowanymi PN-EN, deklaracją zgod-
ności oraz spełnionymi wymogami bezpieczeństwa. Posiadamy duże doświadczenie 
w migracjach sterowników do nowoczesnych platform, m.in. Siemens. Firma Siemens 
docenia zaangażowanie AUTOMATECH i potwierdza nasze wysokie kompetencje, 
AUTOMATECH posiada Status Solution Partnera, Status Kwalifikowanego Integratora 
w zakresie systemów bezpieczeństwa oraz Status Partnera w Digitalizacji. Zawsze 
służymy fachowym wsparciem w doborze odpowiedniego systemu sterowania. Dla 
urządzeń magazynujących i transportujących polecamy specjalistyczne rozwiązania 
do zdalnego sterowania bezpieczeństwem radiowym Jay électronique.

AUTOMATECH Sp. z o.o.
ul. Ewy 2

05-816 Opacz-Kolonia
tel. 22 753 24 80, 22 753 24 61 

biuro.warszawa@automatech.pl
www.automatech.pl

www.automatechsklep.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com 

AUTOMATECH Sp. z o.o.

W swojej 100-letniej historii działania opanowaliśmy wsparcie automatyzacji produkcji 
do perfekcji. Jako specjaliści, wprowadziliśmy liczne innowacyjne rozwiązania, które 
na co dzień wspierają przedsiębiorstwa z różnych branż. Doskonale wiemy, że każda 
firma stoi przed innymi wyzwaniami, dlatego dostarczamy i integrujemy rozwiązania, 
które odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów. Możesz liczyć na nasze kom-
pleksowe wsparcie – pomożemy Ci zapewnić najbardziej efektywną pracę Twojej 
produkcji i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku.
Z zakresu automatyki i robotyki oferujemy produkty IO-Link. Zapewniają one szeroki 
wybór urządzeń master, hubów i inteligentnych czujników, które służą do tworzenia 
topologii sieci. Istotną cechą urządzeń jest możliwość podłączenia wszystkich czuj-
ników poprzez moduł IO-Link.
Nasi eksperci przeprowadzą audyt, konsultacje techniczne oraz implementację za-
proponowanego rozwiązania, by najlepiej pomóc Ci w osiąganiu biznesowych celów.

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

54-516 Wrocław
tel. 71 382 09 00
balluff@balluff.pl

www.balluff.pl

BALLUFF Sp. z o.o.

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

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

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 nowo-
czesne, efektywne i wydajne. Oferowane przez naszą firmę produkty z zakresu ste-
rowań znajdują zastosowanie w takich dziedzinach, jak: obrabiarki do metalu i drew-
na, maszyny do druku i przetwórstwa papieru, maszyny pakujące, manipulatory czy 
podajniki. Wieloletnie doświadczenie oraz bogata oferta dają więc naszym klientom 
to, co najważniejsze: gwarancję wyboru właściwego produktu – systemu sterowania. 
Posiadamy siedem biur regionalnych w: Bytomiu, Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Fatek Polska Sp. z o.o.
Firma Fatek Polska jest oficjalnym dystrybutorem sterowników PLC, paneli opera-
torskich HMI oraz serwonapędów marki Fatek na rynek Polski. Oferujemy również 
usługę zdalnego dostępu do maszyn i urządzeń. Zajmujemy sie kompleksową obsługa 
klientów, od momentu doradztwa technicznego, pomocy w doborze komponentów, 
dostawy sprzętu aż do momentu oddania maszyny do użytku końcowego. Posiadamy 
w magazynie większość oferowanego przez nas sprzętu, a w wypadku chwilowego 
braku towaru zapewniamy szybkie dostawy.

Fatek Polska Sp. z o.o.
ul. Siwka 11

31-588 Kraków
tel. 533 329 921 

info@fatekpolska.pl
www.fatek.pl
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LINAK Polska jest biurem regionalnym koncernu LINAK®, lidera systemów elektrycz-
nych siłowników liniowych.
Zajmujemy się sprzedażą systemów siłowników elektrycznych, które wykonują każde 
zadanie związane z podnoszeniem, opuszczaniem, regulacją i dostrajaniem. Nasze 
produkty cechuje wysoka jakość, nowoczesna technologia i niezawodność.

Oferta produktowa firmy LINAK liczy ponad 7000 różnych artykułów, w tym:
● siłowniki liniowe ● siłowniki TWINDRIVE® ● kolumny podnoszące
● skrzynki kontrolne ● piloty ● akcesoria

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają 
jakość życia i pracy ludzi. LINAK posiada oddziały i dystrybutorów w wielu krajach na 
całym świecie, a zasięg firmy stale rośnie. Służymy fachowym doradztwem w doborze 
odpowiednich rozwiązań stosowanych w przemyśle. 

LINAK Danmark A/S  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa
tel. 22 295 09 70/71
info@linak.pl
www.linak.pl

LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

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

MULTIPROJEKT

OO Linie procesowe do produkcji galaretek, cukierków twardych, gum i cukierków do żucia.  
OO Kompletne linie procesowe do produkcji i pakowania  batonów funkcjonalnych.
OO Poziome maszyny pakujące oraz kompletne linie pakujące do produktów spożyw-
czych, farmaceutycznych stałych i płynnych.

OO Maszyny zawijające galanterię czekoladową.
OO Pionowe maszyny pakujące. 
OO Maszyny do pakowania w saszetki i torebki elastyczne z suwakiem lub korkiem.
OO Formierki i zamykarki kartonów oraz kompletne linie do pakowania w kartony zbiorcze.
OO Systemy pakowania i paletyzacji.
OO Systemy buforowania i transportu produktów.
OO Kompletne linie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego w zakresie paletyzacji 
i depaletyzacji, rozlewania, zamykania, pasteryzacji oraz sterylizacji produktów pa-
kowanych w słoiki, puszki i opakowania plastikowe.

OO Coboty – inteligentne roboty paletyzujące.

POLO Polska Sp. z o.o.
ul. Przekop 10/4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 82 18
fax 33 811 83 00
office-pl@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO Polska Sp. z o.o.

Multiprojekt to dostawca komponentów automatyki oraz części maszyn. Prowadzimy 
doradztwo techniczne, zapewniamy kompleksową obsługę, pomoc w czasie wykony-
wania projektów (dobór urządzeń) oraz pełne wsparcie przy uruchomieniu urządzeń. 
Współpracujemy z producentami o wąskiej specjalizacji, co zapewnia wysoką jakość 
produktów. HIWIN to producent elementów techniki liniowej. ESTUN to producent 
serwonapędów. Firma FATEK specjalizuje się w produkcji sterowników PLC, a firma 
WEINTEK produkuje panele HMI. W ofercie znajdują się także falowniki Micno, ste-
rowniki wieloosiowe Trio Motion oraz serwonapędy liniowe i liniowo-obrotowe Linmot, 
które często wykorzystywane są w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Prowa-
dzimy szkolenia podstawowe oraz zaawansowane z zakresu HMI Weintek, PLC Fatek, 
serwonapędów ESTUN oraz sterowników ruchu Trio. Jesteśmy również właścicielem 
autorskiego oprogramowania do symulacji układów automatyki i urządzeń – Simultus.

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

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej: 
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 wykonaniu prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkoleniu i serwisie.

Dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów. Nasza specjalność, to układy dozowania surowców. 
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RAControls Sp. z o.o.
Kościuszki 112

40-519 Katowice
tel. 32 788 77 00
fax 32 788 77 10

dok@racontrols.pl 
www.racontrols.pl

RAControls Sp. z o.o.
RAControls jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń marki Allen-Bradley oraz 
oprogramowania FactoryTalk firmy Rockwell Automation, na terenie Polski i Ukrainy.
Firma dostarcza także rozwiązania wielu innych, wiodących w branży marek, takich 
jak Cisco, Ewon, Hilscher, nVent HOFFMAN, Prosoft, rf IDEAS, Stratus czy DYNICS, 
a także profesjonalne szkolenia i usługi konsultingowe.
Portfolio firmy z zakresu urządzeń sterujących obejmuje m.in.: • sterowniki PLC 
i mikrosterowniki PLC; • przemienniki częstotliwości; • serwonapędy; • kontrolery 
PAC. W ofercie dostępne są także: • serwomotoreduktory; • systemy bezpieczeń-
stwa; • rozproszone moduły I/O; • komponenty elektryczne; • systemy okablowania 
strukturalnego; • urządzenia zdalnego dostępu; • konwertery protokołów; • urządzenia 
do komunikacji radiowej; • systemy wizualizacyjne; • systemy interfejsu operatora; 
• rozdzielnice MCC; • obudowy i szafy sterownicze.

REO CROMA Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 28 bud. 20

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

croma@croma.com.pl
croma.com.pl

REO CROMA Sp. z o.o.
REO CROMA to polski dystrybutor wyrobów firmy REO AG. 
Oferujemy:
OO REOVIB – sterowniki podajników wibracyjnych;
OO elektromagnesy oscylacyjne do podajników wibracyjnych;
OO testery podajników;
OO filtry EMC do układów przekształtnikowych;
OO rezystory hamowania;
OO przekładniki i przetworniki prądowe;
OO REOTRON – zasilacze regulowane.

.steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665 Warszawa

tel. 22 843 08 20
fax 22 843 30 52

info@steute.pl
www.steute.pl

Niemiecka firma steute koncentruje się na produkcji aparatury łączeniowej i sterow-
niczej do złożonych i krytycznych zastosowań w przemyśle. Oferta obejmuje m.in.:
OO wyłączniki linkowe bezpieczeństwa (linkowe.pl);
OO czujniki zbiegania taśmy przenośników (linkowe.pl);
OO wyłączniki nożne, także z wyjściem analogowym (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.grein.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

Prenumerata drukowana

Wybierz swoją prenumeratę na www.wdp.com.pl

  

Prenumerata elektroniczna Pakiet
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Grupa Cantoni
Fabryka Silników  
Elektrycznych BESEL S.A.
ul. Elektryczna 8
49-300 Brzeg
tel. 77 416 28 61
fax 77 416 68 68
besel@cantonigroup.com
www.cantonigroup.com

Grupa Cantoni Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A.
Firma BESEL SA produkuje silniki elektryczne już od roku 1950. Oferujemy silniki 
indukcyjne 3-fazowe oraz 1-fazowe ogólnego przeznaczenia w wielkościach mecha-
nicznych 56, 63, 71, 80 i 90 mm i zakresie mocy od 0,04 kW do 3 kW.
Nasza oferta zawiera również silniki specjalnego przeznaczenia przystosowane do 
coraz bardziej zaawansowanych wymagań rynku. Zaopatrujemy w silniki maszyny 
i urządzenia przemysłu wentylatorowego, chemicznego, pompowego, spożywcze-
go, elektromaszynowego oraz inne, gdzie wymagane jest dostosowanie wyrobu do 
potrzeb Klienta.
Poszerzamy ciągle swoją ofertę o nowe rozwiązania, takie jak silniki energooszczędne 
zarówno 3-fazowe, jak i 1-fazowe, silniki reluktancyjne oraz zespoły napędowe oparte 
o reduktory i przemienniki częstotliwości.
Coraz więcej naszych wyrobów trafia na wymagające rynki zagraniczne całego świata. 
Klienci Beselu stosują nasze rozwiązania w swoich często bardzo zaawansowanych 
urządzeniach, gdzie niezawodność i jakoś produktu jest najbardziej pożądaną cechą. 

Apator Elkomtech SA Oddział w Toruniu. 
Specjalizuje się w automatyce przemysłowej, inżynierii napędów i sterowania, jest 
również dostawcą rozwiązań w obszarze rozdziału i dystrybucji zasilania. Oferuje 
również usługi serwisowe w zakresie modernizacji systemów automatyki.
Oferujemy: usługi inżynieryjne w automatyzacji procesów i obiektów przemysłowych, 
usługi implementacji rozwiązań systemowych w obszarach zespołów napędowych, 
specjalistyczne wsparcie techniczne i szkolenia. 
Ponadto w ofercie znajdują się moduły i urządzenia do sterowania zespołami napę-
dowymi (przemienniki częstotliwości AC, regulatory tyrystorowe DC, silniki AC/DC/
Serwo, sterowniki PLC i panele HMI), 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 samo-
czynnego załączania rezerwy SZR-APC, baterie kondensatorów BK APC). 

Apator Elkomtech SA
Oddział Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. 56 654 49 04
torun.elkomtech@apator.com
www.acontrol.com.pl

Apator Elkomtech SA

30
1991
2021

i n n o w a c j e
pa r t n e r s two
bezpieczeństwo

ASTE Sp. z o.o. 
30 LAT (1991–2021)
Kowale, ul. Magnacka 25
80-180 Gdańsk
tel. 58 340 69 00 
fax 58 340 69 01
aste@aste.pl
www.aste.pl

ASTE Sp. z o.o. 

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
tel. 22 738 18 00
fax 22 758 87 35
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 formu-
jących oraz manipulatorów i systemów montażowych. Posiadamy siedem biur regional-
nych w: Bytomiu, Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Oferta ASTE jest przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach (środowiska 
o dużej wilgotności, strefy czyste, strefy zagrożone wybuchem Ex, bezpieczeństwo 
pożarowe itp.). 
OO System siatkowych koryt kablowych DEFEM – ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, 
odporny na pianowanie. 

OO System ochrony kabli PMA, odporny na mycie detergentami.
OO KOPEX-EX – system ochrony kabli do stref Ex 1 i 2 oraz 21 i 22.
OO Taśmy i opaski BANDI-IT ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. 
OO Dławnice ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej oraz EMC.
OO Drukarki etykiet informacyjnych, kodów kreskowych, QR. 
OO Etykiety identyfikacyjne i opaski zaciskowe wykrywalne przez detektory metali.

Oferta ASTE znajduje zastosowanie na wielu rynkach. ASTE jest firmą odpowiedzialną 
społecznie. Wspiera działania lokalne oraz jest strategicznym sponsorem Fundacji 
Wspólnota Gdańska.
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CANTONI MOTOR S.A.
ul. 3 Maja 28

43-400 Cieszyn
tel. 33 813 87 00
fax 33 813 87 01

motor@cantonigroup.com
www.cantonigroup.com

CANTONI MOTOR S.A.
Grupa Cantoni to największy w Polsce producent silników elektrycznych i systemów 
napędowych w zakresie mocy od 0,04 kW do 6000 kW oraz hamulców do silników 
elektrycznych.
OO Besel S.A. – rok założenia 1950 r.
OO Celma Indukta S.A. – rok założenia 1878 r. i 1920 r.
OO Emit S.A. – rok założenia 1921 r.
OO Ema-Elfa Sp. z o.o. – rok założenia 1954 r.

Oferta Grupy Cantoni obejmuje silniki jednofazowe i trójfazowe ogólnego przezna-
czenia, o różnych klasach sprawności, oraz silniki do specjalnych zastosowań lub 
przeznaczone do pracy w szczególnych warunkach. Należą do nich silniki przeciwwy-
buchowe, trakcyjne, do pomp, dla przemysłu chemicznego i maszynowego, do pracy 
na statkach i w kopalniach oraz silniki do wielu innych aplikacji w różnych gałęziach 
przemysłu. Oferujemy silniki zaprojektowane i wykonane na indywidualne zamówienie 
klienta. Nasze silniki spełniają normy krajowe i międzynarodowe.

Grupa Cantoni
CELMA INDUKTA S.A.

ul. 3 Maja 19
43-400 Cieszyn
tel. 33 470 17 00
fax 33 470 17 97

celmaindukta@cantonigroup.com
www.cantonigroup.com

Grupa Cantoni CELMA INDUKTA S.A.
CELMA INDUKTA SA posiada ponad 100-letnie doświadczenie w zakresie produkcji 
maszyn elektrycznych. Dostarczamy klientom konkretne i kompleksowe rozwiązania, 
zapewniamy wysoką jakość oraz właściwy serwis w zakresie silników i napędów elek-
trycznych. Nasze silniki dostarczamy na rynek krajowy i rynki zagraniczne.
Funkcjonujemy w oparciu o ISO 9001 oraz ISO 14001. Produkowane silniki elektryczne 
są zgodne z wymaganiami PN, IEC, EN, ATEX oraz NEMA, CSA, UL, EAC. 
Główną grupę silników wytwarzanych przez CELMA INDUKTA SA stanowią trójfa-
zowe silniki klatkowe ogólnego przeznaczenia (m.in. o klasie sprawności IE3), które 
znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Pozostała część produkcji to 
silniki specjalne, dostosowywane do specyficznych warunków pracy, np. w przemyśle 
wydobywczym, chemicznym, hutniczym lub stoczniowym.
Obecnie większość asortymentu zakładu, w tym również silniki przeciwwybuchowe, 
oferowane są ze znakiem CE.

Grupa Cantoni
Fabryka Aparatury 

Elektrycznej  
EMA-ELFA Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 7
63-500 Ostrzeszów

tel. 62 730 30 51
fax 62 730 33 06

handel@ema-elfa.pl
www.cantonigroup.com

Grupa Cantoni  
Fabryka Aparatury Elektrycznej EMA-ELFA Sp. z o.o.
EMA-ELFA Sp. z o.o. (założona w roku 1954) jest producentem szerokiej gamy apa-
ratury elektrycznej stosowanej m.in. w przemyśle elektromaszynowym, stoczniowym, 
w budownictwie oraz górnictwie. Oferta obejmuje: ● elektromagnetyczne hamulce 
tarczowe prądu stałego (m.in. o Mh nawet do 5000 Nm); ● hamulce serii 2H2SP...BT 
o ograniczonym poziomie hałasu, spełniające rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, 
np. w teatrach, salach koncertowych; ● hamulce przeciwwybuchowe serii NEX do 
przestrzeni zagrożonych wybuchem gazów i pyłów z cert. ATEX; ● hamulce serii HEX 
o pełnej obudowie ognioszczelnej dla przemysłu górniczego i chemicznego; ● hamulce 
prądu zmiennego (m.in. serii HZg zasilane 3-fazowym napięciem, pozwalające na 
osiągnięcie Mh od 20 do 400 Nm w 5 wielk. mech.); ● hamulce i sprzęgła proszkowe; 
● zwalniaki elektrohydrauliczne – także z ATEX; ● przyciski sterownicze EFM; ● od-
łączniki i przełączniki zatablicowe; ● gniazda i wtyczki do wózków akumulatorowych; 
● śruby do podnośników i wind; ● wrzeciona do zasuw i zaworów.

Grupa Cantoni
Zakład Maszyn  

Elektrycznych EMIT S.A.
ul. Narutowicza 72

99-320 Żychlin
tel. 24 285 10 14
fax 24 285 20 05

emit@cantonigroup.com
www.cantonigroup.com

Grupa Cantoni
Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A.
Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. (rok założenia 1921) jest jednym z czoło-
wych w Polsce producentów trójfazowych maszyn elektrycznych niskiego i wysokiego 
napięcia, średniej i dużej mocy. Dostarczamy napędy dla firm sektora paliwowo-ener-
getycznego, chemicznego, papierniczego, stoczniowego, górniczego i elektromaszy-
nowego w kraju i za granicą.  Nasze wyroby wykonujemy w oparciu o system jakości 
ISO 9001 wg norm PN, IEC, EN i NEMA/CSA. Podstawowy zakres produkcji EMIT 
S.A. zawiera około 2,5 tysiąca typów maszyn elektrycznych, tj. silniki indukcyjne 
(pierścieniowe i klatkowe) o mocy od 90 kW do 6000 kW, w tym: silniki wysokiego 
napięcia (10–11 kV), silniki średniego napięcia (3–6 kV), silniki niskiego napięcia (do 
1 KV), silniki pierścieniowe niskiego i wysokiego napięcia, silniki przeciwwybuchowe.
Oferujemy także nietypowe wykonania według wymagań klientów (np. silniki dla pomp 
zatapialnych, silniki górnicze do napędu organów urabiających kombajnu czy innych 
maszyn górniczych).
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Invertek Drives  
Polska Sp. z o.o.
ul. Spalska 26/28
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 723 40 05
fax 44 723 40 06
inbox@invertekdrives.com.pl 
www.invertekdrives.com.pl 

Invertek Drives Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem angielskiej firmy 
Invertek Drives, gdzie od ponad 25 lat produkujemy światowej klasy przemienniki czę-
stotliwości, w seriach dedykowanych do stosowania w ekonomicznych rozwiązaniach 
automatyki ogólnej ODE-3, w wymagających aplikacjach automatyki przemysłowej  
ODP-2, w energooszczędnych systemach sterowania pompami i wentylatorami ODV-3, 
w aplikacjach do wind osobowych ODL-2. Unikalne rozwiązanie sterowania silnikami 
jednofazowymi, silnikami BLDC, PM, synchroniczno-reluktancyjnymi SynRM oraz 
indukcyjnymi  czyni naszą firmę rozpoznawalną w świecie napędów. Idąc z duchem 
czasu, wprowadzamy na rynek innowacyjne rozwiązania: komunikację Bluetooth 
i aplikację na telefon komórkowy pozwalającą na szybką parametryzację. Zakres 
mocy 0,37–250 kW zasilanych w zakresie napięć 110 V, 240 V, 480 V, 600 V. Jakość 
naszych produktów jest na najwyższym światowym poziomie ze standardową dwu-
letnią gwarancją, z możliwością przedłużenia do lat 5.

Invertek Drives Polska Sp. z o.o.

Flowserve SIHI Poland (wcześniej Sterling Fluid Systems Polska)  jest jednostką opera-
cyjną grupy Flowserve w Polsce. W ramach swojej działalności oferujemy cały przekrój 
urządzeń techniki pompowej Grupy Flowserve, zapewniając klientom pełne wsparcie 
zarówno w obszarze doboru urządzeń, ich dostawy i pełnej opieki posprzedażowej, 
obejmującej zarówno zakres odpowiedzialności gwarancyjnej, jak i pogwarancyjnej. 

Oferta produktowa obejmuje pompy procesowe i przemysłowe rozpoznawalne m.in. 
pod markami Durco, Worthington, SIHI oraz szeroki zakres pomp próżniowych i kom-
presorów – pompy i kompresory z pierścieniem cieczy – KPH, LEM, LPH i pompy su-
chobieżne – SIHI Dry, SIHI Boost oraz rozwiązania inżynieryjne w formie kompletnych 
stacji wytwarzania próżni i stacji kompresorowych dla wielu zastosowań w przemy-
słach chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, energetycznym, dostawy wody/
odprowadzania ścieków, tworzyw sztucznych, stalowym, papierniczym i maszynowym.

Flowserve SIHI Poland
the member of  
Flowserve Group
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel. 22 335 24 80
fax 22 335 24 82
Sales_PL@flowserve.com
www.flowserve.com

Flowserve SIHI Poland

HF Inverter Polska SC
ul. M. Skłodowskiej-Curie 101 E
87-100 Toruń
tel. 56 653 99 16
tel. 56 623 73 16
fax 56 623 73 17
hfinverter@hfinverter.pl
www.hfinverter.eu

HF Inverter Polska SC
Technika napędowa jest obecna w naszym życiu przez całą dobę. Wentylacja, klima-
tyzacja, ogrzewanie, dostęp do wody, prądu i żywność – wszystko to uzależnione jest 
od sprawnie działających napędów. Dlatego pożądane jest mieć w pobliżu partnera, 
który specjalizuje się w technice napędowej i w swojej ofercie posiada niezawodne 
produkty. Każdą potrzebę naszych Klientów traktujemy jako niepowtarzalne wyzwanie, 
któremu sprostamy dzięki naszej kreatywności, sprawności w działaniu i szerokiej 
ofercie. Jesteśmy technicznie autentyczni, gdy zaczynamy zajmować się powierzonym 
zadaniem, wykonujemy je z pełnym zaangażowaniem i pasją. Nasi Klienci mogą liczyć 
na nasze pełne wsparcie techniczne. Zapraszamy do współpracy! 

FESTO Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
tel. 22 711 41 00
fax 22 711 41 02
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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LINAK Polska jest biurem regionalnym koncernu LINAK®, lidera systemów elektrycz-
nych siłowników liniowych.
Zajmujemy się sprzedażą systemów siłowników elektrycznych, które wykonują każde 
zadanie związane z podnoszeniem, opuszczaniem, regulacją i dostrajaniem. Nasze 
produkty cechuje wysoka jakość, nowoczesna technologia i niezawodność.

Oferta produktowa firmy LINAK liczy ponad 7000 różnych artykułów, w tym:
● siłowniki liniowe ● siłowniki TWINDRIVE® ● kolumny podnoszące
● skrzynki kontrolne ● piloty ● akcesoria

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają 
jakość życia i pracy ludzi. LINAK posiada oddziały i dystrybutorów w wielu krajach na 
całym świecie, a zasięg firmy stale rośnie. Służymy fachowym doradztwem w doborze 
odpowiednich rozwiązań stosowanych w przemyśle. 

LINAK Danmark A/S  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce

Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa

tel. 22 295 09 70/71
info@linak.pl
www.linak.pl

LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

MULTIPROJEKT
ul. Cystersów 20 A

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

info@multiprojekt.pl
www.multiprojekt.pl

MULTIPROJEKT

RAControls jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń marki Allen-Bradley oraz 
oprogramowania FactoryTalk firmy Rockwell Automation, na terenie Polski i Ukrainy.
Firma dostarcza także rozwiązania wielu innych, wiodących w branży marek, takich 
jak Cisco, Ewon, Hilscher, nVent HOFFMAN, Prosoft, rf IDEAS, Stratus czy DYNICS, 
a także profesjonalne szkolenia i usługi konsultingowe.
Portfolio firmy z zakresu urządzeń wykonawczych obejmuje m.in.: • silniki serwo; 
• silniki liniowe; • przemienniki częstotliwości; • softstarty; • układy rozruchu bezpo-
średniego; • przekładnie. W ofercie dostępne są także: • sterowniki PLC; • kontrolery 
PAC; • serwomotoreduktory; • systemy bezpieczeństwa; • rozproszone moduły I/O; 
• komponenty elektryczne; • systemy okablowania strukturalnego; • urządzenia zdalne-
go dostępu; • konwertery protokołów; • urządzenia do komunikacji radiowej; • systemy 
wizualizacyjne; • systemy interfejsu operatora; • rozdzielnice MCC; • obudowy i szafy 
sterownicze.

RAControls Sp. z o.o.
Kościuszki 112

40-519 Katowice
tel. 32 788 77 00
fax 32 788 77 10

dok@racontrols.pl 
www.racontrols.pl

RAControls Sp. z o.o.

Multiprojekt to dostawca komponentów automatyki oraz części maszyn. Prowadzimy 
doradztwo techniczne, zapewniamy kompleksową obsługę, pomoc w czasie wykony-
wania projektów (dobór urządzeń) oraz pełne wsparcie przy uruchomieniu urządzeń. 
Współpracujemy z producentami o wąskiej specjalizacji, co zapewnia wysoką jakość 
produktów. HIWIN to producent elementów techniki liniowej. ESTUN to producent 
serwonapędów. Firma FATEK specjalizuje się w produkcji sterowników PLC, a firma 
WEINTEK produkuje panele HMI. W ofercie znajdują się także falowniki Micno, ste-
rowniki wieloosiowe Trio Motion oraz serwonapędy liniowe i liniowo-obrotowe Linmot, 
które często wykorzystywane są w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Prowa-
dzimy szkolenia podstawowe oraz zaawansowane z zakresu HMI Weintek, PLC Fatek, 
serwonapędów ESTUN oraz sterowników ruchu Trio. Jesteśmy również właścicielem 
autorskiego oprogramowania do symulacji układów automatyki i urządzeń – Simultus.

SEW-EURODRIVE Polska jest światowym ekspertem techniki napędowej oraz automa-
tyzacji produkcji. Dla każdej aplikacji komponujemy indywidualne rozwiązania oparte 
na motoreduktorach, przekładniach, silnikach, falownikach, komponentach techniki 
decentralnej oraz techniki serwo firmy SEW-EURODRIVE. Rozwijamy się – wdraża-
my nowoczesne rozwiązania logistyczne, jak samojezdne wózki transportowe AGV. 
Stworzyliśmy nową jakość automatyzacji: modułowy system automatyki MOVI-C®. Dys-
ponujemy specjalistyczną obsługą serwisową 24h/7 oraz szeroką ofertą szkoleniową. 
Systemy napędowe SEW-EURODRIVE znajdują zastosowanie w wielu branżach: prze-
mysł motoryzacyjny, budowlany, produkcji napojów, żywności i dóbr konsumpcyjnych, 
transport i logistyka, systemy obsługi w portach i na lotniskach. 
Międzynarodowy charakter firmy zapewnia wysokie standardy jakości. Potwierdza to 
wdrożony w SEW-EURODRIVE Polska system zarządzania jakością oraz bezpieczeń-
stwem i higieną pracy ISO 9001:2015; ISO 45001:2018. Wybór techniki napędowej „made 
by SEW” jest gwarancją niezawodności i bezpieczeństwa inwestycji.

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

92-518 Łódź
tel. 42 293 00 00

sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
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Jesteśmy polską firmą inżynierską z 25-letnim doświadczeniem na rynku automatyki 
przemysłowej. Projektujemy i realizujemy aplikacje dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klienta. Wdrażamy sprawdzone rozwiązania na bazie wiedzy i wieloletnich do-
świadczeń w różnych branżach przemysłu. Nasz zespół to również eksperci w zakresie 
bezpieczeństwa maszyn. W ramach specjalizacji realizujemy aplikacje z następujących 
obszarów: systemy wizyjnej kontroli jakości ● cele robotyczne, coboty ● pomiar siły 
cobota ● audyty bezpieczeństwa maszyn i linii produkcyjnych (znak CE) ● systemy ste-
rowania i systemy bezpieczeństwa ● modernizacja pras w pełnym zakresie ● budowa 
maszyn i urządzeń ● laserowe stanowiska znakujące ● stacje utwardzania lampami 
UV LED ● OEE mierzenie efektywności wykorzystania maszyn ● oświetlenie LED do 
szaf sterowniczych ● LOTO. 
Dostarczamy komponenty wiodących producentów branżowych m.in: Siemens, 
Cognex, ASM, Bernstein, Benedict, Jay électronique, Omron, Phoseon, Themis, 
Mayser.

AUTOMATECH Sp. z o.o.
ul. Ewy 2
05-816 Opacz-Kolonia
tel. 22 753 24 80, 22 753 24 61 
biuro.warszawa@automatech.pl
www.automatech.pl
www.automatechsklep.pl
www.bezpieczenstwo-maszyn.com 

AUTOMATECH Sp. z o.o.

W swojej 100-letniej historii działania opanowaliśmy wsparcie automatyzacji produkcji 
do perfekcji. Jako specjaliści, wprowadziliśmy liczne innowacyjne rozwiązania, które 
na co dzień wspierają przedsiębiorstwa z różnych branż. Doskonale wiemy, że każda 
firma stoi przed innymi wyzwaniami, dlatego dostarczamy i integrujemy rozwiązania, 
które odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów. Możesz liczyć na nasze kom-
pleksowe wsparcie – pomożemy Ci zapewnić najbardziej efektywną pracę Twojej 
produkcji i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku. Oferujemy rozwiązania najwyższej 
jakości z pełnego zakresu automatyki przemysłowej:
● systemy wizyjne Machine Vision (OCR); ● RFID w Przemyśle 4.0; ● monitorowanie 
maszyn za pomocą niezawodnych sensorów (Condition Monitoring); ● rozwiązania 
IO-Link.
W ofercie znajdziesz kompleksowe rozwiązania, jak i pojedyncze komponenty. Nasi 
eksperci przeprowadzą audyt, konsultacje techniczne oraz implementację zapropo-
nowanego rozwiązania, by najlepiej pomóc Ci w osiąganiu biznesowych celów. 

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

BALLUFF Sp. z o.o.

Apator Elkomtech SA Oddział w Toruniu. 
Specjalizuje się w automatyce przemysłowej, inżynierii napędów i sterowania, jest 
również dostawcą rozwiązań w obszarze rozdziału i dystrybucji zasilania. Oferuje 
również usługi serwisowe w zakresie modernizacji systemów automatyki.
Oferujemy: usługi inżynieryjne w automatyzacji procesów i obiektów przemysłowych, 
usługi implementacji rozwiązań systemowych w obszarach zespołów napędowych, 
specjalistyczne wsparcie techniczne i szkolenia. 
Ponadto w ofercie znajdują się moduły i urządzenia do sterowania zespołami napę-
dowymi (przemienniki częstotliwości AC, regulatory tyrystorowe DC, silniki AC/DC/
Serwo, sterowniki PLC i panele HMI), 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 samo-
czynnego załączania rezerwy SZR-APC, baterie kondensatorów BK APC). 

Apator Elkomtech SA
Oddział Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. 56 654 49 04
torun.elkomtech@apator.com
www.acontrol.com.pl

Apator Elkomtech SA

Blumenbecker Engineering  
Polska Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel. 32 278 70 80
fax 32 278 70 83
bep@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.com

Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.
Blumenbecker Engineering Polska to wiodący integrator systemów przemysłowych, 
zajmujący się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem kompletnych rozwiązań 
z zakresu automatyki i robotyki w branżach produkcyjnych na całym świecie. Naszą 
największą siłą jest zrozumienie potrzeb Klienta. Jesteśmy ekspertami w obszarze 
linii montażowych, transportowych, przeznaczenia specjalnego oraz pakowania i pale-
tyzacji. Opracowujemy własne rozwiązania oraz integrujemy maszyny naszych part-
nerów biznesowych (tj. roboty, owijarki, wkrętarki, zaawansowane systemy wizyjne), 
tym samym odpowiadając kompleksowo za całą inwestycję i serwis pogwarancyjny. 
Wdrażane przez nas rozwiązania istotnie wpływają na optymalizację produkcji, mo-
nitoring procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności i jakości oraz podniesienie 
komfortu pracy pracowników, a tym samym unowocześniają przedsiębiorstwa oraz 
umacniają ich konkurencyjność na rynku.
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ELAUTEC KRAKÓW
ul. Bogucianka 15 A

30-398 Kraków
tel. 607 470 444

krakow@elautec.pl
www.elautec.pl

Firma ELAUTEC – elektrotechnika, automatyka, technologie – została utworzona na 
początku 2006 roku i od ponad 15 lat, podążając według głównych haseł zawierających 
się w nazwie, oferuje nowoczesne technologie w branży automatyki przemysłowej.

W ofercie firmy m.in.:
OO automatyzacja i robotyzacja produkcji; 
OO systemy wizualizacji i MES; 
OO stanowiska systemów wizyjnych 

OO systemy znakowania i identyfikacji; 
OO usługi serwisowe, instalacyjne; 
OO rozwiązania i komponenty automatyki.

Doświadczenie firmy poparte jest wieloma wdrożeniami w głównych branżach prze-
mysłowych, a odbiorcami są zarówno korporacje, jak i małe zakłady przemysłowe. 
ELAUTEC na stałe współpracuje z wieloma dostawcami komponentów, a także posiada 
szereg certyfikatów i autoryzacji. Głównymi partnerami są: Mitsubishi Electric, Omron, 
Yaskawa, Keyence, Datalogic, Rockwell, Siemens, Advanced Illumination, EVT.

ELAUTEC KRAKÓW

Fatek Polska Sp. z o.o.

Invertek Drives  
Polska Sp. z o.o.
ul. Spalska 26/28

97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 723 40 05
fax 44 723 40 06

inbox@invertekdrives.com.pl 
www.invertekdrives.com.pl 

Invertek Drives Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem angielskiej firmy 
Invertek Drives, gdzie od ponad 25 lat produkujemy światowej klasy przemienniki czę-
stotliwości w seriach dedykowanych do stosowania w ekonomicznych rozwiązaniach 
automatyki ogólnej ODE-3, w wymagających aplikacjach automatyki przemysłowej  
ODP-2, w energooszczędnych systemach sterowania pompami i wentylatorami ODV-3, 
w aplikacjach do wind osobowych ODL-2. Unikalne rozwiązanie sterowania silnikami 
jednofazowymi, silnikami BLDC, PM, synchroniczno-reluktancyjnymi SynRM oraz 
indukcyjnymi  czyni naszą firmę rozpoznawalną w świecie napędów. Idąc z duchem 
czasu, wprowadzamy na rynek innowacyjne rozwiązania: komunikację Bluetooth 
i aplikację na telefon komórkowy pozwalającą na szybką parametryzację. Zakres 
mocy 0,37–250 kW zasilanych w zakresie napięć 110 V, 240 V, 480 V, 600 V. Jakość 
naszych produktów jest na najwyższym światowym poziomie ze standardową dwu-
letnią gwarancją, z możliwością przedłużenia do lat 5.

Invertek Drives Polska Sp. z o.o.

Firma Fatek Polska jest oficjalnym dystrybutorem sterowników PLC, paneli opera-
torskich HMI oraz serwonapędów marki Fatek na rynek Polski. Oferujemy również 
usługę zdalnego dostępu do maszyn i urządzeń. Zajmujemy sie kompleksową obsługa 
klientów, od momentu doradztwa technicznego, pomocy w doborze komponentów, 
dostawy sprzętu aż do momentu oddania maszyny do użytku końcowego. Posiadamy 
w magazynie większość oferowanego przez nas sprzętu, a w wypadku chwilowego 
braku towaru zapewniamy szybkie dostawy.

Fatek Polska Sp. z o.o.
ul. Siwka 11

31-588 Kraków
tel. 533 329 921 

info@fatekpolska.pl
www.fatek.pl

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

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

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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Lider zdecentralizowanej automatyki przemysłowej dla producentów maszyn. Jeden 
z największych dostawców, obsługujących ponad 20 000 klientów na całym świecie. 
Rozwiązania Murrelektronik czynią go kluczowym podmiotem umożliwiającym re-
wolucję Przemysłu 4.0.
OO Elektronika w szafie sterowniczej: zasilacze, transformatory, moduły buforowe i re-
dundantne.

OO Interfejsy: gniazda, przekaźniki, przetworniki wielkości fizycznych.
OO Systemy I/O: pasywne koncentratory sygnałów, moduły sieciowe dla Profibus, 
Interbus, CANopen, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet-IP i AS-I.

OO Technologia połączeniowa: wtyczki i konektory.
Podstawą sukcesu Murrelektronik są innowacyjne produkty, wyraźna orientacja na 
potrzeby rynku i klienta, efektywna logistyka i troska o wysoką jakość oferowanych 
rozwiązań.

Murrelektronik Sp. z o.o.

Murrelektronik Sp. z o.o.
al. Roździeńskiego 188 h
40-203 Katowice
tel. 32 730 00 20
fax 32 730 00 23
info@murrelektronik.pl
www.murrelektronik.pl
shop.murrelektronik.pl

OO Linie procesowe do produkcji galaretek, cukierków twardych, gum i cukierków do żucia.  
OO Kompletne linie procesowe do produkcji i pakowania  batonów funkcjonalnych.
OO Poziome maszyny pakujące oraz kompletne linie pakujące do produktów spożyw-
czych, farmaceutycznych stałych i płynnych.

OO Maszyny zawijające galanterię czekoladową.
OO Pionowe maszyny pakujące. 
OO Maszyny do pakowania w saszetki i torebki elastyczne z suwakiem lub korkiem.
OO Formierki i zamykarki kartonów oraz kompletne linie do pakowania w kartony zbiorcze.
OO Systemy pakowania i paletyzacji.
OO Systemy buforowania i transportu produktów.
OO Kompletne linie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego w zakresie paletyzacji 
i depaletyzacji, rozlewania, zamykania, pasteryzacji oraz sterylizacji produktów pa-
kowanych w słoiki, puszki i opakowania plastikowe.

OO Coboty – inteligentne roboty paletyzujące.

POLO Polska Sp. z o.o.
ul. Przekop 10/4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 82 18
fax 33 811 83 00
office-pl@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO Polska Sp. z o.o.

LINAK Polska jest biurem regionalnym koncernu LINAK®, lidera systemów elektrycz-
nych siłowników liniowych.
Zajmujemy się sprzedażą systemów siłowników elektrycznych, które wykonują każde 
zadanie związane z podnoszeniem, opuszczaniem, regulacją i dostrajaniem. Nasze 
produkty cechuje wysoka jakość, nowoczesna technologia i niezawodność.

Oferta produktowa firmy LINAK liczy ponad 7000 różnych artykułów, w tym:
● siłowniki liniowe ● siłowniki TWINDRIVE® ● kolumny podnoszące
● skrzynki kontrolne ● piloty ● akcesoria

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych systemów siłowników, które poprawiają 
jakość życia i pracy ludzi. LINAK posiada oddziały i dystrybutorów w wielu krajach na 
całym świecie, a zasięg firmy stale rośnie. Służymy fachowym doradztwem w doborze 
odpowiednich rozwiązań stosowanych w przemyśle. 

LINAK Danmark A/S  
(Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce
Al. Zjednoczenia 36
01-830 Warszawa
tel. 22 295 09 70/71
info@linak.pl
www.linak.pl

LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Firma HEINRICH KIPP WERK KG jest jednym z wiodących na świecie dostawców 
znormalizowanych elementów maszyn, elementów manipulacyjnych oraz produktów 
z zakresu oprzyrządowania technologicznego i technologii mocującej. 
Na polskim rynku już od ponad 10 lat produkty marki KIPP cieszą się dużą popular-
nością oraz uznaniem wielu klientów. 
Oferujemy m.in.: dźwignie zaciskowe, dźwignie mimośrodowe, uchwyty, zatrzaski, 
trzpienie ustalające, przeguby, wibroizolatory, pokrętła, zawiasy, zapięcia, magne-
sy, elementy układów hydrauliki, śruby, wkręty, elementy do maszyn i przyrządów itd.KIPP POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
tel. 71 339 21 44
fax 71 336 22 63
polska@kipp.pl
www.kipp.pl

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
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RAControls Sp. z o.o.
Kościuszki 112

40-519 Katowice
tel. 32 788 77 00
fax 32 788 77 10

dok@racontrols.pl 
www.racontrols.pl

RAControls Sp. z o.o.
RAControls jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń marki Allen-Bradley oraz 
oprogramowania FactoryTalk firmy Rockwell Automation, na terenie Polski i Ukrainy.
Firma dostarcza także rozwiązania wielu innych, wiodących w branży marek, takich 
jak Cisco, Ewon, Hilscher, nVent HOFFMAN, Prosoft, rf IDEAS, Stratus czy DYNICS, 
a także profesjonalne szkolenia i usługi konsultingowe.
Portfolio firmy z zakresu pozostałej automatyki przemysłowej obejmuje m.in.: • ste-
rowniki PLC i mikrosterowniki PLC; • przemienniki częstotliwości; • serwonapędy; 
• kontrolery PAC; • serwomotoreduktory; • systemy bezpieczeństwa; • rozproszone 
moduły I/O; • komponenty elektryczne; • systemy okablowania strukturalnego; • urzą-
dzenia zdalnego dostępu; • konwertery protokołów; • urządzenia do komunikacji ra-
diowej; • systemy wizualizacyjne; • systemy interfejsu operatora; • rozdzielnice MCC; 
• obudowy i szafy sterownicze.

Rekord S.A.
ul. Sprawiedliwości 6, p. II

05-800 Pruszków
tel. 22 759 85 88 lub 98

fax 22 759 62 97
office@rekordsa.pl

rekordsa.pl
mierzymysypkie.pl

sierrainstruments.pl

Rekord S.A. to wiarygodny, wyspecjalizowany dostawca aparatury kontrolno-pomia-
rowej na bardzo wymagające warunki procesowe. Znajdujemy rozwiązania tam, gdzie 
inni zrezygnowali. Firma odnosi sukcesy dzięki pracującym w niej inżynierom o dużej 
wiedzy teoretycznej i praktycznej, połączonej z niestandardowym myśleniem. Łączymy 
naszą wiedzę interdyscyplinarną dla znalezienia rozwiązania najlepszego i nierzadko 
jedynego. Jesteśmy dostawcą do ponad 2500 firm w Polsce i za granicą. Naszymi 
odbiorcami są tacy potentaci przemysłowi, jak Orlen S.A., Lotos S.A., elektrownie 
węgla brunatnego i in.
Reprezentujemy na zasadach wyłączności: UWT GmbH – przetworniki i sygnalizatory 
poz. mat. sypkich i cieczy; Sierra Instruments – przepływomierze masowe do cieczy 
i gazów, sygnalizatory przepływu; INTRA GmbH – płynowskazy z przetwornikami 
i bez; Mid-West – manometry różnicy ciśnień; HSW GmbH – sygnalizatory przepływu 
i przepływomierze; CCS – sygnalizatory ciśnienia, różnicy ciśnień do zastosowań 
specjalnych.

Rekord S.A.

Jako jeden z wiodących producentów szybkozłączy, grupa Stäubli zaspokaja potrzeby 
w zakresie połączeń w przypadku wszystkich typów cieczy, gazów, zasilania elek-
trycznego i danych. Jesteśmy dostawcą rozwiązań standardowych, jak i specjalnie 
opracowanych na potrzeby danej aplikacji. Długoletnia i ścisła współpraca z klientami 
z różnych sektorów przemysłu zaowocowała bogatym doświadczeniem w dziedzinie 
łączenia różnego rodzaju mediów.
W swojej ofercie posiadamy następujące grupy produktów: • multizłącza automatycz-
ne i półautomatyczne; • szybkozłącza i linie sprężonego powietrza; • szybkozłącza 
do chłodzenia cieczą układów elektronicznych; • multizłącza modułowe CombiTac; 
• przemysłowe złącza elektryczne; • systemy mocowania form wtryskowych; • systemy 
wspomagające transport i obsługę form wtryskowych; • systemy zmieniarek narzędzi 
dla robotów przemysłowych; • roboty przemysłowe.

Staubli Łódź Sp. z o.o.
ul. Okólna 80/82

95-002 Łagiewniki Nowe
tel. 42 636 85 04
fax 42 637 13 91

staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl

Staubli Łódź Sp. z o.o.

PUH „WIS”
A. Walenczykowski,

W. Olkiewicz Sp. j.
ul. Smoleńska 60

85-833 Bydgoszcz
tel. 52 340 94 87

sekretariat@wis.bydgoszcz.pl
www.wis.bydgoszcz.pl

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej: 
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 wykonaniu prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkoleniu i serwisie.

Dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów. Nasza specjalność, to układy dozowania surowców. 
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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
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, moduły sterujące, systemy bezpieczeństwa ma-
szynowego;

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.

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

Niemiecka firma steute koncentruje się na produkcji aparatury łączeniowej i sterow-
niczej do złożonych i krytycznych zastosowań w przemyśle. Oferta obejmuje m.in.:
OO wyłączniki linkowe bezpieczeństwa (linkowe.pl);
OO czujniki zbiegania taśmy przenośników (linkowe.pl);
OO wyłączniki nożne, także z wyjściem analogowym (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.grein.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
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Zapraszamy do współpracy!

Kwartał,  

którego dotyczy wydanie
Tematy wiodące

Styczeń

Luty

Marzec

•	 Automatyzacja procesów technologicznych

•	 Robotyzacja w przemyśle

•	 Aparatura kontrolno-pomiarowa i systemy automatyki w przemyśle

•	 Systemy sterowania i zarządzania produkcją

•	 Oprogramowanie dla przemysłu

•	 Systemy ważące, pakujące, znakujące w przemyśle 

•	 Materiały opakowaniowe 

•	 Przemysłowe systemy wizyjne

•	 Techniki pomiarowe w przemyśle

•	 Systemy znakujące, RFID, systemy kontroli

Kwiecień

Maj

Czerwiec 

•	 Systemy ważące, znakujące w przemyśle

•	 Systemy transportujące, napędowe

•	 Proces pakowania w warunkach podwyższonej higieny

•	 Automatyzacja  procesów technologicznych

•	 Robotyzacja, systemy pakowania zbiorczego

•	 Efektywność energetyczna, optymalizacja kosztów, nowoczesne narzędzia  

i systemy wspomagające utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

•	 Monitoring  produkcji

•	 Maszyny, urządzenia i technologie dla przemysłu spożywczego, mięsnego   

i mleczarni

•	 Roboty przemysłowe w branży spożywczej

•	 Systemy pakujące, ważące, dozujące, rejestrujące 

•	 Etykiety i systemy znakowania w przemyśle

•	 Systemy znakujące, RFID, systemy kontroli

Październik

Listopad

Grudzień

•	 Automatyzacja i linie technologiczne w przemyśle 

•	 Sterowanie produkcją 

•	 Systemy pakujące

•	 Opakowania zbiorcze, paletyzacja w przemyśle rozlewniczym i spożywczym

•	 Recykling opakowań, zarządzanie odpadami w procesie produkcji

•	 Logistyka produkcji

•	 Wizualizacja procesów produkcyjnych

 

Tematyka 
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Serwis

HAVER & BOECKER  
Polska Sp. z o.o.
 ul. Kolejowa 3  
Bielany Wrocławskie
 55-040 Kobierzyce
tel. 71 796 02 04 
fax 71 796 02 05
htr@haverboecker.com
www.haverpolska.pl

Spółka HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o. została utworzona w roku 2005, aby 
jako członek grupy HAVER objąć swoim działaniem rynek polski oraz niektóre pań-
stwa wschodnie. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną własną kadrą inżynierów, 
projektantów i techników serwisowych, a także dostępem do laboratoriów specjali-
stycznych grupy HAVER oraz własnym magazynem części zamiennych do maszyn 
naszych stałych klientów.
Obszary, w których się specjalizujemy, to: • dostarczanie rozwiązań technologicz-
nych w zakresie przesiewania materiałów masowych z zastosowaniem przesiewaczy 
HAVER oraz W.S. TYLER; • dostarczanie rozwiązań technologicznych w zakresie 
pakowania materiałów masowych, żywności, płynów, środków chemicznych z za-
stosowaniem maszyn HAVER, FEIGE oraz BEHN+BATES; • dostarczanie rozwią-
zań technologicznych w zakresie peletyzowania (grudkowania) materiałów sypkich 
z zastosowaniem peletyzerów HAVER; • obsługa posprzedażna, tj. sprzedaż części 
zamiennych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o.

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 wyróżnia-
jącym 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: Bytomiu, 
Gdańsku, 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
info@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ELWAG Sp. z o.o.
Od roku 1991 zajmujemy się ważeniem i dozowaniem, tworząc rozwiązania dla klien-
tów z różnych branż przemysłu. Dostarczamy, uruchamiamy i serwisujemy systemy 
wagowe różnego przeznaczenia. Jako Certyfikowany Partner firmy Minebea Intec 
(dawniej Sartorius, Global Weighing Technologies oraz Philips), oferujemy sprawdzo-
ne i niezawodne systemy wagowe. Głównie są to rozwiązania dla ważenia silosów, 
zbiorników, mieszalników itp. Posiadamy również rozwiązania dla stref zagrożonych 
wybuchem zgodnie z ATEX. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
dostarczanych urządzeń.
Nasza oferta obejmuje:
OO ważenie silosów;
OO wagi zbiornikowe;
OO wagi platformowe;
OO czujniki tensometryczne;
OO wskaźniki/przetworniki wagowe; 

OO pomiar poziomu;
OO systemy dozujące;
OO rozwiązania dla stref ATEX;
OO serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ELWAG Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1 C
44-100 Gliwice
tel./fax 32 331 37 11
tel. kom. 601 894 376
biuro@elwag.pl
www.elwag.pl

Blumenbecker Engineering  
Polska Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel. 32 278 70 80
fax 32 278 70 83
bep@blumenbecker.pl
www.blumenbecker.com

Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.
Blumenbecker Engineering Polska to wiodący integrator systemów przemysłowych, 
zajmujący się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem kompletnych rozwiązań 
z zakresu automatyki i robotyki w branżach produkcyjnych na całym świecie. Naszą 
największą siłą jest zrozumienie potrzeb Klienta. Jesteśmy ekspertami w obszarze 
linii montażowych, transportowych, przeznaczenia specjalnego oraz pakowania i pale-
tyzacji. Opracowujemy własne rozwiązania oraz integrujemy maszyny naszych part-
nerów biznesowych (tj. roboty, owijarki, wkrętarki, zaawansowane systemy wizyjne), 
tym samym odpowiadając kompleksowo za całą inwestycję i serwis pogwarancyjny. 
Wdrażane przez nas rozwiązania istotnie wpływają na optymalizację produkcji, mo-
nitoring procesów produkcyjnych, zwiększenie wydajności i jakości oraz podniesienie 
komfortu pracy pracowników, a tym samym unowocześniają przedsiębiorstwa oraz 
umacniają ich konkurencyjność na rynku.
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Minebea Intec Poland Sp. z o.o.
Minebea Intec jest częścią grupy MinebeaMitsumi.
MinebeaMitsumi to globalny producent elementów elektromechanicznych o dużej 
dokładności, mających zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu. Minebea po-
wstała w Japonii w roku 1951, Mitsumi – w roku 1954. Przedsiębiorstwo zatrudnia 
obecnie ponad 97 000 pracowników i posiada zakłady produkcyjne oraz przedstawi-
cielstwa prowadzące sprzedaż i serwis w 16 krajach na całym świecie. W przypadku 
wielu produktów Grupa MinebeaMitsumi jest numerem 1 pod względem globalnych 
udziałów rynkowych.

Minebea Intec oferuje kompleksową gamę produktów, rozwiązań i usług obejmujących 
wszystkie procesy produkcyjne. W ofercie znajdują się wagi platformowe, czujniki wa-
gowe, dynamiczne wagi kontrolne, detektory metali, detektory rentgenowskie, a także 
oprogramowanie zarządzające recepturami i procesem produkcji.

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

biuro.pl@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

OO Linie procesowe do produkcji galaretek, cukierków twardych, gum i cukierków do żucia.  
OO Kompletne linie procesowe do produkcji i pakowania  batonów funkcjonalnych.
OO Poziome maszyny pakujące oraz kompletne linie pakujące do produktów spożyw-
czych, farmaceutycznych stałych i płynnych.

OO Maszyny zawijające galanterię czekoladową.
OO Pionowe maszyny pakujące. 
OO Maszyny do pakowania w saszetki i torebki elastyczne z suwakiem lub korkiem.
OO Formierki i zamykarki kartonów oraz kompletne linie do pakowania w kartony zbiorcze.
OO Systemy pakowania i paletyzacji.
OO Systemy buforowania i transportu produktów.
OO Kompletne linie dla przetwórstwa owocowo-warzywnego w zakresie paletyzacji 
i depaletyzacji, rozlewania, zamykania, pasteryzacji oraz sterylizacji produktów pa-
kowanych w słoiki, puszki i opakowania plastikowe.

OO Coboty – inteligentne roboty paletyzujące.

POLO Polska Sp. z o.o.
ul. Przekop 10/4

43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 811 82 18
fax 33 811 83 00

office-pl@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO Polska Sp. z o.o.

P.P.H.U. TECHMONT działa od 2001 roku na rynku transportu materiałów sypkich 
w takich branżach, jak energetyka, ciepłownictwo, przemysł chemiczny, przemysł 
cukrowniczy, przemysł spożywczy, przemysł cementowy, przemysł wapienniczy, prze-
róbka rud, kopalnie odkrywkowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dynamicz-
nemu rozwojowi staliśmy się wiodącą firmą w zakresie dostaw osłon przenośników 
taśmowych, zgarniaczy, systemów centrujących, armatek/pulsatorów powietrznych 
i azotowych do udrażniania zbiorników z materiałami sypkimi, systemów dławienia 
pyłów przemysłowych, tworzyw ślizgowych, trudno ścieralnych. Stawiamy na jakość, 
fachową obsługę i szybkość w działaniu. Sprawdzamy się zarówno w dużych inwe-
stycjach, jak i w małych dostawach. W krótkim czasie realizujemy także zamówienia 
nietypowe. Na podstawie naszych doświadczeń w różnych sektorach przemysłu sta-
ramy się optymalnie rozwiązywać Państwa problemy.

P.P.H.U. TECHMONT
RADOSŁAW WIETRZYK

ul. 3 Maja 39 B
47-303 Krapkowice 

tel. 77 407 93 00 
fax 77 407 93 01

biuro@techmont.com.pl 
www.techmont.com.pl

P.P.H.U. TECHMONT RADOSŁAW WIETRZYK

OO Dostawa, serwis, legalizacja, kalibracja wag samochodowych, pomostowych i zbior-
nikowych kompleksowo. Diagnostyka wag.

OO Wymiana elektroniki, czujników, oprogramowania w wagach.
OO Czujniki, sumatory, moduły i akcesoria wagowe.
OO Waga, ciśnieniomierz krwi, wzrost, tkanka tłuszczowa – urządzenie wielofunkcyjne 
KEITO.

OO Wyłączny dystrybutor części zapasowych do maszyn KEITO/Corazon.
OO Dostawa wszystkich czujników UTILCELL oraz innych firm: Hottinger, Keli, Flintec, 
Sensocar.  

OO Czujniki Revere.

Przedsiębiorstwo Urządzeń Automatyki  
PROWAG Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo  
Urządzeń Automatyki  

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

40-321 Katowice
tel. 32 204 94 25

tel. kom. 601 45 02 61
poczta@prowag.com.pl

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

PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie automatyki przemysłowej: 
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 wykonaniu prefabrykatów: szaf, pulpitów, synoptyk itp.;
OO montażu i rozruchu instalacji;
OO szkoleniu i serwisie.

Dysponujemy doświadczonym zespołem projektantów, programistów, techników 
i montażystów. Nasza specjalność, to układy dozowania surowców. 

SEW-EURODRIVE Polska jest światowym ekspertem techniki napędowej oraz automa-
tyzacji produkcji. Dla każdej aplikacji komponujemy indywidualne rozwiązania oparte 
na motoreduktorach, przekładniach, silnikach, falownikach, komponentach techniki 
decentralnej oraz techniki serwo firmy SEW-EURODRIVE. Rozwijamy się – wdraża-
my nowoczesne rozwiązania logistyczne, jak samojezdne wózki transportowe AGV. 
Stworzyliśmy nową jakość automatyzacji: modułowy system automatyki MOVI-C®. Dys-
ponujemy specjalistyczną obsługą serwisową 24h/7 oraz szeroką ofertą szkoleniową. 
Systemy napędowe SEW-EURODRIVE znajdują zastosowanie w wielu branżach: prze-
mysł motoryzacyjny, budowlany, produkcji napojów, żywności i dóbr konsumpcyjnych, 
transport i logistyka, systemy obsługi w portach i na lotniskach. 
Międzynarodowy charakter firmy zapewnia wysokie standardy jakości. Potwierdza to 
wdrożony w SEW-EURODRIVE Polska system zarządzania jakością oraz bezpieczeń-
stwem i higieną pracy ISO 9001:2015; ISO 45001:2018. Wybór techniki napędowej „made 
by SEW” jest gwarancją niezawodności i bezpieczeństwa inwestycji.

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

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.

Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Krakowski Instytut  
Technologiczny
ul. Zakopiańska 73
30-418 Kraków
tel. 12 261 83 24
kit.lukasiewicz.gov.pl
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl
sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Krakowski Instytut Technologiczny

Oferujemy usługi o charakterze serwisowym w zakresie urządzeń dozujących, paku-
jących, znakujących i etykietujących na potrzeby przemysłu spożywczego, chemicz-
nego, farmaceutycznego i kosmetycznego, m.in. modernizacje wymienionych wyżej 
maszyn i urządzeń, wykonywanie części zamiennych według zamówienia klienta, 
projektowanie i wykonywanie oprzyrządowań.

Szeroki wybór automatów, urządzeń i maszyn pakujących to tylko część naszej ofer-
ty. Zajmujemy się sprzedażą maszyn produkcyjnych oraz kartoniarek i etykieciarek. 
W naszym asortymencie znajdą Państwo także wielogłowicowe dozowniki wagowe, 
maszyny wspomagające produkcję oraz przenośniki i transportery do linii produkcyj-
nych i pakujących. W naszej ofercie są też półautomaty pakujące. Jesteśmy jedną 
z niewielu firm, które oferują tak szeroką ofertę. Nieważne, czy szukasz tunelu obkur-
czającego, czy zgrzewarki do folii. Znajdziesz to u nas!
Oferujemy serwis maszyn pakujących i produkcyjnych różnych producentów, stałą 
opiekę serwisową, wykonujemy szeroko pojęte modernizacje maszyn ze zmianą ste-
rowania i oprogramowania włącznie.

Tomasz Nita SUPERMACH 
Spółka Komandytowa
ul. Chodecka 15/104
03-350 Warszawa
tel. 788 360 062
fax 22 250 14 08
office@supermach.pl
www.supermach.pl

SUPERMACH Sp. k.
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Zinner PPHU Witold Zinner
ul. Kopanina 2, 60-105 Poznań

tel. 61 866 93 87
tel. kom. 601 772 441

info@zinner.pl
www.zinner.pl

www.tensometry.zinner.pl
www.silomierze-dynamometry.pl

www.wagaprzemyslowa.pl

Zinner – Wagi i Systemy Wagowe
Od ponad 30 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.

WAGMONT Rymer Janusz 
ul. Staszica 59

41-250 Czeladź 
tel. 32 265 19 84

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 

Płacisz raz,
a promujesz firmę  

Ważenie, Dozowanie, Pakowanie – 
Katalog Branżowy 2022

tel. 32 755 18 47,  e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl,  www.wdp.com.pl

cały rok
przez
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 Systemy ważące i dozujące 

• APACK COPACKING  ......................................................  4

• Apator Elkomtech S.A. Oddział Toruń  ............................  4 

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

• BRINPOL PH-U Jarosław Brinken  ..................................  4

• DREWMAX  ......................................................................  5

• Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. k.  ........  5

• ELWAG Sp. z o.o.  ........................................................  5, 7 

• EUREKA GRUPA  ............................................................  6 

• HBM Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski  ................  6 

• INWET Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji  .............  6

• Jesma Sp. z o.o.  ..............................................................  6 

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

• LINAK  ...............................................................................  7 

• LOMA SYSTEMS  .............................................................  8 

• METTLER TOLEDO  ........................................................  8 

• Minebea Intec Poland Sp. z o.o.  ......................................  8 

• Mobilwag Kamil Włodarczyk  ...........................................  8

• PACKSOL .........................................................................  9 

• POLO Polska Sp. z o.o.  ...................................................  9 

• POLPAK Sp. z o.o.  ...........................................................  9

• PROORGANIKA Sp. z o.o.  ..............................................  9 

• PROWAG  .......................................................................  10

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ....  10

• RADWAG Wagi Elektroniczne  ................................. 10, 11

• REO CROMA Sp. z o.o.  .................................................  10 

• Zakład Projektowo-Wdrożeniowy „ROWAG”  ................  11

• Sieć Badawcza Łukasiewicz –  

Krakowski Instytut Technologiczny  ...............................  11

• SIMEX Sp. z o.o.  ............................................................  12

• UTILCELL – Jakość w technologii ważenia  ..................  12 

• WAGI WROCŁAW  .........................................................  12

• WAGMONT  ....................................................................  12

• ZINNER Wagi i Systemy Wagowe  .................................  13

 Systemy pakujące 

• APACK COPACKING  ....................................................  15 

• COKON Techniki Pakowania  .........................................  14

• DREWMAX  ....................................................................  14 

• Ferag Polska sp. z o.o.  ................................................... 14 

• FESTO Sp. z o.o.  ............................................................ 14 

• Flowserve SIHI Poland  ..................................................  17

• HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o.  ........................  15

• IARO Sp. z o.o.  ..............................................................  15

• INVERTEK DRIVES  ......................................................  16 

• LINAK  .............................................................................  16

• Milbor PMC  ....................................................................  16

• MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.  ...........................  16

• MULTIVAC Sp. z o.o.  .....................................................  17 

• PACKSOL .......................................................................  17

• POLO Polska Sp. z o.o.  .................................................  18

• POLPAK Sp. z o.o.  .........................................................  18

• REO CROMA Sp. z o.o.  .................................................  18 

• Sieć Badawcza Łukasiewicz –  

Krakowski Instytut Technologiczny  ...............................  18 

• Supermach Sp. k.  ..........................................................  19

• TREPKO S.A.  ................................................................  19 

• Turck Sp. z o.o.  ..............................................................  19

• Wikpol Sp. z o.o.  ............................................................  19 

 Robotyka, systemy paletyzujące, systemy 

 transportujące 

• Archimedes Sp. z o.o.  ....................................................  20 

• AUTOMATECH Sp. z o.o.  ..............................................  20

• ASTE Sp. z o.o.  ........................................................  20, 21

• BALLUFF Sp. z o.o.  .......................................................  20

• Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.  ...............  22

• Bosch Rexroth Sp. z o.o.  ...............................................  22

• Festo Sp. z o.o.  ..............................................................  22

• HAVER & BOECKER Polska Sp. z o.o.  ........................  22 

• ID LIFTING  .....................................................................  23 

• LINAK  .............................................................................  23 

• MECALUX Sp. z o.o.  ......................................................  24 

• MULTIVAC Sp. z o.o.  .....................................................  24

• PACKSOL .......................................................................  24 

• POLO Polska Sp. z o.o.  .................................................  24

• POLPAK Sp. z o.o.  .........................................................  25

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ....  25 

• Staubli Łódź Sp. z o.o.  ...................................................  25

• steute Polska  ..................................................................  25

• Wikpol Sp. z o.o.  ............................................................  26

 
 Oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów 

 produkcyjnych 

• BALLUFF Sp. z o.o.  .......................................................  27 

• Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.  ...............  27 
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• Fatek Polska Sp. z o.o.  ..................................................  27 

• HBM Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski  ..............  27

• Minebea Intec Poland Sp. z o.o.  ....................................  28 

• Multiprojekt .....................................................................  28 

• POLO Polska Sp. z o.o.  .................................................  28

• RAControls  .....................................................................  28

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ....  29

• VIX Automation  ..............................................................  29

 
 Systemy znakowania i etykietowania 

• Festo Sp. z o.o.  ..............................................................  30 

• GS1 Polska  ....................................................................  30 

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

• MULTIVAC Sp. z o.o.  .....................................................  30

• Sieć Badawcza Łukasiewicz –  

Krakowski Instytut Technologiczny  ...............................  31

• SKK S.A.  ........................................................................  31

 Urządzenia kontrolno-pomiarowe   

 (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki,   

 mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne 

• ASTE Sp. z o.o.  ..............................................................  32 

• BALLUFF Sp. z o.o.  .......................................................  32 

• Flowserve SIHI Poland  ..................................................  32 

• Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.  ...............  32 

• HBM Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski  ..............  33 

• KOBOLD INSTRUMENTS Sp. z o.o.  ............................  33 

• Kubler  .............................................................................  33 

• LINAK  .............................................................................  33 

• LOMA SYSTEMS  ...........................................................  34

• METTLER TOLEDO  ......................................................  34 

• N.B.C. POLSKA Sp. z o.o.  .............................................  34

• NIVELCO-POLAND Sp. z o.o.  ......................................  34

• POLO Polska Sp. z o.o.  .................................................  35 

• PROWAG  .......................................................................  35

• REKORD S.A.  ................................................................  35

• RHL-SERVICE  ...............................................................  35

• SIMEX Sp. z o.o.  ............................................................  36

• SKAMER  ........................................................................  36 

• Wagmont  ........................................................................  36 

 Urządzenia sterujące 

• AUTOMATECH Sp. z o.o.  ..............................................  37

• BALLUFF Sp. z o.o.  .......................................................  37

• Bosch Rexroth Sp. z o.o.  ...............................................  37

• Fatek Polska Sp. z o.o.  ..................................................  37 

• LINAK  .............................................................................  38 

• Multiprojekt .....................................................................  38

• POLO Polska Sp. z o.o.  .................................................  38

• PUH „WIS” A. Walenczykowski, W. Olkiewicz Sp. j.  ....  38 

• RAControls Sp. z o.o.  ....................................................  39 

• REO CROMA  .................................................................  39 

• steute Polska  ..................................................................  39 

 Urządzenia wykonawcze (zawory, silniki, napędy,  

 przepustnice, pompy) 

• Apator Elkomtech S.A. Oddział Toruń  ..........................  40 

• ASTE Sp. z o.o.  ..............................................................  40 

• Bosch Rexroth Sp. z o.o.  ...............................................  40 

• Grupa Cantoni Fabryka Silników Elektrycznych  

BESEL S.A.  ....................................................................  40 

• Grupa Cantoni CANTONI MOTOR S.A.  .......................  41 

• Grupa Cantoni CELMA INDUKTA S.A.  .........................  41 

• Grupa Cantoni Fabryka Aparatury Elektrycznej  

EMA-ELFA Sp. z o.o.  .....................................................  41 

• Grupa Cantoni Zakład Maszyn Elektrycznych  

EMIT S.A.  .......................................................................  41

• Festo Sp. z o.o.  ..............................................................  42 

• Flowserve SIHI Poland  ..................................................  42 

• HF Inverter Polska S.C.  .................................................  42 

• INVERTEK DRIVES  ......................................................  42 

• LINAK  .............................................................................  43 

• Multiprojekt .....................................................................  43

• RAControls  .....................................................................  43

• SEW-EURODRIVE POLSKA  ........................................  43 

 Automatyka przemysłowa pozostała 

• Apator Elkomtech S.A. Oddział Toruń  ..........................  44 

• AUTOMATECH Sp. z o.o.  ..............................................  44 

• BALLUFF Sp. z o.o.  .......................................................  44 

• Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.  ...............  44 
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Chcesz wiedzieć? 
Chcesz się promować?

 www.wdp.com.pl



Firma HEINRICH KIPP WERK KG jest producentem i dostawcą produktów z zakresu technologii 
mocującej, standardowych elementów maszyn oraz elementów manipulacyjnych.

Od ponad 100 lat jesteśmy Państwa niezawodnym partnerem w przemyśle. Nowoczesny park 
maszynowy pozwala nam produkować na najwyższym poziomie.

KIPP POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Ostrowskiego 7 . 53-238 Wrocław . Tel. +48 71 339 21 44 . Faks +48 71 336 22 63 . polska@kipp.pl . www.kipp.pl
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