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Szanowni Państwo!
Katowice już po raz jedenasty zapraszają na Międzynarodowe Targi
Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów i Mechatroniki HaPeS'201 6. Tym
razem do nowoczesnego, położonego w samym sercu stolicy polskiego
przemysłu Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych
współpracuje z organizatorami Targów HPS’, od początku ich istnienia. Targi te
stanowią najważniejszą krajową ofertę wystawienniczą w sektorze techniki
płynowej, ważną dla firm krajowych i zagranicznych, znakomicie uzupełnianą przez specjalistyczne seminaria
naukowo-techniczne i warsztaty. Targi są unikalnym forum wymiany myśli, doświadczeń i poglądów przez
inżynierów, naukowców i handlowców. Umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami techniki
pomagając użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.
Honorowy Patronat nad Targami HaPeS’201 6 objął już po raz szósty CETOP – Europejski Komitet
ds. Hydrauliki i Pneumatyki. Stanowi to nie tylko powód do dumy dla organizatorów i krajowego sektora
hydrauliki i pneumatyki, ale i większe szanse na międzynarodową współpracę gospodarczą i techniczną.

W imieniu Korporacji, członka CETOP od 2005 roku, życzę Centrum Targowemu FAIREXPO Sp. z o.o.
Katowice aby wciąż były tętniącym życiem forum wymiany gospodarczej i technicznej w obszarze hydrauliki
i pneumatyki.
Henryk Chrostowski
Vice Prezes Zarządu
Korporacji Napędów i Sterowań
Hydraulicznych i Pneumatycznych

HaPeS 201 6

Integralną część Targów HaPeS'201 6 będzie w tym roku Międzynarodowa Konferencja NaukowoTechniczna Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne 201 6. Będzie to interesująca platforma wymiany
koncepcji i doświadczeń przez przedstawicieli ośrodków naukowych i przemysłowych. Gorąco zapraszam
wszystkich wystawców i zwiedzających.
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Ladies and Gentleman,
Katowice invites you already for the eleventh time to the International
Fair of Hydraulics, Pneumatics, Controls and Drivers and Mechatronics
HaPeS'201 6. This time, to the modern, located in the heart of the Polish capital
of industry, the International Congress Centre.
The Corporation of Hydraulic and Pneumatic Drives and Controls has been
cooperating with the organizers of the HPS Fair from the very beginning of its
existence. That fair constitutes the most important national exhibition offer in
the fluid technology sector, important for both domestic and foreign companies, superbly supplemented by
scientific and engineering seminars and workshops. The fair is a unique forum for the exchange of thoughts,
experiences and opinions by engineers, scientists and traders. It allows to learn the most recent achievements
of technology, helping people solve their problems.
The Honorary Patronage over the HPS 201 6 Fair has been taken over by CETOP, European Fluid Power
Committee for the sixth time. This is not only a reason to be proud of for the organizers and the national sector
of hydraulics and pneumatics but it gives more opportunities for the international business and engineering
cooperation.

On behalf of the Corporation, member of CETOP since 2005, I wish the International Fair in Katowice
to continue being a throbbing with life place of business and engineering exchange in the area of hydraulics and
pneumatics.

Henryk Chrostowski
Vice President of the Management Board
Corporation of Hydraulic and Pneumatic
Drives and Controls

HaPeS 201 6

An integral part of the Fair HaPeS'201 6 this year will be the International Scientific and Technical
Conference Drives and Hydraulic Control and Pneumatic 201 6. This will be an interesting platform for exchanging
ideas and experiences by representatives of scientific and industrial centers. I strongly invite all exhibitors and
visitors.
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Z prawdziwą przyjemnością pragnę powitać Państwa
w Katowicach podczas Międzynarodowych Targów Hydrauliki,
Pneumatyki, Sterowania i Napędów HaPeS 201 . Targi HaPeS to
zdaniem wystawców, najważniejsze spotkanie tej branży w kraju.
Organizacja tego znaczącego wydarzenia to duża odpowiedzialność
i wyzwanie, któremu staramy się sprostać jak najlepiej.

Dwa lata temu odbyła się jubileuszowa dziesiąta edycja tych targów
w tym roku jedenasta już edycja będzie również wyjątkowa z kilku powodów.
Targi HaPeS 201 6 organizowane są w zupełnie nowej lokalizacji
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to jeden z najnowocześniejszych wielofunkcyjnych
obiektów wystawienniczo - kongresowych w Europie. Hala o powierzchni 8 tys. m.kw wraz z nowoczesną
infrastrukturą oraz lokalizacja w centrum miasta stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju Targów HaPeS.

XI edycja Tragów HaPeS 201 6 zgromadziła ponad 1 50 firm z 1 1 krajów. Obok najliczniejszej grupy
wystawców krajowych w targach biorą również udział firmy z Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Austrii, Hiszpanii,
Szwecji, Rumunii, Szwecji i Indii. Najlepsze prezentowane produkty i rozwiązania technologiczne zostaną
nagrodzone w konkursie na najlepszy produkt HaPeS 201 6.
Nowa lokalizacja, bogata oferta prezentowana przez wystawców, a w tym nowości z branży, oraz
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna towarzysząca Targom HaPeS 201 6 sprawi,
iż
zainteresowanie tym wydarzenie będzie jeszcze większe niż dotychczas.

Udanych Targów.

HaPeS 201 6

W tym roku po raz pierwszy Targom HaPeS towarzyszy Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna
organizowana przez Korporację Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. Konferencja ma
charakter integracyjny specjalistów z kilku obszarów. Konferencja naukowo-techniczna „Napędy i Sterowania
Hydrauliczne i Pneumatyczne 201 6” w podtytule „XI Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania,
Napędu i Mechatroniki HaPeS'201 6 platformą wymiany koncepcji, doświadczeń, potrzeb i możliwości nauki
i przemysłu".

Piotr Kubica
Prezes Zarządu
Centrum Targowego FairExpo Sp. z o.o.
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NUMMI-PRO................................................................................................................................... 30
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HBE Germany............................................................................................................................25

Schmalz Sp. z o.o........................................................................................................................... 27
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UAB EM System.............................................................................................................................. 47
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AB-MICRO Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 81
ul. Kulczyńskiego 1 4
02-777 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 545 1 5 00
fax (+48) 22 643 1 4 21
e-mail: abmicro@abmicro.pl
www.abmicro.pl
www.eplan.pl
AB-MICRO od ponad 32 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań automatyki przemysłowej.
Nasza oferta obejmuje wiodące na rynku światowym produkty i systemy: m.in. wielkoformatową wizualizację ściany graficzne DLP i diodowe LED BARCO, oprogramowanie CAE/CAD EPLAN, system IntelliSAW do
bezprzewodowego monitoringu temperatury w rozdzielniach elektrycznych; systemy redukujące zużycie energii
elektrycznej w instalacjach oświetleniowych ILUEST +CR, ILUEST +MT, jak i stabilizatory napięcia dużych mocy
firmy SALICRU.

Autoryzowany Dystrybutor firmy EPLAN S&S – www.eplan.pl
· EPLAN Electric P8 – nowy wymiar inżynierii elektrycznej i automatyki
· EPLAN Pro Panel – realistyczna zabudowa szaf rozdzielczych w 3D
· EPLAN Fluid – wspomaganie projektowania instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
· EPLAN Harness proD – efektywne projektowanie i dokumentacja wiązek przewodów i tablic montażowych
w 3D/2D
· EPLAN Preplanning – planowanie wstępne maszyn i instalacji
· EPLAN Engineering Configuration One – automatyzacja procesów projektowych
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Zapewniamy wsparcie techniczne, konsultacje projektowe, szkolenia, serwis, praktyczne doświadczenie
inżynierów zdobyte w licznych wdrożeniach oferowanych systemów. AB-MICRO jest wiarygodnym dostawcą
posiadającym Certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 :2008.
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ADZ NAGANO GmbH

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 62
Bergener Ring 43
D-01 458 Ottendorf-Okrilla
Germany
tel. (+49) 35205 59 69 30
fax (+49) 35205 59 69 59
www.adz.de
ADZ NAGANO GmbH udowodniło w ciągu 1 8 lat istnienia na rynku światowym, że potrafi sprostać wymaganiom
i życzeniom klientów. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją przetworników ciśnienia i temperatury dla
przemysłu, hydrauliki, pneumatyki i lotnictwa. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów, ich
niezawodność oraz innowacyjne rozwiązania.

Kontakt do autoryzowanego przedstawiciela w Polsce:

ADZ NAGANO GmbH exists for 1 8 years on the worldwide market and has already proved that it is able to cope all
of the special needs and wishes of the clients. We design and produce pressure and temperature sensors used in
industry, hydraulic and aerospace technology. We guarantee a high quality, infallibility and innovation.
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ADC-Eltek Sp. z o.o.
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 1 2
59-900 Zgorzelec
tel. (+48) 603 893 803
email: biuro@adz-nagano.pl
www.adz-nagano.pl
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AICS Automotive and Industrial Cleaning Supplies
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 03
ul. Dzieci Warszawy 1 1 /1 5
02-495 Warszawa
Polska
kom. (+48) 508 294 394
e-mail: info@aics.pl
www.aics.pl

ALFA Uszczelnienia Techniczne
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 6
ul. Kostrogaj 9
09-400 Płock
Polska
tel. (+48) 24 268 76 52 (-4)
fax (+48) 24 267 39 57
e-mail: biuro@alfa-pl.com
www.alfa-pl.com
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Firma dostarcza klientom w Polsce części do myjni samochodowych i systemów wysokociśnieniowych oraz
czyszczenia przemysłowego. AICS jest dystrybutorem autoryzowanym firm: Cat Pumps, Kothar, Mosmatic,
Niebling, Syntecs. Główne produkty w ofercie: cieczowe pompy trójtłoczkowe, myjki wysokociśnieniowe Cat
Pumps i ich dobór oraz agregaty z silnikami dla przemysłu budowane na zamówienie, części zamienne do pomp;
w wykonaniu inox - do instalacji wysokociśnieniowych zawory i regulatory ciśnienia z bypass, pianownice
i inżektory, ramiona obrotowe, załącza obrotowe, szybkozłącza; głowice czyszczące różnorodne powierzchnie
oraz osprzęt do wszystkich myjni pojazdów samochodowych; naturalne szczotki do myjni, węże
termoplastyczne, dysze wysokociśnieniowe, lance wodne i pianowe dynamiczne; produkty wykonane ze stali
nierdzewnej, chromowanego lub niklowanego mosiądzu. Wszystkie artykuły są dostępne od ręki i na
atrakcyjnych warunkach cenowych. Przeprowadzamy również naprawy i remonty pomp wysokociśnieniowych.
Specjalizujemy się we wszystkich modelach pomp nurnikowych Triplex Cat Pumps do 690 bar i 900 litrów /
minutę.

Firma prowadzi działalność w zakresie uszczelnień technicznych i chemii technicznej. Oferujemy rozwiązania do
hydrauliki siłowej, simmeringi, oringi, płyty uszczelniające, podkładki, płytki osadcze, segery, szczeliwa, sznury
oringowe, kleje. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów Loctite, Teroson. W 201 4 roku zostaliśmy
partnerem handlowym i autoryzowanym dystrybutorem światowego lidera w produkcji uszczelnień - Firmy
Freudenberg Sealing Technologies oferującej uszczelnienia znane jako Merkel czy Simrit.
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AMET s.c.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1
ul. Obornicka 86 B
51 -1 1 4 Wrocław
Polska
tel. (+48) 71 352 84 41
kom. (+48) 530 999 1 50
fax (+48) 71 372 63 82
e-mail: amet@amet.com.pl
www.amet.com.pl
AMET jest dynamicznie rozwijającą się firmą, obecną na krajowym rynku od 1 987 roku. Jako dystrybutor
współpracujący ze światowymi liderami branżowymi proponujemy Państwu nowoczesne rozwiązania w zakresie
wielu dziedzin technicznych.
Celem naszej działalności jest kompleksowe zaopatrzenie przemysłu w elementy i układy pneumatyki, techniki
próżniowej, hydrauliki siłowej, serwisu urządzeń oraz projektowanie i wykonywanie instalacji.

Jesteśmy przedstawicielami renomowanych producentów pneumatyki i hydrauliki siłowej, zarówno krajowych
i światowych.
Projektujemy i wykonujemy sprężarkownie, instalacje sprężonego powietrza oraz zasilacze hydrauliczne.
Wykonujemy również audyty istniejących instalacji pneumatycznych.
Stawiamy na fachowość i profesjonalizm naszych pracowników oraz usług, co potwierdza certyfikat ISO 9001 ,
m.in. na projektowanie, doradztwo i wykonawstwo oraz serwis urządzeń i instalacji pneumatycznych
i hydraulicznych. Ponadto zostaliśmy nagrodzeni trzykrotnie Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym za
innowacyjność, nowoczesność oraz solidność naszej pracy.
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Przez ponad 25 lat zdobyliśmy zaufanie wielu klientów, którzy cenią nas za profesjonalizm i dobrą jakość
oferowanych produktów. Proponujemy najnowsze rozwiązania techniczne, które wpływają na obniżenie kosztów
produkcji oraz zwiększenie jej wydajności.
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APA-KANDT GmbH

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 5
Weidestrasse 1 22 a
22083 Hamburg
Germany
tel. (+49) 40 48 06 1 4 30
fax (+49) 40 48 06 1 4 1 6
e-mail: office@apa-kandt.de; barbara.mueller@apa-kandt.de
www.apa-kandt.de

Bolenz & Schäfer

· Hydroakumulatory tłokowe
· Hydroakumulatory pęcherzowe
· Hydroakumulatory membranowe
· Stacje hydroakumulatorowe
· Urządzenia do napełniania hydroakumulatorów gazem
· Hydraulika wagonowa

· Silniki hydrauliczne promieniowe
· Silniki hydrauliczne osiowe
· Napędy hydrauliczne z przekładnią i sprzęgłem
· Dzielniki strumienia
· Silniki pneumatyczne
· Rozruszniki pneumatyczne
Hydrotechnik

· Urządzenia pomiarowe i testujące do: ciśnień, skoków ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływów, temperatury,
obrotów oraz prądów i napięć
· Kalibracja pomiarów: ciśnienia oraz przepływu
· Mobilne urządzenia pomiarowe
· Minimess jako punk pomiarowy i testowy
· Sensory
· Analizatory zanieczyszczeń oleju
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Düsterloh
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HKS

· Siłowniki obrotowe
· Siłowniki obrotowe jednotłokowe
· Siłowniki obrotowe dwutłokowe
· Silniki wahadłowe
· Obrotnice hydrauliczne do łyżek koparek
Jahns
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· Silniki hydrauliczne promieniowe
· Silniki hydrauliczne łopatkowe
· Napędy hydrauliczne z przekładnią
· Dzielniki strumienia
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APLISENS S.A.
Produkcja Przemysłowej Aparatury Pomiarowej i Elementów Automatyki

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 21
ul. Morelowa 7
03-1 92 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 81 4 07 77
fax (+48) 22 81 4 07 78
e-mail: aplisens@aplisens.pl
www.aplisens.pl
APLISENS S.A. oferuje następujące urządzenia:

Większość w/w urządzeń posiada certyfikaty ATEX, PED, SIL2, PZH oraz dopuszczona jest do zastosowań
morskich.
Firma świadczy usługi w zakresie:
· AKPiA
· kompletacji dostaw
· montażu obiektowego

APLISENS S.A. produce the following equipments:

· smart and analog pressure and differential pressure transmitters
· analog and smart hydrostatic liquid level probe
· smart temperature transmitters and temperature sensors
· electrical servo-motor
· positioners
· switches
· blocked valves
· orifices
· power supply, isolators, signal converters, digital indicators.
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· inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień wraz z separatorami membranowymi,
· sondy głębokości i przetworniki poziomu,
· czujniki i przetworniki temperatury,
· siłowniki elektryczne,
· ustawniki pozycyjne,
· regulatory dwustanowe poziomu, ciśnienia i temperatury,
· zawory blokowe i manometryczne oraz osprzęt montażowy,
· zwężki pomiarowe (kryzy i dysze), przepływomierze elektromagnetyczne,
· zasilacze, separatory i mierniki programowalne,
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ASC TECHNOLOGIE

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 92
ul. Koszelew 7/3a
42-500 Będzin
Polska
tel. (+48) 32 729 51 22
kom. (+48) 51 2 431 252
fax (+48) 32 729 51 22
e-mail: bedzin@asctechnologie.pl
www.asctechnologie.pl
ASC TECHNOLOGIE jest firmą techniczno - handlową działającą na rynku od ponad 20 lat.

W naszej ofercie handlowej znajdziecie Państwo następujący asortyment:
· armatura parowa odcinająca
· armatura parowa regulująca
· zawory elektromagnetyczne i pneumatyczne
· manometry i przetworniki ciśnienia
· termometry gazowe, bimetaliczne, szklane i laboratoryjne
· czujniki i regulatory temperatury
· urządzenia do pomiaru poziomu
· urządzenia do pomiaru przepływu
· mierniki do pomiaru wielkości elektrycznych i fizyko – chemicznych
· detektory gazu
· oraz wiele innych
takich firm jak:
WIKA ( KFM ), ASCO, GESTRA, FLOWSERVE, KWT Kujawska Wytwórnia Termometrów, APAR, LUMEL, GUENTHER,
SAMSON, TLV, LDM, ARMAK, LESSER, SYR, KOBOLT, SONEL, UNI-T, ABATRONIC, FLUKE, TEMA, TESTO.
Posiadamy wyspecjalizowaną pracownie ciśnień, w której sprawdzamy i wystawiamy świadectwa wzorcowania
na przyrządy do pomiaru ciśnienia (manometry, mierniki i rejestratory ciśnienia).
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Głównym kierunkiem naszej działalności jest dostawa urządzeń automatyki i armatury przemysłowej, obsługa
inwestycji oraz serwis pogwarancyjny armatury i automatyki dla przemysłu.

Oferujemy usługi:
· ultradźwiękowej kontroli poprawności działania odwadniaczy pary i zaworów odcinających
· usługi związane z optymalizacją pracy kotłowni parowych
· kontrola kamerą termowizyjną instalacji elektrycznych oraz przemysłowych
Projektujemy i wykonujemy kotłownie parowe, węzły para/woda, wymiennikownie, stacje uzdatniania wody.
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ATLANTIS Krzysztof Pielczyk
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 01
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42
47-400 Racibórz
Polska
tel. (+48) 32 471 02 68
kom. (+48) 602 298 560
e-mail: atlatech@atlatech.pl
www.atlatech.pl
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W naszej ofercie posiadamy m.in. koła łańcuchowe, koła zębate, koła pasowe pod pasy zębate oraz klinowe,
łańcuchy napędowe oraz transportowe, pasy zębate, pasy klinowe, listwy zębate, tuleje rozprężno-zaciskowe,
śruby trapezowe, sprzęgła kłowe oraz wiele innych. W ostatnich latach poszerzyliśmy ofertę o prowadnice
liniowe, wózki liniowe, łożyska liniowe, dociski szybkomocujące, prasy ręczne oraz pneumatyczne, łożyska
toczne.
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Balflex Portugal SA

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 57
Rua Bouça Estilhadouros 226/254
4445-044 Alfena
Portugal
tel. (+351 ) 2296981 60
kom. (+351 ) 91 43971 32
e-mail: nuno.monteiro@balflex.pt
www.balflex.com
Balflex was founded in 1 963, so we have more than 50 years existence. Balflex is today one of the biggest
hydraulic hose manufacturer with more than 1 .600.000 meters / month of hydraulic hose production.
Balflex is today present worldwide with production facilities, distribution and assembling centers. All our
facilities are ISO 9001 , and we the most important certifications on our products like: Bureau Veritas Type
Approval, USMSHA, FRAS, GOST, DOT, etc.
The quality of our products allied with excellent service provided to our clients it is the reason of our success.

We try to offer to our clients a wide range of products, in order that they can buy the most possible items in one
supplier, so that they can focus their business on sales and not on logistics.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

OPTIFLEX
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Apart of hydraulic hoses we produce as well Thermoplastic Hoses, P.T.F.E. hoses, Stainless Steel Flexible Hoses,
PVC Hoses, Seamless Cold Tube, and all the related accessories like: Pressure Gauges, Hydraulic Quick Connectors,
Industrial Quick Connectors, Pipe Clamps, HPDE hose protection.
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P.W. "BEMIX" Benedykt Mieszczak
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 34
ul. Złotowska 33
89-41 0 Więcbork
Polska
tel. (+48) 52 389 61 50
fax (+48) 52 389 52 55
e-mail: poczta@bemix.eu
www.bemix.eu
HYDRAULIKA SIŁOWA:
· ZAKUCIA DO WĘŻY
· PRZEWODY HYDRAULICZNE
· ZŁĄCZKI RUROWE WYSOKOCIŚNIENIOWE

P.W. „BEMIX” jest przedsiębiorstwem założonym w 1 995 roku w Więcborku.

oraz handel:
· szybkozłączami;
· wężami hydraulicznymi wysokociśnieniowymi;
· rurami hydraulicznymi;
Nasze produkty znajdują zastosowanie w maszynach rolniczych, leśnych, budowlanych, urządzeniach
dźwigowych i transportowych oraz w przemyśle górniczym, hutniczym i wielu innych. Ponadto służymy pomocą
i radą przy projektowaniu układów hydraulicznych.
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Podstawową działalnością firmy jest produkcja:
· zakuć do węży hydraulicznych, pneumatycznych, paliwowych i innych;
· przewodów hydraulicznych i innych;
· złączek hydraulicznych wysokociśnieniowych;
· przewodów rurowych;
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P.W. „BEMIX” is a company established in 1 995 in Więcbork.
Our production contain:
· hydraulic, pneumatic & fuel fittings;
· assembled hoses ;
· high pressure hydraulic couplings & unions;
· tube fittings;
we also sell:
· quick couplings;
· hydraulic pipes;
· hydraulic hoses.

Предриятие„BEMIX” было открыто в 1 995 году в Więcborku.
Основным направлением фирмы это производство:
· нипелей штуцеров для шлангов высокого давления, а также корпусов для
· шлангов воздушных, топливных и т.д;
· производство рукавов РВД;
· производство штуцеров высокого давленния;
Торговля инными:
· быстроразъёмныe соединения;
· рукавами высокого давления, а также инными;
· трубами гидравлическими;
Наша продукция находит применение в машинах сельскохозяйственых, лесных, строительных,
подьемно-транспортных, автотранспортных, а так-же для тяжелой промышленности, шахтерской,
металлургической и многих других. Дополнительно оказываем помощь техническую,и в проектировании
новых систем гидравлических.
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Our products are used in industries like agriculture, construction, mining industry, metallurgic and many others.
We also help at the projection of hydraulic parley.
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BOLTEX

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 96
ul. Toruńska 5A
87-1 48 Łysomice k. Torunia
Polska
tel. (+48) 56 678 31 90; (+48) 56 678 31 91
e-mail: boltex@boltex.com.pl
www.boltex.com.pl
Firma BOLTEX działa na polskim rynku już od ponad 20 lat, stale rozwijając swoje produkty, zwiększając
sprzedaż, podwyższając jakość wyrobów.
Doświadczony personel pozwala nam spełniać oczekiwania klientów w zakresie konstrukcji, technologii oraz
przeznaczenia produkowanych łańcuchów.
Często są to specjalistyczne realizacje opracowywane do konkretnych zastosowań i rozwiązań wg potrzeb
zamawiającego.

Nasza firma od wielu lat systematycznie powiększa asortyment kół łańcuchowych i pasowych, sprzęgieł,
prowadnic łańcuchowych, napinaczy i innych elementów napędu stosowanych w różnych dziedzinach
gospodarki (przemysł maszynowy, spożywczy, papierniczy, rolnictwo, produkcja i przeróbka drewna, przemysł
betonowy i drogowy.).
Oferowane przez nas towary od wielu lat cieszą się uznaniem wśród klientów w kraju oraz za granicą, głównie
w państwach Unii Europejskiej, gdzie produkty naszej marki: STRONG MAN CHAIN wciąż zyskują nowych
nabywców.
Celem naszych działań jest dostarczanie klientom wyrobów o wysokiej jakości, wykonanych
z najlepszych materiałów i produkowanych wg najlepszych technologii.
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Poza łańcuchami specjalnymi oferujemy również szeroki asortyment wyrobów związanych z przeniesieniem
napędu, w szczególności standardowe łańcuchy rolkowe, tulejowe, sworzniowe, płytkowe, przenośnikowe oraz
łańcuchy techniczne ogniwowe. Łańcuchy wykonujemy w wersji obrabianej cieplnie, z powłokami ochronnymi cynkową lub niklową, oraz ze stali nierdzewnej / kwasoodpornej.
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Bulmach Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 73
ul. Cypryjska 20
02-761 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 840 65 68
kom. (+48) 693 444 430; (+48) 605 669 475; (+48) 795 999 774
fax (+48) 22 1 1 2 1 2 23
e-mail: poczta@bulmach.pl
www.bulmach.com
Jesteśmy firmą handlową działającą na rynku polskim od 1 994r. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem na
terenie polski bułgarskich producentów hydrauliki siłowej takich jak: M+S Hydraulic; Badestnost; Caproni.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

BADESTNOST JSCo. Bulgaria
CAPRONI Bulgaria
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Oferujemy podzespoły hydrauliki siłowej jak:
pompy zębate pojedyńcze i wielostrumieniowe, zamienniki pomp Bosch i inne; pompy wielotłoczkowe; silniki
gerotorowe, zamienniki danfoss; orbitrole; rozdzielacze ręczne, rozdzielacze elektromagnetyczne; panele pulpity sterujące do elektrozaworów sterujących hydrauliką siłową (1 2V, 24V); miniagregaty hydrauliczne;
zawory hydrauliczne, bloki zaworowe.

M + S HYDRAULIC Bulgaria
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Cantoni Group

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 4
ul. 3 Maja 28
43-400 Cieszyn
Polska
tel. (+48) 33 81 3 87 00
fax (+48) 33 81 3 87 01
e-mail: motor@cantonigroup.com
www.cantonigroup.com
Grupa Cantoni jest jednym z największych europejskich producentów silników elektrycznych i hamulców do
silników. Nasze fabryki: Besel, Celma Indukta, Emi i Ema-Elfa mają długą tradycję i ogromne doświadczenie.
Dzisiejsza produkcja realizowana jest w oparciu o bogaty, nowoczesny park maszynowe oraz zaplecze naukowobadawcze. Produkujemy silniki zgodnie z normami europejskimi i światowymi, na indywidualne zamówienie
klienta.
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Cantoni Group is one of the biggest European producers of electric motors and brakes for motors. Our factories:
Besel, Celma Indukta, Emit and Ema-Elfa have got a long tradition and huge experience. Nowadays production is
based on modern machinery and rich scientific support. We produce according to European and World standards
and in accordance with customers' requirements.
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CEJN-Product GmbH

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 69
Junkersring 1 6
D-53844 Troisdorf
Germany
tel. (+49) 2241 2341 924
kom. (+421 ) 905 499 025
fax (+49) 2241 2341 990
e-mail: ralph.busken@cejn.com
www.cejn.de
CEJN develops and manufactures quick connect couplings, the relevant accessories and special customized
solution.
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The focal point of the business is the production and the enhancements of quick connect couplings from
compressed air to breathing air, hydraulic, high pressure hydraulic, fluids, gas as well as Multi- and Autocouplings.
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Chemnaft Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 63
ul. Solec 63
00-409 Warszawa
Polska
tel. (+48) 23 661 1 5 46
kom. (+48) 604 866 461
e-mail: marketing@chemnaft.com
www.chemnaft.com

W ciągu 1 0-ciu lat firma znacznie się rozwinęła i poszerzyła zakres swojej działalności. Obecnie firma posiada
wysoko wyspecjalizowane spółki sprzedażowe i zakupowe, zakład produkcyjny z działem logistycznym
posiadającym własny tabor transportowy oraz zakład recyklingu ze specjalistyczną instalacją do czyszczenia
olejów przepracowanych.
Chemnaft producent olejów motoryzacyjnych QUALITIUM MOTOR OIL

· marka nagrodzona Gazelą Biznesu 201 5
· ponad 1 0-cio letnie doświadczenie w branży
· zadowoleni klienci w całej Europie
· jakość produktów potwierdzona badaniami laboratoryjnymi
· bazy olejowe najwyższej jakości
· doświadczona załoga pracująca z pasją
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Firma Chemnaft rozpoczęła swoją działalność w 2004r. jako lokalny producent olejów smarowych. Obecnie swoją
działalność prowadzi nie tylko na terenie kraju, ale również za granicą, wchodząc na rynek Unii Europejskiej.
Obecnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi rafineriami, którym dostarcza swoje markowe produkty.
Chemnaft oferuje szeroki wachlarz produktów dla przemysłu, rolnictwa, motoryzacji, a także lotnictwa.
W ofercie Chemnaftu można znaleźć oleje przekładniowe, maszynowe, hydrauliczne, silnikowe oraz oleje
specjalistyczne produkowane pod indywidualne zamówienia naszych kontrahentów. Dobór składników
kompozycji olejów, wymaga specjalistycznych badań zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dlatego też,
spółka Chemnaft rozwinęła wysokospecjalistyczne badania laboratoryjne w ośrodkach badawczych oraz
zatrudniła grono specjalistów pracujących nad jakością oferowanego produktu. W celu uzyskania wysokiej
jakości produktów końcowych do ich wytwarzania używane są najwyższej jakości bazy olejowe oraz dodatki
uszlachetniające o działaniu antykorozyjnym, antyutleniającym oraz depresantów firmy Lubrizol, Chevron
i C.H. Erbsloh.

Od tego roku do już szerokiej gamy produktów dołącza linia olejów dedykowanych samochodom osobowym,
dostawczym, ciężarowym oraz autobusom – QUALITIUM MOTOR OIL.
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CoNStel Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 29
ul. Kościuszki 229
40-600 Katowice
Polska
tel. (+48) 32 205 29 51
fax (+48) 32 205 22 82
e-mail: constel@constel.pl
www.constel.pl
Firma CoNStel jest jedną z najdłużej działających na polskim rynku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
(została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej w 1 986 roku - RHB Nr 4.).
W początkach istnienia firmy zajmowaliśmy się produkcją elektronicznych urządzeń wysokiej częstotliwości
i sprzętu komputerowego. Obecnie jesteśmy dystrybutorem systemów sterowania, sterowników
programowalnych PLC / PAC, paneli operatorskich, komputerów przemysłowych i serwonapędów firmy
Bernecker & Rainer (Austria). W naszej ofercie znajdują się również sterowniki PLC, przekaźniki czasowe
i nadzorcze firmy HIQUEL oraz rozwiązania dla aplikacji automatyzacji budynków (BMS).
CoNStel Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą systemów automatyki przemysłowej oraz ich projektowaniem,

Obecnie jesteśmy przedstawicielem firm:
· Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik GmbH (Austria) - kompletne systemy sterowania i wizualizacji
(PLC, komputery przemysłowe, panele operatorskie), napędy elektryczne, falowniki, serwonapędy,
· HIQUEL - High Quality Electronics GmbH (Austria ) - automatyka przemysłowa, automatyka budynków,
· Intensiv - Filter Himenviro GmbH (Niemcy) – przemysłowe instalacje odpylające.
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wdrożeniami i serwisem. Prowadzimy również szkolenia z zakresu systemów sterowania i napędów
elektrycznych oraz świadczymy daleko idącą pomoc techniczną (projekty, dobór elementów, programowanie,
uruchamianie aplikacji).
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CT-CARD Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 70
ul. Farysa 1 5 B
01 -971 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 835 05 05
kom. (+48) 502 407 359
fax (+48) 22 835 28 1 4
e-mail: sales@ct-card.pl
www.ct-card.pl
CT-CARD Sp. z o.o. – od ponad 20 lat jesteśmy producentem i dostawcą profesjonalnych rozwiązań chemii
technicznej dla wszystkich gałęzi przemysłu. Jako Generalny Dystrybutor globalnych marek takich jak WEICON
i ELANTAS zapewniamy naszym klientom dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii. Wspólnie

Produkty niemieckiego koncernu WEICON to, dedykowane zarówno dla działów utrzymania ruchu jak
i produkcji, połączenie najwyższej jakości i rozsądnych kosztów. Szeroki zakres produktowy obejmuje preparaty
wraz z atestami dla różnych sektorów:
· kompozyty regeneracyjne Plastic Metal
· kleje cyjanoakrylanowe, epoksydowe i anaerobowe WEICONLOCK
· kleje strukturalne i silikony techniczne
· MS-polimery
· powłoki antykorozyjne
· spraye i płyny techniczne
· smary i pasty montażowe
Produkty grupy IzoCode to kompleksowe rozwiązania dla realizacji procesu impregnacji uzwojonych maszyn
elektrycznych zarówno w procesie produkcji jak i remontu. Naszym klientom oferujemy
· Lakiery i żywice impregnacyjne firmy ELANTAS
· Urządzenia do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej firmy Arras-MAXEI
· Piece do utwardania żywic i wypalania uzwojeń firmy FORNAX
· Płyny myjące RESIST produkcji CT-CARD do czyszczenia rozdzielni, silników napędowych i transformatorów
stosowane w utrzymaniu ruchu i przygotowaniu maszyn do remontu.
· Profesjonelne usługi czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych, również pod napięciem CT-CARD działa
zgodnie z normą ISO 9001 :2008.
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z naszymi klientami tworzymy dedykowane rozwiązania zapewniając profesjonalną obsługę w zakresie
sprzedaży, doradztwa technicznego, usług i serwisu.
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NA STOISKU RÓWNIEŻ:

ELANTAS GmbH Germany
WEICON GmbH Germany

Delta-Technika Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 42

tel. (+48) 81 444 41 41
fax (+48) 81 444 42 22
e-mail: info@deltatechnika.pl
www.deltatechnika.pl
Firma Delta-Technika powstała 1 996 roku i od tego czasu świadczy kompleksowe usługi w zakresie techniki
sprężonego powietrza, techniki spawalniczej oraz mechatroniki. W tych obszarach nasza oferta obejmuje
sprzedaż, doradztwo oraz serwis urządzeń na terenie całego kraju. Posiadamy własną linię produkcyjną
siłowników pneumatycznych TEKMA zgodnych ze standardami ISO 6432, ISO 1 5552, ISO 21 287 oraz UNITOP,
które możemy wyprodukować i dostarczyć w ciągu 24h oraz siłowników kompaktowych i dociskowych. Nasza
orientacja projakościowa pozwala na oferowanie kompetentnych i rzetelnych usług oraz trwałych i objętych
pełną gwarancją produktów.
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ul. Zemborzycka 1 1 2G
20-445 Lublin
Polska

Współpracując z renomowanymi dostawcami zagranicznymi i krajowymi możemy zaproponować szeroką gamę
produktów z zakresu:
1 . TECHNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA: FINI, OMI, CSC, TEKMA, CAMOZZI, CKD, AVENTICS, ECO TEC, VALBIA,
2. TECHNIKA SPAWALNICZA: TELWIN, WELDMAN,
3. MECHATRONIKA: ACE, BANSBACH, ROSSI, BONFIGLIOLI, SITI, BOSCH REXROTH, SUCO, CKD, VUOTOTECNICA,
ELOBAU.
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DPRS Poland

Węże i Złącza dla Hydrauliki Siłowej i Przemysłu
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 84
ul. Grochowska 45a
04-1 86 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 879 70 80
fax (+48) 22 879 77 71
e-mail: dprs@dprs.pl
www.dprs.pl
Firma DPRS-POLAND istnieje od 1 990 r.
Głównym celem firmy jest sprzedaż węży i złączy na rynek polski oraz europejski. W chwili obecnej posiadamy
szeroki wachlarz rodzajów węży w wielu rozmiarach, o różnych parametrach technicznych oraz zastosowaniach
dla rynku przemysłowego.

SEMPERIT - WĘŻE PRZEMYSŁOWE, WĘŻE HYDRAULICZNE, INDUSTRIAL HOSES, HYDRAULIC HOSES,
NORTH FIGHTER - WĘŻE PRZEMYŁOWE, INDUSTRIAL HOSES,
SPEED PRO - WĘŻE HYDRAULICZNE, HYDRAULIC HOSES,
MUELLENBACH – ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE, COUPLINGS,
HYDRALOK – ZAKUWARKI, SWAGING MACHINES,
CUSTOM CRIMP – ZAKUWARKI, SWAGING MACHINES, TULEJE, OBEJMY I OPASKI NA WĘŻE, TRÓJNIKI, ELEMENTY
ZŁĄCZNE, KOŃCÓWKI I ZŁĄCZA HYDRAULICZNE, ZAWORY, SZYBKOZŁĄCZA.

The DPRS -POLAND company exists since 1 990.
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Specjalizujemy się również w dystrybucji węży i armatury hydraulicznej do zakuwania, oraz elementów
złącznych.

The main objective of the company is the sale of hoses and connectors on the Polish and European markets. At
the moment, we have a wide range of types of hoses in a variety of sizes, with different technical parameters
and applications for the industrial markets.
We also specialize in the distribution of hydraulic hoses and fittings for crimping, and connectors.
HYDRAULIC COUPLINGS AND FITTINGS, STRAIGHTS UNIONS, TEE UNIONS, VALVES, HYDRAULIC HOSE COUPLINGS.
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Компания DPRS-POLAND существует с 1 990 года.
Основной задачей нашей компании является продажа шлангов и адаптеров для европейского
и польского рынка. На данный момент у нас широкий выбор шлангов различных размеров,
с различными техническими параметрами, а также имеющими применение к промышленному рынку.
Кроме того, наша компания специализируется в распределении гидравлических шлангов и фитингов
предназначенных для опрессовки и крепежных изделий.

Dynaset Polska

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 45
ul. Widokowa 1
32-088 Przybysławice
Polska

Ideą wszystkich produktów Dynaset jest to, aby wykorzystywały moc z hydrauliki pracujących maszyn. Dzięki
rozwojowi, innowacyjności i wspaniałym projektom, firma Dynaset stała się liderem w swojej dziedzinie.
Hydrauliczne narzędzia Dynaset umożliwiają większą skuteczność pracy przy ograniczeniu kosztów oraz wysiłku.
W naszej ofercie znajdziesz:
· Hydrauliczne generatory prądu,
· Spawarki hydrauliczne,
· Chwytaki magnetyczne,
· Pompy wysokiego ciśnienia wody,
· Myjki uliczne do samochodów komunalnych.
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tel. (+48) 1 2 434 41 07
kom. (+48) 539 997 750
e-mail: biuro@dynaset.pl
www.dynaset.pl
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Eaton Technologies GmbH

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 04
Friedensstr. 41
68804 Altlussheim
Germany
kom. (+49) 62052094-0
e-mail: info-internormen@eaton.com
www.eaton.com/filtration
Eaton's Filtration Division is a leader in liquid filtration that can help companies improve product quality,
increase manufacturing efficiency, protect employees and equipment, and help achieve sustainability goals.
Eaton manufactures high quality hydraulic and lubrication filter systems, filter elements, condition monitoring,
and hydraulic and lubrication accessories.

EMKO Hydrauliczne Narzędzia Siłowe
ul. Kokosowa 26
72-006 Mierzyn
Polska
tel. (+48) 91 886 93 1 0
fax (+48) 91 886 96 76
www.zakuwarki.com.pl
Narzędzia remontowe oparte na hydraulice siłowej 700bar - siłowniki, ściągacze łożysk, klucze
dynamometryczne, rozpieraki, przecinaki, podnośniki stopowe; pompy hydrauliczne do 2800bar. Maszyny do
produkcji przewodów hydraulicznych, urządzenia do obróbki rur. Prasy i lewarki warsztatowe - armatura
układów 700-2000bar. Serwis narzędzi hydraulicznych.
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Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 64
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EMT-Systems Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 26
ul. Konarskiego 1 8C
44-1 00 Gliwice
Polska
tel. (+48) 32 41 1 1 0 00
kom. (+48) 51 0 876 320
fax (+48) 32 720 20 52
e-mail: info@emt-systems.pl
www.emt-systems.pl
EMT-Systems Sp. z o.o. Centrum Szkoleń Inżynierskich to firma specjalizująca się w organizacji kursów i szkoleń
z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Na rynku szkoleniowym działa od 2006 roku. Dynamiczny
rozwój zawdzięcza profesjonalnemu zarządzaniu, indywidualnemu podejściu do każdego klienta oraz dokładnej
analizie potrzeb szkoleniowych.

Od 201 4 roku Centrum Szkoleń Inżynierskich realizuje akcję „Dzielimy się wiedzą”, której celem jest
udostępnianie doświadczenia trenerów EMT-Systems na łamach czasopism branżowych, przeznaczonych dla
działów technicznych.
Organizujemy również cykliczne, bezpłatne warsztaty branżowe pod wspólną nazwą EMT TOUR o tematyce
odpowiadającej potrzebom przemysłu produkcyjnego oraz służbom utrzymania ruchu.
EMT-Systems posiada wiele wyróżnień oraz certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość oferowanych usług,
w tym Medal Europejski BCC 201 6 za szkolenie CNC.
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W ofercie znajdują się certyfikowane, specjalistyczne szkolenia techniczne oraz wysokiej jakości, profesjonalne
usługi inżynierskie. Firma wykorzystuje najnowsze wersje oprogramowań inżynierskich oraz korzysta
z własnych, specjalistycznych laboratoriów szkoleniowych wyposażonych w autorski i innowacyjny sprzęt
dydaktyczny.
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ENVITEST J. Pacholski spółka jawna
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 38
ul. Słoneczna 28, Palędzie
62-070 Dopiewo
Polska
tel. (+48) 61 61 0 03 21
kom. (+48) 783 991 1 41 ; (+48) 509 984 239
fax (+48) 61 6 1 00 322
e-mail: info@envitest.com
www.envitest.com
Firma ENVITEST to młoda prężnie rozwijająca się spółka, operująca w następujących branżach: technika
testowania, symulacja warunków środowiskowych oraz systemy wysokich ciśnień.
Grupa doświadczonych inżynierów tworzących ENVITEST dostarcza oraz serwisuje na Polskim rynku najnowszej
generacji urządzenia takie jak: komory klimatyczne, komory solne, cieplarki, suszarki, urządzenia
wysokociśnieniowe, urządzenia do sprawdzania szczelności oraz wiele innych.
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Spółka reprezentuje na terenie Polski uznanych producentów, takich jak: CLIMATS, CTS, MAXIMATOR, C&W,
BINDER.
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ETO GRUPPE GmbH

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 79
Hardtrig 8
78333 Stockach
Germany
tel. (+49) 77 71 8 09 0
fax (+49) 77 71 8 09 - 1 00
e-mail: info@etogroup.com
www.etogroup.com
O firmie

ETO GRUPPE zatrudnia 1 800 pracowników w 8 oddziałach w Europie, Ameryce i Azji a od ponad 1 5 lat jest
reprezentowana w Polsce przez ETO MAGNETIC.
Projektujemy i dostarczamy najwyższej jakości produkty, dopasowane do indywidualnych potrzeb w obszarze
elektrozaworów, elektromagnesów i czujników dla producentów OEM przemysłu motoryzacyjnego oraz
dostawców systemów i producentów maszyn.
Zastosowanie najnowocześniejszych materiałów oraz technologii pozwala nam wyznaczać światowe standardy
wszędzie tam gdzie wymagane jest monitorowanie, kontrola i precyzyjne ustawienia.

Serdecznie zapraszamy na stoisko nr 76, gdzie z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania
dotyczące naszej oferty.

Produkty ETO

Portfolio ETO GRUPPE obejmuje elektrozawory, elektromagnesy, siłowniki elektromagnetyczne oraz czujniki
o szerokiej gamie zastosowań w hydraulice, pneumatyce i mechanice.
Jako atrakcję targów prezentujemy nasze elektromagnesy bistabilne, zintegrowane moduły elektrozawórczujnik zwiększające bezpieczeństwo oraz produkty ETO odporne na ciśnienia dynamiczne do 420 bar.
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Wspólnie z Państwem tworzymy nowoczesne i zoptymalizowane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo
i efektywność, zgodne z naszą wizją: ETO GRUPPE - wspólnie innowacyjni.
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Company Introduction

The ETO GRUPPE with over 1 .800 employees at 8 locations in Europe, America, and Asia is represented by
ETO MAGNETIC Sp. z o.o.
We develop, produce and distribute customer specific electromagnetic actuators and sensors in highest quality
for OEMs and system manufacturers in the automotive and machine building industry.
With our innovative, state-of-the-art products we set worldwide standards everywhere where systems are
monitored, controlled and set.
Together with you we create solutions for more safety and efficiency. Completely in line with our vision:
ETO GRUPPE jointly innovative.
If you are interested in more detailed information, we are pleased to welcome you at our booth No. 76.

Product Introduction

ETO GRUPPE product range contains solenoid valves, electromagnetic actuators and sensors for hydraulic,
pneumatic and mechanical applications.

HaPeS 201 6

As a highlight, we present our bistable actuators for higher efficiency, actuator-sensor-systems for more safety
and ETO-products pressure resistant up to 420 bar dynamic.
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ETO MAGNETIC Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 79
ul. Kwiatkowskiego 7
52-407 Wrocław
Polska
tel. (+48) 71 388 43 00
fax (+48) 71 388 43 06
e-mail: info@etomagnetic.pl
www.etogroup.com
O firmie

ETO GRUPPE zatrudnia 1 800 pracowników w 8 oddziałach w Europie, Ameryce i Azji a od ponad 1 5 lat jest
reprezentowana w Polsce przez ETO MAGNETIC.
Projektujemy i dostarczamy najwyższej jakości produkty, dopasowane do indywidualnych potrzeb w obszarze
elektrozaworów, elektromagnesów i czujników dla producentów OEM przemysłu motoryzacyjnego oraz
dostawców systemów i producentów maszyn.
Zastosowanie najnowocześniejszych materiałów oraz technologii pozwala nam wyznaczać światowe standardy
wszędzie tam gdzie wymagane jest monitorowanie, kontrola i precyzyjne ustawienia.

Serdecznie zapraszamy na stoisko nr 76, gdzie z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania
dotyczące naszej oferty.

Produkty ETO

Portfolio ETO GRUPPE obejmuje elektrozawory, elektromagnesy, siłowniki elektromagnetyczne oraz czujniki
o szerokiej gamie zastosowań w hydraulice, pneumatyce i mechanice.
Jako atrakcję targów prezentujemy nasze elektromagnesy bistabilne, zintegrowane moduły elektrozawórczujnik zwiększające bezpieczeństwo oraz produkty ETO odporne na ciśnienia dynamiczne do 420 bar.
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Wspólnie z Państwem tworzymy nowoczesne i zoptymalizowane rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo
i efektywność, zgodne z naszą wizją: ETO GRUPPE - wspólnie innowacyjni.
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Company Introduction

The ETO GRUPPE with over 1 .800 employees at 8 locations in Europe, America, and Asia is represented by
ETO MAGNETIC Sp. z o.o.
We develop, produce and distribute customer specific electromagnetic actuators and sensors in highest quality
for OEMs and system manufacturers in the automotive and machine building industry.
With our innovative, state-of-the-art products we set worldwide standards everywhere where systems are
monitored, controlled and set.
Together with you we create solutions for more safety and efficiency. Completely in line with our vision:
ETO GRUPPE jointly innovative.
If you are interested in more detailed information, we are pleased to welcome you at our booth No. 76.

Product Introduction

ETO GRUPPE product range contains solenoid valves, electromagnetic actuators and sensors for hydraulic,
pneumatic and mechanical applications.

EUROPAFILTER

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 5A
ul. Wasznika 3
78-550 Czaplinek
Polska
kom. (+48) 508 821 1 22
e-mail: lukasz.mazurek@europafilter.com
www.europafilter.com
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As a highlight, we present our bistable actuators for higher efficiency, actuator-sensor-systems for more safety
and ETO-products pressure resistant up to 420 bar dynamic.

Europafilter jest to system filtrujący oleje który, skutecznie usuwa cząsteczki stałe do 0,1 mikrona, absorbuje
idealnie wodę, spowalnia proces utleniania się oleju. Czyli wydłuża nie tylko żywotność oleju, ale również
maszyn i urządzeń jednocześnie konserwując je od wewnątrz. Zapobiega nieplanowanym przestojom i wymiany
części zapasowych, co jest bardzo kosztowne w hydraulice siłowej. Europafilter potrafi zredukować nawet do
80% niepotrzebnych kosztów w produkcji.
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FAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 00
ul. Kopernika 1
83-1 40 Gniew
Polska
tel. (+48) 58 530 76 00 (do 05)
fax (+48) 58 530 76 06
e-mail: sekretariat@fama-gniew.pl
www.fama-gniew.pl
PRZEMYSŁ OKRĘTOWY

Systemy ratunkowo – ratownicze:

· żurawiki do łodzi i tratw
· żurawiki uniwersalne
· żurawiki wielofunkcyjne.

Oferowane urządzenia ratunkowo ratownicze spełniają wymagania przepisów:

Systemy trapowe:

· trapy
· kładki
· wciągarki trapowe.
Oferowane trapy i kładki spełniają wymogi norm PN-ISO 5488: 1 997 i PN-ISO 7061 zgodnie z normą PN-ISO 7364
: 1 998. Mogą być wyposażone w napęd elektryczny i hydrauliczny zgodnie z życzeniem klienta.
Urządzenia do prac przeładunkowych i pomocniczych:

· żurawiki pomocnicze
· wolnostojące
· naścienne
· wciągarki pomocnicze, przeładunkowe
· wciągniki łańcuchowe
· wciągarki specjalistyczne, przeznaczenie wg wymagań klienta.
Powyższe urządzenia mogą być wyposażone w napęd elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny lub ręczny.
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· Międzynarodowy Kod dotyczący Urządzeń Ratunkowych (Kod LSA), 1 998
· Rezolucja MSC 81 (70),1 998
· Dyrektywa 96/98 EC[MED]
· Przepisy towarzystw klasyfikacyjnych zgodnie z zamówieniem.
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Wyposażenie dźwignicowe w maszynowniach i siłowniach okrętowych.

· suwnice montażowe
· wciągniki łańcuchowe przejezdne i nieprzejezdne
· zaczepy i podnośniki przejezdne
oferowane urządzenia w zależności od przeznaczenia i funkcji sterowane mogą być z kasety sterownej lub
radiowo.
Spełniają wymogi przepisów towarzystw klasyfikacyjnych wg życzeń klienta.
Urządzenia kotwiczno – cumownicze i holownicze.

· wciągarki cumownicze
· wciągarki kotwiczne
· kabestany cumownicze i kotwiczne
· pachoły cumownicze
· zwalniaki łańcuchowe
· stopery łańcucha kotwicznego
· przewłoki rolkowe
· głowice okrętowe.
Urządzenia kotwiczno – cumownicze mogą być wykonane w wersji z napędem elektrycznym lub hydraulicznym.
Urządzenia wyposażenia okrętowego o specjalistycznych funkcjach wg indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Oferujemy kompleksową dostawę urządzeń górniczych i lądowych dostosowanych do lokalnych warunków
eksploatacyjnych.
Zakres produkcji obejmuje:

· wciągniki łańcuchowe
· wciągniki linowe
· zestawy transportowe
· urządzenia małej mechanizacji
· ciągniki manewrowe
· żurawiki naścienne, słupowe
· wciągarki i urządzenia
· suwnice
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PRZEMYSŁ GÓRNICZY i LĄDOWY
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Osprzęt dźwigowy i transportowy:

· trawersy
· cięgła
· cięgna
· zblocza
· agregaty hydrauliczne
· silniki hydrauliczne wolnoobrotowe wysokomomentowe
· konstrukcje stalowe.
Wszystkie urządzenie produkowane przez naszą firmę mogą być realizowane z napędem ręcznym, elektrycznym,
hydraulicznym bądź pneumatycznym w zależności od zgłoszenia potrzeb Zamawiającego. W urządzeniach
o napędzie hydraulicznym jako medium robocze stosujemy olej hydrauliczny lub emulsję olejowo – wodną.
Realizujemy indywidualne przedsięwzięcia o wysokim stopniu zaawansowania technicznego.
Firma FAMA Sp. z o.o. posiada następujące certyfikaty:
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· ISO 9001 : 2008
· ISO 1 4001 : 201 4
· OHSAS 1 8001 : 2007
· DINEN ISO 3834-2
· ENI 1 090-2
· EN 1 090-3
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Fabryka Aparatury Elektromechanicznej
FANINA S.A.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 76
ul. Jasińskiego 1 8
37-700 Przemyśl
Polska
tel. (+48) 1 6 676 56 03
kom. (+48) 601 507 628
fax (+48) 1 6 676 56 56
e-mail: info@fanina.pl
www.fanina.pl
Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A. (rok założenia 1 959) posiada długo-letnią tradycję
w produkcji wyrobów z branży elektrotechnicznej.

Naszym priorytetem jest jakość wyrobów i satysfakcja Klienta. Te cechy docenia wielu od-biorców z Polski,
krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej, którzy od lat kupują nasze wyroby.
Posiadamy własne Biuro Rozwoju, dzięki czemu projektujemy i produkujemy nowe wyroby i urządzenia
odpowiadające wymaganiom i oczekiwaniom Klientów.
Ponadto oferujemy:
· przekładniki prądowe,
· prowadniki (transportery) kabla,
· elektryczne sprzęgi ogrzewania kolejowego zgodne z UIC-552,
· regenerację i modernizację sprzęgów Scharfenberga.
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Produkujemy i oferujemy:
· elektromagnesy do hydrauliki siłowej,
· elektromagnesy do hydrauliki mobilnej,
· elektromagnesy proporcjonalne,
· elektromagnesy iskrobezpieczne,
· cewki elektromagnetyczne,
· zamki i blokady elektromagnetyczne,
· separatory elektromagnetyczne - NOWOŚĆ.

Oferujemy profesjonalne i elastyczne podejście każdego tematu.
Zapraszamy do współpracy – gwarantujemy profesjonalne i elastyczne podejście do każdego tematu.
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GAA-LOBEX Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 68
ul. Traugutta 39
37-500 Jarosław
Polska
tel. (+48) 1 6 621 08 91
fax (+48) 1 6 621 08 92
e-mail: lobex@gaa.com.pl
www.gaa.com.pl
Nasza firma istnieje na rynku od 25 lat. Specjalizujemy się w dostawach pomp i mieszadeł przemysłowych.
Ciesząc się zaufaniem klientów oraz wykorzystując wieloletnie doświadczenie wciąż poszerzamy naszą ofertę.
Na rynku polskim obecnie jesteśmy wyłącznym przedstawicielem grupy Colfax Fluid Handing, do której należą
firmy: ALLWEILER AG, IMO AS, IMO Pump, Houttuin, Zenith Pumps, Warren Pump. Ponadto reprezentujemy
w Polsce producentów: Crane Process Flow (pompy Depa), Flux, Liverani, Richter, Scherzinger, Schmalenberger,
Sondermann, Turbo-Mixer, Alfa Laval.
Swoją ofertę kierujemy do wszystkich gałęzi przemysłu. Oferujemy: dobór, doradztwo, dostawy, montaż,
rozruch, serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz części zamienne.

Działamy na terenie całej Polski poprzez sieć biur regionalnych. Aktualny zasięg terytorialny znajduje się na
naszej witrynie internatowej www.gaa.com.pl
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Jesteśmy blisko klienta.
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Gates Europe

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 2
Korte Keppestraat 21 /51
9320 Erembodegem
Belgium
tel. (+420) 597467672
kom. (+48) 600 261 539
e-mail: dorotacn@gates.com
www.gates.com
Gates jest globalnym przedsiębiorstwem przemysłowym działającym w różnych branżach. Oferuje
zaawansowane rozwiązania w zakresie technologii przenoszenia mocy oraz hydrauliki, umożliwiające redukcję
kosztów utrzymania w szerokim zakresie zastosowań. Gates oferuje zintegrowaną linię wysokowytrzymałych
węży hydraulicznych, łączników i urządzeń do wykonywania samodzielnego montażu. Wszystkie elementy
zespołu węża projektowane są razem, aby zapewnić fabryczną jakość połączeń. Dla różnorodnych zastosowań:
od budownictwa i przemysłu wydobywczego do rolnictwa i transportu.

Kolejnym priorytetem firmy jest rozwijanie długoterminowych relacji z klientami i pracownikami. Firma
zatrudnia ponad 1 4 000 osób w 1 06 lokalizacjach, w 30 krajach.

HaPeS 201 6

Nasze produkty i usługi wykorzystywane są przez klientów reprezentujących pięć kluczowych segmentów rynku:
energię/eksplorację/wydobycie, infrastrukturę i rolnictwo, transport, motoryzację oraz przetwarzanie i procesy
specjalne. Firma Gates, jako technologiczny lider z wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju,
nieustannie udoskonala ruchowe właściwości eksploatacyjne, opracowując bezpieczne produkty, usługi, systemy
oraz rozwiązania nowej generacji.
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Guma Pomorska

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 60
Głobino 63
76-200 Głobino
Polska
tel. (+48) 59 848 25 28
kom. (+48) 602 874 987
fax (+48) 59 848 25 34
e-mail: biuro@guma-pomorska.pl
www.guma-pomorska.pl
Guma Pomorska jest producentem technicznych wyrobów gumowych i gumowo-metalowych. Posiadamy prasy
o wymiarach półek 2000x1 000, 1 600x800, 1 300x800, 800x800, 600x600 i 400x400. Ponadto posiadamy inne
niezbędne wyposażenie: wytłaczarki, walcarki, kalandry i mikser do produkcji mieszanek gumowych. Możemy
zatem produkować praktycznie wszystkie rodzaje gum o parametrach technicznych wymaganych przez klientów.
Podstawowe kauczuki używane przez nas to: SBR, NBR, EPDM, NR, FPM, IR, BR, CR.

Podstawowymi produktami Gumy Pomorskiej są techniczne wyroby z gumy i gumy łączonej z metalem:
amortyzatory, komponenty hydrauliki siłowej,podeszwy gumowe, części gumowe do przyczep, uszczelnienie
o średnicy do 39”, kompletne koła do wózków podnośnikowych, opony pełnogumowe, części gumowe
i gumowo-metalowe na zamówienie. W swojej produkcji nie ograniczamy się do jednej branży, dzięki czemu
jesteśmy obecni praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Dodatkowo oferujemy naszym klientom również wyroby
poliuretanowe wykonywane tylko na renomowanych systemach PU.
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Posiadane maszyny i urządzenia (głównie prasy i formy) pozwalają nam na produkowanie praktycznie każdych
wyrobów o maksymalnych wymiarach 2000x1 000x650 mm. W swoim magazynie posiadamy ponad 1 000
różnego rodzaju form wulkanizacyjnych, dzięki czemu możemy zaoferować wiele wyrobów bez konieczności
wdrażania nowej produkcji.
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Hansa-Flex Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 40
ul. Dąbrowskiego 560
60-451 Poznań
Polska
tel. (+48) 61 652 73 37
kom. (+48) 501 692 702
fax (+48) 61 652 73 38
e-mail: poz@hansa-flex.com
www.hansa-flex.com.pl
Firma Hansa-Flex od ponad 50 lat zajmuje się sprzedażą profesjonalnych rozwiązań w zakresie hydrauliki siłowej,
węży, złączy i szybkozłączy przemysłowych. Dobra organizacja sieci sprzedaży, jak również serwisu hydrauliki
siłowej z fachową obsługą oraz doradztwem technicznym plasuje naszą firmę w czołówce firm branżowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.hansaflex.com.pl lub prosimy o bezpośredni kontakt z firmą.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:
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Oferta Hansy-Flex obejmuje: przewody hydrauliczne nisko i wysokociśnieniowe, a także węże przemysłowe:
gumowe, tworzywowe, teflonowe, stalowe, złącza, szybkozłącza przemysłowe, elementy złączne, szybkozłącza
hydrauliczne, zawory, rozdzielacze hydrauliczne, podzespoły hydrauliki siłowej, montaż instalacji hydraulicznych
według dokumentacji, produkcję i naprawę agregatów oraz zasilaczy hydraulicznych, produkcję i naprawę
siłowników hydraulicznych, profesjonalne gięcie rur, wykonanie elementów złącznych wg specyfikacji klienta,
mobilny serwis FLEXXPRESS - naprawy bezpośrednio u klienta. Hansa-Flex Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości
ISO 9001 :2008 nr QS-1 88 HH nadzorowany przez GL Systems Certification.

HANSA-FLEX AG Germany
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Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 06
ul. ks. W. Siwka 1 3
40-306 Katowice
Polska
tel. (+48) 32 209 1 2 02
kom. (+48) 735 922 843
fax (+48) 32 209 1 2 06
e-mail: info@heisslufttechnik.pl
www.leister.pl
Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o. - autoryzowany dystrybutor LEISTER Technologies AG - oferuje nagrzewnice
powietrza do zastosowań w procesach przemysłowych, spawarki i zgrzewarki do tworzyw sztucznych.
Urządzenia LEISTER to niezawodne źródło gorącego powietrza (o temperaturze do 900°C) na linie produkcyjne,
profesjonalne zgrzewarki, obkurczarki i spawarki do tworzyw sztucznych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo
techniczne, testy i pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

HEKTOS Sławomir Pokraka
ul. Wojska Polskiego 36
08-440 Pilawa
Polska
tel. (+48) 22 203 50 79
kom. (+48) 608 220 330
fax (+48) 22 203 50 80
e-mail: info@hektos.com
www.hektos.eu

Hektos to importer, integrator i producent elementów i układów hydrauliki siłowej i pneumatyki dla przemysłu.
Spośród elementów układów hydraulicznych Hektos specjalizuje się w sprzedaży wielotłoczkowych silników
hydraulicznych, pomp tłoczkowych, łopatkowych i zębatych o stałej i zmiennej wydajności, akumulatorów
hydraulicznych i chłodnic oleju hydraulicznego. Oferuje także zawory oraz instrumenty do pomiarów przepływu,
ciśnienia, temperatury i prędkości obrotowej oraz zintegrowane analogowe i cyfrowe testery układów
hydraulicznych.

HaPeS 201 6

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 67

Hektos zajmuje się również projektowaniem i dostawą układów hydraulicznych dla producentów maszyn i
urządzeń, modernizacje istniejących systemów oraz nowe rozwiązania w zakresie hydrauliki mobilnej i
stacjonarnej.
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HESPER S.A.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 8
Str. Dr. C. Istrati nr. 1 , Sector 4
40542 Bucharest
Romania
tel. (+40) 21 3362352
kom. (+40) 73002421 3
fax (+40) 21 3372460
e-mail: hesper@hesper.ro
www.hesper.ro
Founded in 1 877, HESPER S.A. Bucharest, is the most important Romanian manufacturer of hydraulic
equipment, apparatus and installations.

Our products are parts of Mobile Equipment, in Metallurgy, in Machines Construction Industry, Agricultural,
Mining, Naval, Building and Civil Applications.
HESPER products are manufactured under ISO 9001 :2008 control and assurance quality system.
HESPER export its hydraulic products to the European Market (Germany, Italy, France, Sweden, Holland, Great
Britain, Spain, a.s.o), to Asia, America, Africa and Australia. Export is representing around 85 % of HESPER’s
turnover.
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Equipped with high tech implements as well as with a specialized technical staff, HESPER can provide you a large
range of products and services. The main products manufactured by HESPER are:
· gear pumps group 0.5, group 1 (for hydraulic power packs), group 2, group3 and group 4, simple, double and
multiple; super-silent gear pumps group 1 and 2; bidirectional gear pumps group 05, 1 and 2; HiLo gear pumps;
gear motors; flow dividers;
· hydraulic orbital motors (geroler) and hydraulic steering units;
· hydraulic installations;
· couplings.
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Hewea sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 85
ul. Przemysłowa 1 , Byków
55-095 Mirków
Polska
tel. (+48) 71 345 60 00
kom. (+48) 606 1 46 202
fax (+48) 71 345 82 30
e-mail: info@hewea.com
www.hewea.com
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Jesteśmy firmą z ponad 25-letnim doświadczeniem, do niedawna znaną w branży samochodów użytkowych
i mobilnej hydrauliki siłowej. Od kilku lat Hewea poszerza działalność w kierunku dostaw komponentów
mechanicznych i hydraulicznych dla branży przemysłowej i rolniczej. Jesteśmy wyłącznym importerem Brevini
Power Transmissions, SALAMI Spa, CBF Srl, HBS Srl. Nasza siedziba mieści się w Bykowie pod Wrocławiem.
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Hidroma Sistems sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 52
ul. Nowopogońska 98
41 -250 Czeladź
Polska
tel. (+48) 32 241 1 8 21
kom. (+48) 721 001 903
e-mail: info@hidromasistems.pl
www.hidromasistems.pl
Zakres produkcji:
· produkcja zasilaczy i układów hydraulicznych;
· inżynieria, projektowanie oraz prototypowanie układów mobilnych i stacjonarnych.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

HYDROMA, SPOL. S R. O.
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Oferujemy:
· filtry hydrauliczne; chłodnice hydrauliczne; pompy wielotłoczkowe do układów mobilnych (układy zamknięte);
zawory hydrauliczne; rozdzielacze hydrauliczne do układów mobilnych; rozdzielacze hydrauliczne do układów
stacjonarnych; silniki gerotorowe; przekaźniki ciśnienia; pompy łopatkowe; pompy zębate; wysokociśnieniowe
pompy wielotłoczkowe do układów otwartych; ciśnieniomierze; skrzynie przekładniowe, przekładnie; wały
kardana; zespoły kontrolno-sterownicze; wciągarki hydrauliczne; elementy i układy hydrauliki
wysokociśnieniowej; hydrauliczne systemy hamulcowe.
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Hifi filter Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 31
ul. Żelechowska 4
96-321 Siestrzeń
Polska
tel. (+48) 22 378 01 40
fax (+48) 22 378 01 41
e-mail: office@hifi-filter.pl
www.hifi-filter.com
SIŁA GRUPY I ZNAKOMITA OBSŁUGA KLIENTA.
Grupa HIFI FILTER jest wiodącym europejskim dostawcą systemów filtracyjnych i części zamiennych do nich.
Oferujemy szeroki zakres wyrobów i usług filtracyjnych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania naszych
klientów. Nasze rozwiązania w zakresie filtracji obejmują całość zastosowań a nasz doświadczony zespół
sprzedażowy zapewnia klientom właściwe produkty pozwalające zaspokoić ich potrzeby biznesowe. Naszym
głównym atutem jest 28 000 ( największa oferta w Europie) rodzajów wysokiej jakości filtrów znajdujących
zastosowanie w branżach samochodowej i transportowej, rolnictwie, biurach, procesach filtracji płynów,
przemyśle, branży morskiej, przeładunku i robotach publicznych.
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Bezpłatnie oceniamy potrzeby klienta, tworzymy spersonalizowany katalog, zarządzamy zapasami na życzenie
klienta.
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hoko Zakład Produkcji Gumowej Sp.j.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 54
ul. Nad Drwiną 1 0/F5
30-741 Kraków
Polska
tel. (+48) 1 2 653 55 1 5
kom. (+48) 503 1 06 924
fax (+48) 1 2 444 76 34
e-mail: hoko@hoko.com.pl
www.hoko.com.pl
Zakład Produkcji Gumowej hoko spółka jawna jest na rynku od roku 1 992. Jest prywatnym Zakładem
produkującym wyroby gumowe w obiekcje o powierzchni 800 m. Procesy produkcyjne oparte są o nowe
technologie i materiały. Produkujemy formowe detale gumowe o wysokich parametrach fizykomechanicznych
i fizykochemicznych na bazie kauczuków nitrylowych, chloroprenowych, silikonowych, fluorowych, EPDM,
naturalnych. Wdrożony w Zakładzie system jakości ISO 9001 :2008 gwarantuje, że wszystkie procesy wytwórcze
są jasno zdefiniowane i pozwalają na produkcję wyrobów o wysokiej jakości.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 36
Over Hadstenvej 42
8370 Hadsten
Denmark
tel. (+45) 86 98 22 55
kom. (+45) 29 34 44 77
fax (+45) 86 98 22 56
e-mail: poland@hoyermotors.com
www.hoyermotors.pl
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HOYER MOTORS

Hoyer Motors oferuje szeroki asortyment silników elektrycznych o najlepszej specyfikacji w branży dla przemysłu
hydraulicznego. Jesteśmy jednak kimś więcej niż dostawcą. Działamy jako logistyczny i techniczny partner,
pomagając w optymalizacji poszczególnych procesów oraz całego łańcucha dostaw. Oferujemy standardowe
produkty oraz rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb, kierując się nadrzędną zasadą kreowania
wartości dla naszych klientów.
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HYDRO-FLEX Cezary Mazur

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 65
ul. Pierwszej Brygady 35
73-1 1 0 Stargard
Polska
tel. (+48) 91 562 05 70; (+48) 91 852 1 9 32
kom. (+48) 661 631 633
fax (+48) 91 562 05 70
e-mail: biuro@hydro-flex.pl
www.hydro-flex.pl
Podstawową działalnością firmy jest produkcja oraz serwis węży hydraulicznych, sprzedaż hurtowa elementów
hydrauliki siłowej, a także regeneracja i produkcja siłowników hydraulicznych. Ponadto jesteśmy oficjalnym
dystrybutorem urządzeń do produkcji przewodów hydraulicznych niemieckiego producenta UNIFLEX oraz
fińskiego producenta D-HYDRO.
W naszej ofercie znajdą Państwo elementy renomowanych producentów takich jak: EXITFLEX, TEKNOHOSE,
SEMPERIT, RASTELLI-RACCORDI, VITILLO, DNP, PISTER, ITALMANOMETRI, PIOTTI i inne.

EXITFLEX SA Switzerland
RASTELLI RACCORDI s.r.l. Italy
UNIFLEX - HYDRAULIK GmbH Germany
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NA STOISKU RÓWNIEŻ:

VITILLO S.P.A. Italy
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HYDRON hydraulika siłowa
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 53
ul. Wodociągowa 1 a
77-400 Złotów
Polska
tel. (+48) 67 350 53 69
kom. (+48) 886 61 0 270
fax (+48) 67 350 53 79
e-mail: kontakt@hydron.com.pl
www.hydron.com.pl

HYDRON company offer hose crimping machines and (hose crimping machines, skiving machines, cutting
machines) high quality elements used in fluid power. We offer fittings for hydraulic hoses ( metric threads, BSP,
UNF, JIC, JIS, flange ), hydraulic ferrules (1 SN, 2SN, 4SP long, 2ST/4SP short, 4SH), hydralic adaptors / couplings
(straight, elbow, tee, crosses), adjustable adaptors (with swivel nuts). We provide high quality, short delivery
time and competitive prices. Please contact with sales department!
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Firma HYDRON oferuje maszyny i urządzenia do zaciskania węży hydraulicznych (zakuwarki, skórowarki,
przecinarki) oraz najwyższej jakości elementy złączne stosowane w hydraulice siłowej. W stałej ofercie
posiadamy końcówki do przewodów hydraulicznych (gwinty metryczne, BSP, UNF, JIC, JIS, flansze), tuleje
zaciskowe (1 SN, 2SN, 4SP długie, 2ST/4SP krótkie, 4SH), złączki hydrauliczne (proste, kolanka, trójniki,
czwórniki), złączki nastawne (z nakrętkami drutowanymi). Oferujemy najwyższą jakość, szybki termin realizacji
oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym!
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HYDROPRESS Wojciech Górzny
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 4
ul. Rawska 1 9B
82-300 Elbląg
Polska
tel. (+48) 55 625 51 00
kom. (+48) 691 066 667
fax (+48) 55 625 51 01
e-mail: elblag@hydropress.pl
www.hydropress.pl
HYDROPRESS - KOMPLEKSOWY DOSTAWCA KOMPONENTÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ w Polsce od 1 997 roku.

Dostępny asortyment:
· elementy złączne
· rury
· uchwyty do rur i przewodów
· końcówki i tuleje do węży
· węże hydrauliczne i przemysłowe
· szybkozłącza
· silniki i pompy
· elektrohydraulika
· hydraulika nabojowa
· silniki elektryczne
· zawory kulowe
· rozdzielacze hydrauliczne
· chłodnice
· filtry
· pneumatyka
· technika pomiarowa
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W ofercie można znaleźć doradztwo, projektowanie, dostawy komponentów, jak również montaż i serwis,
zarządzane normą ISO 9001 . Nasze centrum logistyczne w Elblągu pozwala na szybką dystrybucję, dla każdego
i wszędzie.

W ofercie znajduje się również:
· projektowanie i budowa zasilaczy hydraulicznych
· diagnostyka i naprawa układów hydraulicznych
· prefabrykacja rur i przewodów
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HYDROPRESS provides complete solutions for hydraulic industry since 1 997 in Poland.
We offer consultation, supply and service according to the ISO 9001 standards.
We offer the largest range of hydraulic components and also:
· hydraulic systems and power pack manufacturing
· diagnostic and troubleshooting of hydraulic systems
· drives and control engineering
· complete hose and tube prefabrication
Our central warehouse in Elblag enables to have a well organised distribution network, ensuring prompt
outcomes for everyone and every time.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

ALFA LAVAL Sweden

CAST Italy
CHAR-LYNN
CONFLEX Polska
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ALFAGOMMA Italy

EATON USA
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EFA
HP CLEAN Polska
MOBITEC Polska
RÖTELMANN Germany
RSB Germany

STUCCHI Italy
VICKERS
VIGO HYDRAULICS Polska
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SEMPERIT Czech Republic

VOSS Germany
WINNER Taiwan
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Z.P.U.H. HYLMET H. Figiel, E. Piesik, Sp.J.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 88A
ul. Plaskosz 9
89-500 Tuchola
Polska
tel. (+48) 52 334 20 91
kom. (+48) 884 000 447
fax (+48) 52 336 52 66
e-mail: hylmet@hylmet.pl
www.hylmet.pl

Firma Hylmet to czołowy polski producent elementów hydrauliki siłowej z ponad 25 letnim doświadczeniem.
Specjalizujemy się w produkcji pomp zębatych - hydraulicznych i smarujących.
W stałej ofercie posiadamy: pompy hydrauliczne, smarujące, do układów wspomagania kierowniczego, zawory
bezpieczeństwa i inne.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

CAPRONI Bulgaria
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Nasze wyroby są stosowane w ciągnikach i maszynach rolniczych, ciągnikach, maszynach i przyczepach leśnych,
ładowaczach i ładowarkach, samochodach ciężarowych i maszynach budowlanych oraz w aplikacjach
przemysłowych.
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IMI Precision Engineering

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 82
ul. Patriotów 1 74
04-832 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 51 8 95 30
fax (+48) 22 741 1 8 55
e-mail: biuro@imi-precision.pl
www.norgren.com/pl/
IMI Precision Engineering (dawniej Norgren) to światowy lider w dziedzinie technologii sterowania ruchem
i przepływami. Dzięki 80-letniemu doświadczeniu specjalizujemy się w dostarczaniu zaawansowanych
technologicznie niezawodnych produktów i rozwiązań inżynieryjnych, zwiększających wydajność i skuteczność
działania instalacji w kluczowych branżach przemysłu.
IMI Precision Engineering dysponuje siecią sprzedażowo-usługową na terenie 75 krajów, a ponadto zakładami
produkcyjnymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Chinach, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Czechach, Meksyku
oraz Brazylii.

Nasza oferta obejmuje:
· siłowniki pneumatyczne
· zespoły przygotowania sprężonego powietrza
· zawory oraz wyspy zaworowe
· zawory proporcjonalne
· zawory procesowe
· sygnalizatory ciśnienia
· technikę podciśnienia
· elementy złączne
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Sprawdzone marki produktów, m.in. Norgren, Buschjost, FAS, Herion, Maxseal sprawiają, że portfolio produktów
firmy IMI Precision Engineering jest jednym z najszerszych w branży.
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InduProgress

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 98
ul. Trakt Lubelski 404
04-667 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 290 31 78
fax (+48) 22 290 31 78 wew. 6
e-mail: biuro@induprogress.pl
www.induprogress.pl
InduProgress jest oficjalnym dystrybutorem produktów automatyki przemysłowej firmy Delta Electronics
w Polsce. Kompletna oferta oraz innowacyjne rozwiązania zastosowane w naszych urządzeniach, a także
doświadczenie i zaangażowanie pracowników czynią produkty Delta Electronics doskonałym wyborem dla
wymagających użytkowników.
Jesteśmy również dystrybutorem przekładni firmy Nidec-Shimpo. Przekładnie te znakomicie współpracują
z oferowanymi przez nas serwosilnikami oraz wieloma innymi silnikami dostępnymi na naszym rynku.

W naszej ofercie znajdują się także produkty takich światowych marek, jak:
· NEXCOM (komputery przemysłowe);
· SESAME (przekładnie planetarne);
· WellinTech (oprogramowanie SCADA);
· Qlight (sygnalizacja świetlna i dźwiękowa).
Naszą siłą są doświadczeni i kompetentni pracownicy. Do grona naszych pracowników należą wysokiej klasy
specjaliści, którzy gwarantują Klientom odpowiednie wsparcie merytoryczne na każdym poziomie współpracy.
Posiadamy oddziały w Katowicach i Rzeszowie oraz główny magazyn w Warszawie, dzięki czemu możemy
zapewnić ciągłość dostaw dla naszych klientów na terenie całego kraju.
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W naszej ofercie znajdują się także produkty firmy GGM, światowego lidera w produkcji małych motoreduktorów,
takie jak silniki AC, DC, BLDC, a także przekładnie oraz sterowniki prędkości. Jako bezpośredni dystrybutor
produktów firmy MenWell, oferujemy również szeroką gamę niezawodnych zasilaczy modułowych oraz
przeznaczonych na szynę DIN.
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Inoxihp Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 49
ul. Podgórna 1 /2
40-026 Katowice
Polska
tel. (+48) 32 733 27 25
kom. (+48) 882 1 61 333
fax (+48) 32 733 1 1 48
e-mail: inoxihp@inoxihp.com.pl
www.inoxihp.com.pl
Produkcja wysokociśnieniowych zespołów pompowych, sprzedaż pomp wysokociśnieniowych produkcji Inoxihp
Srl, części zamiennych, serwis i remonty urządzeń hydrauliki wysokociśnieniowej, projektowanie układów
hydraulicznych.

Invertek Drives Polska
ul. Spalska 26/28
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polska
kom. (+48) 606 888 545
e-mail: falkg@invertek.co.uk
www.invertekdrives.pl

Invertek Drives w Polsce
Invertek Drives jest światowym liderem w produkcji łatwych w użyciu przemienników częstotliwości
przeznaczonych do zastosowań w automatyce przemysłowej, budownictwie i energetyce na całym świecie.
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Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 07

Falowniki Optidrive produkowane są w seriach dedykowanych do stosowania w ekonomicznych rozwiązaniach
automatyki ogólnej, w wymagających aplikacjach automatyki przemysłowej, w energooszczędnych systemach
sterowania wentylatorami i pompami, w instalacjach budynkowych oraz wysoce specjalizowanych aplikacjach
sterowania dźwigami i windami.
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INVERTIM BIS S.C. Zenon Żywno, Paweł Żywno
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 93
ul. Żwanowiecka 44 B
04-849 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 81 2 47 06; (+48) 22 81 2 08 78
kom. (+48) 603 337 1 30; (+48) 603 590 572
e-mail: zenonz@invertimbis.com.pl
www.invertimbis.com.pl
Biuro Techniczno-Handlowe:
ul. Mrówcza 21 2
04-687 Warszawa
tel. (22) 81 24706, 81 20878 fax (22) 61 26979
adres e-mail: zenonz@invertimbis.com.pl

Sprzedajemy:
· falowniki Toshiba o mocach: 0,2 kW ÷ 630 kW,
· falowniki INVT o mocach 0,4 kW – 31 5 kW,
· falowniki Toyo Denki o mocach 2,2kW – 1 000kW,
· soft startery Toshiba do silników klatkowych o mocach: 7,5 kW ÷ 800 kW na napięcia 400V, 500V i 1 000V
w obudowach IP-20 i IP-54,
· filtry przeciwzakłóceniowe, rezystory hamujące, dławiki.
Naprawiamy falowniki wszystkich producentów europejskich (ABB, Danfoss, Siemens, Schneider, KEB, Vacon,
Lenze itp.) i azjatyckich (Toshiba, Mitsubishi, LG-LS, Yaskawa, itp.)

HaPeS 201 6

Firma działa od 1 996 roku oferując usługi w zakresie:
· projektowania,
· kompletacji dostaw,
· montażu i uruchamiania systemów automatyki,
· serwisu falowników i soft starterów.

Gwarancja na sprzedawane urządzenia: 24 miesiące.
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JOSVAL

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 87
Pol. Ind. Malpica, c/ F, 50
5001 6 Zaragoza
Spain
tel. (+34) 976 57 1 4 26
fax (+34) 976 57 41 47
e-mail: info@compresoresjosval.com
www.compresoresjosval.com

Producent sprężarek tłokowych i śrubowych najwyższej klasy.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:
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HAFEN

91

K

KACPEREK technika napędowa
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 02
ul. Wolska 82A
01 -1 41 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 632 24 45
kom. (+48) 887 035 002
e-mail: kacperek@kacperek.pl
www.kacperek.pl

Firma KACPEREK technika napędowa jest POLSKIM producentem przekładni ślimakowych od ponad 33 lat.
Produkujemy reduktory ślimakowe wykonywane są zarówno w standardowych wersjach jak i specjalnych,
zgodnych z zamówieniem klienta.
Najnowszym produktem są siłowniki śrubowe / podnośniki śrubowe. Oferta obejmuje również motoreduktory
wykonane ze stali nierdzewnej oraz napędy podajników pieców CO. KACPEREK to również silniki elektryczne,
elementy przeniesienia napędu oraz automatyka przemysłowa.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

LSIS Korea
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Oferujemy profesjonalny dobór przez świetnie wyszkoloną oraz doświadczoną kadrę pracowniczą, wykonanie
najwyższej jakości urządzeń oraz szybki serwis.
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KIPP POLSKA Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 50
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Polska
tel. (+48) 71 336 21 44
kom. (+48) 51 9 358 888
fax (+48) 71 336 22 63
e-mail: polska@kipp.pl
www.kipp.pl
· Standardowe elementy maszyn,
· Elementy manipulacyjne,
· Technologia mocująca.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

KOMPRESOR-SERWIS Rafał Błaźniak
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 51

kom. (+48) 501 236 751
fax (+48) 32 352 05 62
e-mail: biuro@kompresor-serwis.pl
www.kompresor-serwis.pl
Prowadzimy profesjonalny serwis wszystkich typów sprężarek śrubowych dostępnych na polskim rynku.
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem takich marek jak INGERSOLL-RAND, RENNER KOMPRESSOREN, AIRPOL,
BEKO TECHNOLOGIES.
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ul. Targowa 7D, Pawilon 4G
41 -503 Chorzów
Polska

Nasza oferta obejmuje: przeglądy okresowe, remonty główne, usuwanie usterek, sprzedaż części zamiennych
i eksploatacyjnych do sprężarek, naprawy oraz trawienie chłodnic, naprawy i przewijanie silników elektrycznych,
sprzedaż kompresorów nowych i używanych, urządzenia do uzdatniania i osuszania powietrza, sprzedaż
zbiorników ciśnieniowych, wykonanie instalacji sprężonego powietrza.
Bogate doświadczenie oraz ograniczenie kosztów własnych pozwala nam oferować usługi atrakcyjne cenowo
przy zachowaniu wysokiej jakości. Prowadzimy serwis 24h. Dysponujemy kompresorami zastępczymi o mocy od
4 do 1 32kW. Zachęcamy do kontaktu i sprawdzenia naszych usług.
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IZBA GOSPODARCZA KOMPONENTÓW I TECHNOLOGII
KORPORACJA NAPĘDÓW I STEROWAŃ HYDRAULICZNYCH
I PNEUMATYCZNYCH
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 43
Politechnika Wrocławska
ul. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław
Polska
tel. (+48) 71 320 27 85; (+48) 71 322 76 45
fax (+48) 71 320 27 85; (+48) 71 322 76 45
e-mail: henryk.chrostowski@pwr.wroc.pl

Główne cele i zadania:
· rozwój sektora (branży) napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych,
· promocja wyrobów i usług członków, w tym CETOP- Directory o praktycznie globalnym zasięgu
(www.cetop.org)
· współpraca z CETOP w zakresie pozyskiwania i analizy danych statystycznych o rynku hydrauliki i pneumatyki.
Udostępnianie aktualnych danych o stanie i trendach rozwojowych rynku krajowego, europejskiego
i globalnego członkom i sympatykom Korporacji.
· integracja firm i instytucji sektora techniki płynowej w kraju,
· współorganizacja konferencji nt. NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE’1 996, 1 999, 2002,
w tym międzynarodowe 2005, 2007, 2009, 201 2, 201 5,
· udział w targach i wystawach poprzez m.in.:
· organizację grupowych ekspozycji członków Korporacji,
· organizowanie seminariów i spotkań naukowych, technicznych i handlowych,
· udział w jury konkursów na najlepsze produkty.
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Korporacja powstała w roku 1 994 jako niezależna od rządu organizacja samorządu gospodarczego skupiająca
firmy produkcyjne, handlowe, instytucje naukowe i stowarzyszenia sektora, szeroko pojętej, hydrauliki
i pneumatyki. Korporacja działa w ramach Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii. Od 1 0 czerwca 2005 r.
Korporacja jest członkiem CETOP – Europejskiego Komitetu ds. Hydrauliki i Pneumatyki.

Działalność ta w różnej formie obejmuje systematyczne targi w Poznaniu, Katowicach, Kielcach oraz
Hannowerze, Mediolanie, Moskwie i Calimanesti.
· podnoszenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej, współpraca ze Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich SIMP, w tym przygotowanie i uruchomienie szkoleń w zakresie hydrauliki
i pneumatyki zgodnie z wymaganiami CETOP, kończących się europejskim certyfikatem.
· reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych i technicznych członków Korporacji.
· Korporacja poprzez Izbę Gospodarczą Komponentów i Technologii należy do Krajowej Izby Gospodarczej oraz do
ORGALIME – Liason Group of European Mechanical, Electrical, Electronic and Metal Working Industries.
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The Corporation of Hydraulic and Pneumatic Drives and Controls, Poland, was founded in 1 994 as an organization
of economic authority, independent of the Polish Government, concentrating manufacturing companies, trade
companies, scientific institutions and associations of the sector of broadly understood hydraulics and
pneumatics. The Corporation acts within the Economic Chamber of Components and Technology. The Corporation
has been a member of CETOP European Oil Hydraulic and Pneumatic Comittee since 1 0 June 2005.

This activity covers systematic fairs in Katowice, Kielce, Poznań, Hannover, Milano, Moscov as well as Calimanesti.
· Improving the qualifications of the engineering staff, cooperation with the SIMP [The Polish Engineers and
Technicians Association], including preparation and starting of trainings in hydraulic and pneumatic in
accordance with CETOP requirements, completing with European certificate.
· Representing and protecting business and engineering interests of Corporation Members.
The Corporation.
Via the Economic Chamber of Components and Technology, belongs to the Polish Chamber of Commerce, and to
ORGALIME – Liaison Group of European Mechanical, Electrical, Electronic and Metal Working Industries.
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Main objectives and tasks:
· Development of the sector (business branch) of hydraulic and pneumatic drives and controls.
· Promotion of Corporation Members’ products and services, including CETOP – Directory with a practically global
range (www.cetop.org)
· Cooperation with CETOP within the scope of gathering and analysis of statistic data about hydraulic and
pneumatic market. Making available data about status and developmental trends of domestic, European and
global market to Corporation members and supporters.
· Integration of companies and institutions from the sector of fluid technology throughout the country.
· Organization of conferences on fluid power in the years 1 996, 1 999, 2002, including international 2005, 2007,
2009, 201 2, 201 5.
· Participation in fairs and exhibitions through eg.:
- Organization of group expositions of Corporation Members.
- Organizing of scientific, engineering and commercial seminars and meetings.
- Participation in juries of competitions for the best products.
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KTR Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 61
ul. Czerwone Maki 65
30-392 Kraków
Polska
tel. (+48) 1 2 267 28 83
kom. (+48) 530 376 793
e-mail: ktr@sprzegla.eu
www.sprzegla.eu
KTR Polska Sp. z o.o. oferuje sprzęgła nierozłączne ogólnego stosowania:
kłowe elastyczne ROTEX, precyzyjne ROTEX GS; COUNTEX – do enkoderów; kłowo-kształtowe, elastyczne POLY,
POLY-NORM; palcowe REVOLEX KX-D; skrętnie bezluzowe RADEX-N, RADEX-NC, RIGIFLEX-N, RIGIFLEX-HP;
sprzęgła mieszkowe TOOLFLEX; zębate BoWex – wysokoelastyczne ELASTIC, MONOLASTIC oraz sztywne FLE-PA,
sprzęgła całostalowe GEARex; sprzęgła przeciążeniowe RUFLEX, SYNTEX, SYNTEX-NC, KTR-SI; sprzęgła
magnetyczne MINEX-S, sprzęgła hydrokinetyczne ALFA, BETA; momentomierze DATAFLEX; pierścienie rozprężnozaciskowe CLAMPEX, przeguby i wały Cardana, hamulce hydrauliczne KTR-STOP, hamulce elektromechaniczne
EMB-STOP;

zbiorniki stalowe BEK, BSK, BNK; aluminiowe BAK; pokrywy; misy oleju; chłodnice powietrzne PIK, OAC, OPC,
MMC, chłodnice wodne TAK/T, PHE; grzałki EH, EHP, TEHM; łączniki pompa – silnik PK, PL, PG, PS, KPT; wsporniki
PTFS, PTFL, pierścienie tłumiące D, DT; listwy tłumiące DSM, DSK, DSFS, DSFL; sondy NVT-E, NVT; czujniki TE-PT1 00; wyłączniki temperaturowe TS, TSC; wskaźniki poziomu oleju, olejowskazy, korki spustowe.
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oraz elementy zasilaczy hydraulicznych:
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Biuro Handlowe "kurant-trade"
Krzysztof Kurant
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 2
ul. Kolejowa 24
59-1 00 Polkowice
Polska

Biuro Handlowe "kurant-trade" w Polkowicach rozpoczęło swoją działalność w styczniu 201 0 roku. Reprezentuje
na rynku polskim, krajów WNP oraz Centralnej Azji interesy firmy ECKART GmbH – wiodącego producenta
komponentów hydraulicznych oraz pneumatycznych. Wysoka jakość i niezawodność silników hydraulicznych
ECKART zyskała w Polsce szerokie grono zadowolonych użytkowników. Od początku bieżącego roku w ofercie
znajduje się także nowy typoszereg silników – HyRAV – o wysokim momencie obrotowym, przeznaczonych do
sterowania przepustnicami w rurociągach i gazociągach. Co więcej, od września 201 3 roku nasza firma
reprezentuje również uznanego na całym świecie producenta siłowników hydraulicznych – firmę Hänchen. Jest
to firma, która dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów stała się uznanym i wiodącym partnerem
o zasięgu światowym. Znikomy moment łamliwości, wysoka sprawność, doskonała powtarzalność, optymalne
kojarzenie ślizgowe i najlepsza charakterystyka rozruchowa należą do podstawowych wartości, którymi firma
Hänchen obdarza swoje produkty. Ofertę naszą kierujemy do producentów maszyn, biur konstrukcyjnych
i projektowych a także wszędzie tam, gdzie wymagane jest stosowanie obrotowych silników hydraulicznych.

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

ECKART GmbH Germany
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kom. (+48) 663 022 829
fax (+48) 76 845 64 94
e-mail: office@kurant-trade.pl
www.kurant-trade.pl

HERBERT HÄNCHEN GmbH & Co. KG Germany
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LEE Hydraulische Miniaturkomponenten GmbH
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 1
Am Limespark 2
65843 Sulzbach / Taunus
Germany
tel. (+49) 61 96 77369 0
fax (+49) 61 96 77369 69
e-mail: info@lee.de
www.lee.de

Today, they continue to be used in many different kinds of fluidic systems in the areas of medicine,
pharmaceuticals, chemicals and science. Further developments resulted in a new family of even smaller, fastswitching dispensing valves and peripheral components. At the beginning of the 90s, the new product range
"IMH" was developed. These comprise check valves, precision restrictors, valve/restrictor combinations and
screens for industrial use. Designed primarily for the automotive sector, the precision and quality of these
products meant that they were soon also being used in medical technology as well as in machine engineering
and tool construction and in general industrial applications.
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For more than 65 years, "The Lee Company" has been a leading supplier of high-precision, miniature hydraulic
components THE LEE COMPANY was founded by Leighton Lee II in 1 948. One of his many inventions was the
LEEPLUG expansion plug. This innovation opened up new perspectives in the construction of manifolds for
hydraulic systems in aircraft, engines and many other high-tech hydraulic systems. Over the years, the patented
expansion principle was also adopted in precision screens, check valves, pressure relief valves, shuttle valves and
screens etc. In 1 974, the first LEE miniature solenoid valves were introduced to the market.
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Lenze Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 83
al. Roździeńskiego 1 88b
40-203 Katowice
Polska
tel. (+48) 32 203 97 73
kom. (+48) 604 931 237
fax (+48) 32 781 01 80
e-mail: lenze@lenze.pl
www.lenze.com
Jako jeden z nielicznych dostawców na rynku towarzyszymy w całym procesie tworzenia Państwa maszyny - od
idei do serwisu posprzedażowego, od sterowania do wału napędowego. Poszczególne funkcje wykonywania
ruchów i ich kontroli traktujemy kompleksowo i całościowo tworząc dla Państwa uniwersalne napędy i systemy
automatyzacji.

Lubrimac Centralized Lubrication Systems Ltd.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 78A
Malazgirt Cad. Vali Sok 28/2 Gungoren
341 65 Istanbul
Turkey
tel. (+90) 21 2 556 8308; (+90) 21 2 505 7631
kom. (+90) 533 348 2484
fax (+90) 21 2 556 01 93
e-mail: info@lubrimac.com
www.lubrimac.com

HaPeS 201 6

Mogą Państwo całkowicie zaufać naszym ekspertom od sprzedaży i doświadczonym inżynierom. Z nimi łatwo
możecie się Państwo porozumieć w zakresie koncepcji maszyny i w sprawach dotyczących najmniejszych detali.
W ten sposób Państwa innowacyjne pomysły możemy wspólnie wprowadzić na rynek. I tak właśnie zapewniamy
Państwu swobodę w realizacji własnych pomysłów. Jesteśmy producentem: sterowników, przemienników
częstotliwości, silników, motoreduktorów, hamulców i sprzęgieł.

Centralized Lubrication pumps and equipment manufacturer located in Istanbul / Turkey. Single line pumps and
multiline pumps for both grease and oil lubrication systems. Lubrimac brand is in the market for almst 1 0 yeras.
Lubrimac is looking for dealers and partners for Polan market.
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LOTOS Oil Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 39
ul. Elbląska 1 35
80-71 8 Gdańsk
Polska
tel. 801 345 678; (+48) 58 326 43 00
fax (+48) 58 308 84 1 8
e-mail: biuro@lotosoil.pl
www.lotosoil.pl
Przedmiotem działalności LOTOS Oil jest produkcja i dystrybucja: olejów samochodowych i przemysłowych,
smarów, cieczy obróbkowych oraz olejów bazowych i olejów technologicznych. Produkty LOTOS Oil są gwarancja
wysokiej jakości i nowoczesnych rozwiązań odpowiadających najbardziej rygorystycznym normom
technologicznym.
Wszystkie produkty wprowadzane są w oparciu o ścisłą współpracę z polskim przemysłem w tym szczególności
branżą metalurgiczną, maszynową, górnictwem, hutnictwem, branża drzewną i papierniczą.

Odrębną ofertę Spółki stanowi Serwis Olejowy. Ta część działalności jest niezwykle ważna z uwagi na łączenie
oferty handlowej z ofertą serwisową. Współpracuje z partnerami przemysłowymi zarówno w realizacji zadań
cząstkowych, jak i pełnej obsługi w zakresie gospodarki smarowniczej. Serwis Olejowy to głównie doradztwo
oraz rozwiązywanie problemów i optymalizacja gospodarki smarowniczej, a tym samym właściwego
zastosowania produktów LOTOS Oil.
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Wiele gałęzi przemysłu stosuje oleje nie tylko, jako środki smarne, ale również, jako składniki wyrobów. Wśród
nich są między innymi produkty z gumy, farby drukarskie, kosmetyki, farmaceutyki i wiele innych. Przy ich
produkcji np. wyrobów gumowych wykorzystywane są plastyfikatory- specjalistyczne oleje stosowane do
nadawania określonych własności gumie, a w szczególności oponom. LOTOS Oil dostarcza na rynek oleje
spełniające niezwykle ostre wymagania norm europejskich dotyczących zawartości substancji kancerogennych.
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MADEJSKI Sp. J.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 24
ul. Makuszyńskiego 28
31 -752 Kraków
Polska

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
· węże hydrauliczne wysokiego i niskiego ciśnienia
· wszelkiego rodzaju zakuć i końcówek do produkcji przewodów wysoko- i niskociśnieniowych wykonanych ze
stali węglowej i nierdzewnej
· złączek i rur wykonanych ze stali węglowej i nierdzewnej
· węże i przewody hydrauliczne z atestem górniczym
· maszyn do produkcji przewodów wysokiego i niskiego ciśnienia
· elementy hydrauliki wysokociśnieniowej: szybkozłącza i zawory hydrauliczne, manometry
· uszczelnienia hydrauliczne
· oleje i ciecze hydrauliczne
· węże gumowe tłoczne i ssawne do wody, benzyny, olejów, powietrza, pary
· węże metalowe
· węże PCV ssawne i tłoczne
· złącza przemysłowe, obejmy skorupowe i opaski GBS
· profesjonalną chemię budowlaną i motoryzacyjną

Zapraszamy do współpracy.
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tel. (+48) 1 2 683 96 00; (+48) 1 2 643 67 67
fax (+48) 1 2 683 96 42
e-mail: biuro@madejski.com.pl; info@madejski.com.pl
www.madejski.com.pl
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In our offer you could find:
· hydraulic hoses for high and low pressure
· all types of ferrules and fittings made with carbon and stainless steel for the production of high and low
pressure hoses
· adapters and pipes made with carbon and stainless steel
· a full range of hydraulic hoses and assembled hoses with mining certificate
· machines for cutting, cleaning and crimping assembled hoses
· high pressure hydraulic components: couplings and hydraulic valves, gauges, protecting springs, tapes and
sleeves
· fittings and adapters
· hydraulic oils
· water, mineral oils, air, steam hoses
· PVC hoses
· couplings, band clamps GBS, safety clamps
· professional construction and automotive chemistry
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We invite you to cooperate with us.
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MERAZET S.A.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 9
ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań
Polska
tel. (+48) 61 864 46 00
fax (+48) 61 865 1 9 33
e-mail: poczta@merazet.pl
www.merazet.pl
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL I DYSTRYBUTOR FIRM:
BŰHLER Technologies GmbH, KELLER, LIMATHERM, LUMEL, RELPOL, WIKA, YOKOGAWA, FLUKE
Ciśnienie/poziom: cyfrowe przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień; sondy hydrostatyczne; manometry cyfrowe,

analogowe; kalibratory ciśnienia w wykonaniu EX

Przepływ: przepływomierze elektromagnetyczne, wirowe, masowe, ultradźwiękowe, rotametry
Analiza: przenośne i stacjonarne analizatory gazów, osprzęt do analizatorów (sondy, pompy, chłodnice, filtry)
Temperatura: kamery termowizyjne, pirometry przenośne i stacjonarne, regulatory temperatury, kalibratory

Hydraulika: pojemnościowe sygnalizatory poziomu, poziomowskazy montowane na/w zbiornikach olejowych,

pompy, chłodnice, pompy rotacyjne, sygnalizatory poziomu wody w zbiornikach olejowych, urządzenia
z dopuszczeniami morskimi, ATEX i innymi
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i mierniki temperatury, czujniki i przetworniki temperatury
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MOJ S.A.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 95
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice
Polska
tel. (+48) 32 604 09 02
kom. (+48) 51 3 1 52 1 63
fax (+48) 32 604 09 01
e-mail: marketing@moj.com.pl
www.moj.com.pl
MOJ S.A. jest dynamicznie rozwijającym się nowoczesnym przedsiębiorstwem działającym w branży
elektromaszynowej. Od 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Gromadzone od 1 91 3 roku doświadczenie w technologii, stale modernizowany park maszynowy oraz
umiejętności i fachowość pracowników pozwoliły nam stworzyć niepowtarzalny zbiór produktów, będący
harmonijnie uzupełniającym się zestawem wyrobów własnej produkcji i urządzeń uznanych na świecie
producentów.

MPC Industries Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 48
ul. Słowackiego 31 a
32-540 Trzebinia
Polska
kom. (+48) 600 361 758
e-mail: biuro@mpcindustries.eu
www.mpcindustries.eu
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Naszym klientom oferujemy szeroki asortyment sprzęgieł przemysłowych, sprzęt wiertniczy oraz tzw. urządzenia
małej mechanizacji dla górnictwa. Firma posiada własny dział konstrukcyjno-technologiczny. Zatrudnieni w nim
specjaliści oferują naszym klientom fachowe usługi doradztwa technicznego i zapewniają prawidłowy dobór
naszych urządzeń do rozwiązań i projektów technicznych w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań
naszych klientów.

Produkcja i dystrybucja obejm i opasek. Obejmy ślimakowe, przemysłowe, do rur oraz do akumulatorów
hydraulicznych. Projektowanie i produkcja niestandardowych rozwiązań.
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Newtech Engineering Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 3
ul. Sowińskiego 3
44-1 00 Gliwice
Polska
tel. (+48) 32 237 61 98
fax (+48) 32 237 61 97
e-mail: newtech@newtech.com.pl
www.newtech.com.pl
Newtech Engineering dzięki ścisłej współpracy z największymi producentami elementów automatyki
przemysłowej, oferuje swoim klientom produkty i kompleksowe rozwiązania od projektu po realizację.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem:
Baumer Group jest jednym ze światowych liderów w produkcji automatyki przemysłowej. Producent w swojej
ofercie posiada sensorykę, enkodery oraz przetworniki pomiarowe. Ciągły rozwój szwajcarskiej firmy
zaowocował wprowadzeniem nowych rozwiązań m.in. technologia SmartReflectTM (pomiar bez lusterka),
qTeach (unikalny sposób programowania).

Firma SIKO specjalizuje się w produkcji przemysłowych urządzeń do pomiaru drogi i kąta, tj.: przetworniki
obrotowo-impulsowe, mierniki linkowe, wyświetlacze współpracujące z przetwornikami, silniki pozycjonowania
osiowego, inklinometry.
Firma KEM jest ekspertem w pomiarze przepływu cieczy. Na jakość przepływomierzy ma wpływ doświadczenie,
wynikające z wdrażania i rozwoju technologicznego produktów specjalizowanych.
Firma Voegtlin dostarcza zaawansowanych i niezawodnych rozwiązań dla precyzyjnego pomiaru przepływu
gazów oraz sterowania.
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MTS Sensors wykorzystuje zjawisko magnetostrykcji w produkcji bezkontaktowych przetworników
przemieszczeń liniowych, prędkości, czy też poziomu materiałów ciekłych.
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NA STOISKU RÓWNIEŻ:

BAUMER GROUP Switzerland
VOSSLOH KIEPE Germany
MTS SENSORS Germany
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SIKO Germany
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GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 59
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 01
42-61 2 Tarnowskie Góry
Polska
tel. (+48) 32 381 05 20
fax (+48) 32 381 05 21
e-mail: noram@pro.onet.pl
www.noram.com.pl
Oferujemy profile:
· okrągłe
· kwadratowe
· prostokątne
wykonane z żeliwa szarego i sferoidalnego metodą odlewania ciągłego. Profile używane są jako materiał
wyjściowy do wykonania elementów hydrauliki, pneumatyki oraz innych części maszyn.

Gatunki materiału:
GG 20 / EN-GJL - 200
GG 25 / EN-GJL - 250
GG 30 / EN-GJL - 300
GGG 40 / EN-GJS – 400-1 5
GGG 50 / EN-GJS – 500-7
GGG 60 / EN-GJS – 600-3
GGG 70 / EN-GJS – 700-2
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Zakres wymiarowy:
1 . Wałki z żeliwa szarego i sferoidalnego o wymiarach fi 30 : fi 600 mm
2. Kwadraty z żeliwa szarego i sferoidalnego o wymiarach kw. 30 : 300mm
3. Prostokąty z żeliwa szarego i sferoidalnego o wymiarach 30:300mm

Oferujemy również dostawy odlewów żeliwnych i sferoidalnych jako części maszyn w stanie surowym lub
obrobionym, wraz z omodelowaniem.
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Nord Napędy sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 99
ul. Krakowska 58
32-020 Wieliczka
Polska
tel. (+48) 1 2 288 99 00
fax (+48) 1 2 288 99 1 1
e-mail: biuro@nord.com
www.nord.com
Firma Getriebebau NORD jest jednym z liderów w branży producentów napędów na świecie - zarówno
w urządzeniach mechanicznych jak i elektronicznych.

Od założenia firmy, NORD ustanawia wysokie standardy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom napędowym
o wysokiej jakości. We wczesnych latach 80-tych inżynierowie firmy NORD wprowadzili jedną z najważniejszych
innowacji w konstrukcji reduktora: obudowę typu UNICASE. UNICASE to jednoczęściowy zwarty korpus. Korzyści
jakie wynikają z jego zastosowania to bez wyciekowe uszczelnienia, zwiększona niezawodność, niski poziom
hałasu, wysokie obroty wyjściowe, duża przeciążalność przy zmniejszonych gabarytach, dłuższe okresy między
serwisowe i zwiększona żywotność. Korpus UNICASE szybko zajął stabilną pozycję na rynku i dziś jest ciągle
standardem w branży.
Firma NORD posiada przedstawicieli w ponad 60 państwach na świecie. Dzięki ponad 31 00 pracownikom
zapewniających minimalne czas oczekiwania i szybką obsługę klienta.
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Nasze produkty zawierają innowacyjne połączenie kompaktowych układów mechanicznych z inteligentną
elektroniką. Oferujemy i produkujemy pełną linię produktów w zakresie mechanicznych i elektrycznych
elementów napędu, w tym wysokiej jakości reduktory, silniki, przetwornice częstotliwości, oraz serwokontrolery
i technologię zdecentralizowanych napędów.
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NUMMI-PRO

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 30
ul. Nowe Sady 23
94-1 02 Łódź
Polska
tel. (+48) 42 689 82 36
kom. (+48) 601 294 570
fax (+48) 42 689 82 1 7
e-mail: biuro@nummi.pl
www.nummi.pl
Oferujemy najwyższej światowej klasy siłowniki hydrauliczne marki NUMMI.
Firma powstała w Finlandii w latach 60-tych. Od tego czasu rozwija, produkuje i nieustannie unowocześnia
siłowniki hydrauliczne używane do wywrotu i do innych zastosowań. NUMMI zawsze stawiało na jakość. Cechą
charakterystyczną siłowników tej marki jest pełne chromowanie wszystkich stopni siłownika, co uodparnia go na
korozję, zaś dzięki gładkości i twardości chromowanej powierzchni daje najwyższą trwałość uszczelnień i całego
urządzenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt lub zapoznanie się naszą ofertą. Zainteresowanym
przedstawimy wszystkie dane techniczne i pomożemy w doborze właściwego rodzaju siłownika.
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W ofercie posiadamy siłowniki podskrzyniowe pojedyncze serii TT i SUT o udźwigu od 1 2 do 40 ton, siłowniki
podskrzyniowe podwójne do wywrotu tylnego serii RT, czołowe siłowniki stabilizowane serii JT, ENB i ENC
i niestabilizowane siłowniki ET, ETE i ETV. Ponadto oferujemy komponenty elementy instalacji hydrauliki siłowej
jak zawory, zbiorniki, filtry, ograniczniki oraz elementy uchylne i kompletne belki wywrotu.
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OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp.j.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 6
ul. Brzoskwiniowa 71
43-1 00 Tychy
Polska
tel. (+48) 32 220 02 46
e-mail: biuro@oberon3d.pl
www.oberon3d.pl
Firma OBERON 3D L.Pietrzak i Wspólnicy Sp.j. jest dostawcą szerokiego spektrum maszyn, urządzeń i narzędzi
pomiarowych, oprogramowania pomiarowego, statystycznego oraz „reverse engineering". Produkty z naszej
oferty znajdują zastosowanie m.in. w działach kontroli jakości, laboratoriach pomiarowych, na produkcji,
w biurach projektowych, dydaktyce. Firma zapewnia pełne wsparcie techniczne oraz doradztwo w zakresie
doboru oraz użytkowania oferowanych przez siebie urządzeń i oprogramowania.
W ramach naszych działań przeprowadzamy instalacje sprzętu w zakładach docelowych użytkowników,
prowadzimy szkolenia, kalibracje, przeglądy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla oferowanych przez nas
urządzeń. Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników oraz ich długoletniemu doświadczeniu zapewniamy
wysoki poziom oferowanych usług.
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Firma OBERON 3D przykłada szczególną wagę do częstych szkoleń oraz wdrażania zdobytej wiedzy w praktyczne
zastosowania w zakładach klientów. Wsparcie telefoniczne i emailowe zapewnia ciągły kontakt z klientem
i szybki czas reakcji.
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OL-Tech

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 23
ul. Kilińskiego 1 2d/60
83-1 1 0 Tczew
Polska
kom. (+48) 798 630 260
e-mail: biuro@ol-tech.pl
www.ol-tech.pl
OL – Tech zajmuje się wyłączną dystrybucją produktów Luma Sense, Pinter i Grif Tools, jest największym
dostawcą dokładnych i niezawodnych rozwiązań dla poprawy jakości, wydajności procesów produkcyjnych oraz
zaufanym partnerem dla Klientów przemysłowych.
Zakres usług obejmuje kluczowe aspekty jak najszerzej pojętych technologii związanych z pomiarem
temperatury, wykrywaniem gazu, pomiarem ciśnienia dla wielu rynków przemysłowych, np. motoryzacyjnego,
elektronicznego, spożywczego, tworzyw sztucznych, półprzewodników, stali, szkła czy innych przedsiębiorstw
produkcyjnych.

OLEJE KATOWICE

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 7
ul. Żeliwna 36
40-599 Katowice
Polska
tel. (+48) 32 204 22 55
kom. (+48) 604 261 875
fax +48) 32 769 44 55
e-mail: info@oleje.katowice.pl
www.oleje.katowice.pl
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Oferujemy rozwiązania, które mogą okazać się konieczne lub przydatne do wykorzystania w trakcie procesu
produkcyjnego.

Zaopatrzenie przemysłu w środki smarne, płyny technologiczne, chemię techniczną. Dostarczymy do Twojej firmy
oleje hydrauliczne, sprężarkowe, przekładniowe, silnikowe oraz smary. W ofercie posiadamy także sorbenty oraz
czyściwa. Zamówiony towar dostarczamy własnym transportem.
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Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 33
ul. Równoległa 8
02-235 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 573 24 00
fax (+48) 22 573 24 03
e-mail: warszawa@parker.com
www.parker.com
Napędy i sterowanie hydrauliczne, pneumatyczne i elektromechaniczne dla rynków przemysłowych, mobilnych
i aeronautycznych.
Hydraulika przemysłowa

· pompy i silniki zębate, łopatkowe, tłokowe, silniki gerotorowe
· rozdzielacze i zawory ster. przepływem i ciśnieniem, zawory logiczne: sterowane ręcznie, hydraulicz., pneumat.,
elektromagnetyczne i proporcjonalnie
· serwozawory, zawory serwo-proporcjonalne, sterowniki
· cylindry hydrauliczne, obrotowe
· akumulatory
· zasilacze

· pompy, silniki, zawory, rozdzielacze
· układy sterowania HMI: programy, platformy sprzętowe HMI–IQAN
· układy przeniesienia napędu
Automatyka

· siłowniki, silniki i napędy pneumatyczne
· wyspy zaworowe, elementy logiczne, sterowniki, rozdzielacze, zawory
· zest. przygot. powietrza, osuszacze
· zawory przemysłowe, procesowe
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Hydraulika mobilna

Elektromechanika

· kontrolery osi, panele operatorskie, systemy WE i WY, napędy serwo i krokowe, silniki serwo, przekładnie
planetarne,
· falowniki AC, napędy prądu stałego,
· mechanizmy do manipulacji– HMR, OSP-E
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Filtracja

· filtry hydrauliczne, sprężonego pow.
· mierniki zanieczyszczeń stałych
· przewoźne stacje do filtracji bocznikowej
· osuszacze adsorpcyjne, ziębnicze, chillery
Elementy złączne

· złącza stalowe, ze stali nierdzewnej, mosiądzu, DIN, JIC, ORFS
· rury, uchwyty, zawory kulowe, zwrotne,
· przewody gumowe, termoplastyczne
· szybkozłącza
· aparatura montażowa
· urządzenia kontrolno-pomiarowe
Uszczelnienia do hydrauliki i pneumatyki

· NOBROX - nowy materiał
· O-ringi
· PTFE

PAKS'D Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 74
43-1 00 Tychy
Polska
tel. (+48) 32 21 9 23 1 0
fax (+48) 32 21 9 24 00
e-mail: parker@paksd.com.pl
www.paksd.co.pl

Firma Paks’D Sp. z o.o. istnieje od 1 990 roku i zlokalizowana jest w Polsce na Śląsku. Naszą podstawową
działalnością jest tłoczenie części metalowych dla motoryzacji, AGD oraz innych branż. W chwili obecnej
posiadamy 3 zakłady produkcyjne w Siewierzu, Rajsku i Skoczowie zatrudniające łącznie ok. 300 pracowników.
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Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 58

Oprócz tłoczenia jesteśmy również certyfikowanym dystrybutorem korporacji Parker Haniffin dostarczającej
części i układy hydrauliki oraz pneumatyki. Ponadto świadczymy usługi w zakresie projektowania, budowy
i serwisowania specjalistycznych urządzeń hydraulicznych pod potrzeby naszych Klientów.
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Centrum Produkcyjne Pneumatyk
PREMA Spółka Akcyjna
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 41
ul. Wapiennikowa 90
25-1 01 Kielce
Polska
tel. (+48) 41 361 95 24
e-mail: prema@prema.pl
www.prema.pl

W stałej ofercie produktowej znajdują się: siłowniki pneumatyczne, zawory, cylindry hydrauliczne, bloki
przygotowania sprężonego powietrza oraz bardzo szeroka gama elementów złącznych. PREMA SA jest również
wiarygodnym partnerem w automatyzacji procesów produkcyjnych. Od kilku lat z powodzeniem dostarcza
rozwiązania dla takich gałęzi przemysłu jak: przemysł spożywczy, papierniczy, metalowy, włókienniczy, drzewny,
czy przemysł tworzyw sztucznych. W ofercie znajdują się także nowoczesne rozwiązania dla meblarstwa,
kolejnictwa, górnictwa, czy przemysłu automotive.
Dzięki doświadczonej kadrze inżynierów, konstruktorów i projektantów, a także wyspecjalizowanej Izbie
Kontrolno-Pomiarowej firma zapewnia najwyższą jakość oferowanych produktów. Z pomocą rozwiniętej sieci
sprzedaży szybko dociera do Klientów w całej Polsce.
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Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA SA obecnie jest największym polskim producentem pneumatyki, która
znajduje zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu.
Firma łączy działalność produkcyjną, handlową oraz usługową w zakresie serwisu i doradztwa technicznego. W
bieżącym roku firma obchodzi jubileusz 40-lecia swojej działalności. Zdobyte doświadczenie, wiedza
i nowoczesny park maszynowy pozwalają na ciągłe udoskonalanie i poszerzanie oferty. Szczególnie atrakcyjną
pozycją w portfelu produktów jest możliwość wykonania urządzeń całkowicie dostosowanych do potrzeb
Klienta.
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BTH Promotor Jan Kurkiewicz
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 20
ul. Warszawska 56
32-830 Wojnicz
Polska
tel. (+48) 1 4 692 58 08
kom. (+48) 501 780 468
fax (+48) 1 4 679 08 1 6
e-mail: promotor@promotorpolska.com
www.promotorpolska.com
Produkcja oraz dystrybucja silników elektrycznych,
elektromagnetycznych. Dystrybucja falowników firmy INVT.

przekładni

mechanicznych,

wyłączników

PZL-Sędziszów S.A.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 88

tel. (+48) 1 7 745 02 00
fax (+48) 1 7 745 03 33
e-mail: sekretariat@pzlsedziszow.pl
www.pzlsedziszow.pl
PZL Sędziszów S.A. to krajowy lider w dziedzinie produktów filtracyjnych. Od ponad 75 lat specjalizujemy się
w produkcji wysokiej jakości filtrów dla motoryzacji, rolnictwa, lotnictwa i przemysłu ciężkiego.
Od 60 lat prowadzimy zaawansowane badania w dziedzinie rozwoju technologii filtracyjnych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji filtrów, jesteśmy w stanie zaoferować swoim
klientom szeroką paletę filtrów w jakości pierwszego montażu.
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ul. Fabryczna 4
39-1 20 Sędziszów Małopolski
Polska

Filters Factory PZL Sędziszów S.A. is a global leader in the field of filtration products. For more than 75 years
specializing in the production of high-quality filters for automotive, agriculture, aerospace and heavy industry.
For 60 years conducting advanced research in field of filtration technology.
With years of experience in the design and manufacture of filters, we are able to offer our clients a wide range of
filters in the quality of the first assembly.
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RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS sp. z o.o. sp. k.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 28
ul. Dolna 2B
84-230 Rumia
Polska
tel. (+48) 58 672 62 72
kom. (+48) 533 387 688
fax (+48) 58 679 36 70
e-mail: biuro@rato.pl
www.rato.pl
Działamy na polskim rynku już od 1 997 roku. Należymy do wiodących dostawców rozwiązań dla przemysłu
i maszyn. Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości sprawdzonych rozwiązań.
Oferujemy:
· filtry oddechowe RALUB, które posiadają innowacyjną technologię kontroli zanieczyszczeń,
· systemy dozujące RL OIL TS, które umożliwiają transport oleju utrzymując jego wysoką jakość dodatkowo
całkowicie zabezpieczając przed środowiskiem zewnętrznym,
· środki smarne i produkty warsztatowe, - przemysłowe środki czyszczące,
· systemy dozowania smaru, klejów i silikonów,
· uszczelnienia mechaniczne.
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Oferowane przez nas produkty zapewniają wzrost bezpieczeństwa przebiegu procesów. Gwarantują niższe
koszty eksploatacji dzięki ograniczeniu częstotliwości konserwacji, zwiększając jednocześnie żywotność maszyn.
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RDL Hydraulics Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 25
Nowy Tuchom 1 0
80-209 Chwaszczyno
Polska
tel. (+48) 58 671 51 61
kom. (+48) 604 064 074
fax (+48) 58 671 51 64
e-mail: info@rdl-hydraulics.com
www.rdl-hydraulics.com
RDL Hydraulics Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą komponentów hydrauliki olejowej oraz instalacji przemysłowych,
poczynając od prostych elementów, a kończąc na najbardziej zaawansowanych układach. Zakres działalności to
m. in. elementy napędów i sterowania hydraulicznego, automatyka przemysłowa, w tym zawory regulacyjne
i aparatura kontrolno-pomiarowa, filtry i agregaty filtracyjne, układy centralnego smarowania oraz instalacje
pneumatyczne.

· doradztwo techniczne w zakresie układów oraz instalacji hydrauliki siłowej;
· serwis przewodów hydraulicznych i bezpośrednią sprzedaż elementów;
· szeroki zakres usług logistycznych, takich jak:
- kompletacja i dostawy,
- pakowanie części w skrzynie drewniane, również próżniowo, z możliwością długotrwałego
magazynowania u klienta,
- transport do klienta, w tym również ponadgabarytowy.

Firma aktywnie działa na rynkach:
· maszynowym,
· energetycznym,
· drzewnym i papierniczym,
· morskim,
· gumowym,
· maszyn roboczych,
· maszyn górniczych,
· wydobycie ropy i gazu.
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W ramach prowadzonej działalności firma oferuje:
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RDL Hydraulics można spotkać również w przemyśle odzyskiwania energii, petrochemicznym, cementowym,
metalurgicznym i innych. Spółka zaopatruje firmy OEM oraz finalnych użytkowników w części, niezbędne do
produkcji urządzeń, a także dostarcza części zamienne na utrzymanie ruchu do przedsiębiorstw produkcyjnych.
RDL Hydraulics to jedyny w Polsce przedstawiciel znanych na świecie firm, produkujących elementy do układów
olejowych, niekwestionowanych liderów w swoich branżach: HAWE, POCLAIN, AMOT, SEIM, STAR
HYDRAULICS, FUNKE, HBE, SUN HYDRAULICS oraz dystrybutor wielu innych.
Dążeniem RDL Hydraulics jest uzyskanie pozycji jednego z wiodących na polskim rynku dostawców elementów
i komponentów układów olejowych.
Poprzez optymalizację oferty, pod względem technicznym, jak i handlowym, firma ciągle powiększa liczbę
stałych Klientów. W trosce RDL Hydraulics leży, by firma postrzegana była jako kompetentna i wiarygodna,
wychodząca naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych Klientów.

RDL Hydraulics zaprasza do współpracy!

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

EMERSON USA
FUNKE Germany
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AMOT UK

HAWE Germany
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HBE Germany
PH Germany
PHI REXROTH BOSCH GROUP Germany
POCLAIN-HYDRAULICS Czech Republic, France

SEIM Italy

SUN HYDRAULICS UK
WIKA USA
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STAR HYDRAULICS UK
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Schmalz Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 27
ul. Kobaltowa 4, Złotniki
62-002 Suchy Las
Polska
tel. (+48) 22 460 49 70
e-mail: schmalz@schmalz.pl
www.schmalz.pl
Firma Schmalz jest światowym wiodącym dostawcą komponentów podciśnieniowych, systemów
chwytakowych, podciśnieniowych systemów przenoszenia oraz mocowania. Zapewniamy klientom
innowacyjne, efektywne rozwiązania oparte na technologii próżniowej w wielu branżach przemysłowych.
Produkty firmy Schmalz są wykorzystywane w wielu różnych procesach produkcyjnych - na przykład przy
produkcji nadwozi samochodowych, w centrach obróbczych CNC, jako rozwiązania mocowania dla elementów
meblowych lub podnośniki podciśnieniowe do podnoszenia ciężkich przedmiotów przez operatora, począwszy
od pudełek po moduły słoneczne czy też płyty stalowe.

Siedziba główna znajduje się w Glatten – w regionie Schwarzwaldu w Niemczech. Międzynarodowa sieć
sprzedaży, obejmuje podmioty zależne oraz niezależnych partnerów handlowych w więcej niż 80 krajach. Firma
Schmalz zatrudnia łącznie ponad 1 000 osób na całym świecie.
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Klienci firmy Schmalz mogą albo wybrać dowolne komponenty np. przyssawki, eżektory czy generatory próżni
lub skorzystać z kompleksowego rozwiązania, które jest opracowywane indywidualnie stosownie do wymagań
danego przedsiębiorstwa. Firma Schmalz jest oddana swoim klientom, zapewniamy przełomowe i innowacyjne
rozwiązania, oferujemy wyjątkową jakość i kompleksowe doradztwo.

1 24

S

Schwer Fittings Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 55
ul. Oleska 34
42-700 Lubliniec
Polska
tel. (+48) 34 351 33 30
kom. (+48) 507 01 6 580
fax (+48) 34 351 00 1 1
e-mail: info@schwer.pl
www.schwer.pl
Schwer Fittings – producent złączek hydraulicznych, pneumatycznych, zaworów i innej armatury
z wysokojakościowych stali szlachetnych.
W naszej ofercie znajdują się: złączki hydrauliczne, kurki spustowe, zasuwy odcinające, zawory odcinające,
szybkozłączki do rur z tworzywa, przyłącza do rur wywijanych, złączki ze stożkiem uszczelniającym, złączki
obrotowe, przepływomierze, rury ze stali szlachetnej, kołnierze, złączki gwintowane, zawory iglicowe, tuleje
zaciskowe, uchwyty mocujące, dwuzłączki, zawory zwrotne klapowe, przyłącza pomiarowe, zawory zwrotne,
adaptery do węży, nyple do węży, osadniki zanieczyszczeń, złączki z pierścieniem zacinającym, szybkozłączki
sprzęgłowe, stożki do spawania, napędy sterujące, trójniki, termometry, kolanka i wiele innych.

HaPeS 201 6

Od 6 lat posiadamy oddział produkcyjny. Wykonamy, zgodnie z Waszym rysunkiem, dzięki nowoczesnemu
parkowi maszynowemu, wszelkiego rodzaju detale w dwóch osiach. Zapraszamy do współpracy.
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SF-FILTER Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 46
ul. Towarowa 1 0
59-300 Lubin
Polska
tel. (+48) 76 746 73 00
fax (+48) 76 746 73 01
e-mail: info@sf-filter.pl
www.sf-filter.pl
SF-Filter jest największym dostawcą filtrów i wkładów filtracyjnych stosowanych we wszystkich branżach.
W naszych magazynach znajdują się filtry marki SF oraz innych, uznanych na świecie producentów. Są to filtry:
powietrza, oleju, paliwa, hydrauliczne, cieczy, sprężonego powietrza, wentylacji i klimatyzacji.

SF-Filter is a greatest supplier of all kinds of filters practical contributions in all lines. In our stores are found
SF brand filters and other, recognized manufacturers. Those are filters of air, oil, fuels, hydraulic, different liquid,
compressed air, ventilations and air-conditioning.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 46
ul. Napędowa 4, Milejowice
26-652 Zakrzew
(+48) 36 903 75 76
e-mail: pawel@sitipol.pl
www.sitipol.pl
Dobór i sprzedaż napędów oraz akcesoriów do budowy maszyn. Reduktory ślimakowe, walcowe, walcowostożkowe, planetarne, kątowe, wariatory cierne, silniki elektryczne standardowe, z hamulcem, z obcym
chłodzeniem, wykonania specjalne, falowniki, oprawy łożyskowe, łańcuchy płytkowe, profile aluminiowe,
łączniki, rolki, koła napędowe, bierne, zawiasy, uchwyty, prowadnice proste i łukowe, ślizgi, zamki itp. Serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Zamienniki do istniejących rozwiązań. Szkolenia i doradztwo techniczne
w dziedzinie napędów mechanicznych i ich zastosowań, jak również wykorzystania akcesoriów do budowy
różnego rodzaju maszyn, w szerokiej gamie gałęzi przemysłu.
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SITI-POL Sp. z o.o.
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Stäubli Łódź Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 3
ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe
95-002 Smardzew
Polska
tel. (+48) 42 636 85 04
fax (+48) 42 637 1 3 91
e-mail: staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl

W swojej ofercie posiadamy następujące grupy produktów:
· mono i multizłącza do termoregulacji form wtryskowych
· mono i multizłącza do hydrauliki siłowej
· szybkozłącza i linie sprężonego powietrza
· mono i multizłącza wysoko temperaturowe do form odlewniczych
· szybkozłącza do szerokiej gamy cieczy i gazów
· szybkozłącza do chłodzenia cieczą układów elektronicznych (np. procesory, konwertery, itp.)
· multizłącza automatyczne i poł automatyczne
· multizłącza modułowe obsługujące gazy ciecz
· przemysłowe złącza elektryczne
· systemy mocowania form wtryskowych
· systemy wspomagające transport i obsługę form wtryskowych
· systemy zmieniarek narzędzi dla robotów przemysłowych
Roboty przemysłowe
Jako producent szerokiej gamy robotów przemysłowych 6-osiowych jak i 4-osiowych, posiadamy wysoko
wyspecjalizowane autorskie rozwiązania, zapewniające wysoką wydajność przy zachowaniu precyzji
i powtarzalności. Nasze roboty mogą zostać przystosowane do różnego rodzaju aplikacji oraz warunków
środowiskowych łącznie z środowiskiem o wysokiej wilgotności czy też wymagającym sterylności.
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Jako jeden z wiodących producentów systemów szybkozłączy na świecie, Stäubli oferuje systemy połączeń dla
wszystkich typów cieczy, gazów i połączeń elektrycznych. 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.
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STAUFF Polska sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 66
Miszewko 43A
80-297 Banino
Polska
tel. (+48) 58 660 1 1 60
fax (+48) 58 629 79 52
e-mail: info@stauff.pl
www.stauff.pl
Wywodzimy się z Werdohl, w Niemczech, z rejonu o nazwie Sauerland, gdzie znajduje się główna siedziba naszej
firmy. Działając pod marką STAUFF zdobyliśmy pozycję międzynarodowego lidera w pracach rozwojowych,
produkcji i dostawach części do systemów rur i układów hydraulicznych.

Zbudowaliśmy naszą reputację konkurencyjnego partnera na ponad 50 latach doświadczenia, wysoko
zmotywowanych i wykwalifikowanych pracownikach oraz dalekowzrocznym sposobie zarządzania.
Nasze przyzakładowe laboratoria przeprowadzają stałe testy wszystkich naszych produktów zgodnie
z międzynarodowymi normami. Posiadamy system zapewnienia jakości zgodny z ISO 9001 :201 5, poprzez który
stale dążymy do doskonałości.
Nasze dobrze zaopatrzone magazyny i elastyczne linie produkcyjne gwarantują szybki czas reakcji i krótkie
terminy dostaw.
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W zakres naszej oferty wchodzą:
· uchwyty
· złącza pomiarowe
· technika filtracji
· urządzenia do diagnostyki układów hydrauliki siłowej
· akcesoria hydrauliczme
· zawory kulowe
· złącza hydrauliczne

Dzięki naszej gęstej sieci dystrybutorów, zakładom produkcyjnym, których jesteśmy wyłącznym właścicielem,
bazom dystrybucyjnym i magazynom w 1 8 krajach na całym świecie jesteśmy blisko także i Ciebie. Nasze
podmioty zależne dostarczają również dodatkowe produkty z zakresu przemysłu hydraulicznego, w ten sposób
oferując niemal kompletną gamę kluczowych produktów dla branży.
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STERNET sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 8
ul. Chemiczna 1 1 0
33-1 01 Tarnów
Polska
tel. (+48) 1 4 633 09 90
fax (+48) 1 4 633 07 76
e-mail: sternet@sternet.pl
www.sternet.pl
https://www.facebook.com/sternet.drives/
https://www.instagram.com/sternet_drives/
https://www.linkedin.com/company/sternet-sp.-z-o.o./

Biura handlowe:

Katowice
ul. Gliwicka 234
40-861 Katowice
tel. 32 608 24 76

Wrocław
ul. Grabiszyńska 1 63
53-439 Wrocław
tel. 71 362 1 1 83

STERNET sp. z o.o. realizuje wszelkie potrzeby klientów w zakresie układów napędowych. Doświadczona kadra
inżynierska gwarantuje profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie doboru, modernizacji i eksploatacji
takich urządzeń jak:
· Silniki elektryczne
· Przekładnie i motoreduktory
· Sprzęgła i elementy elastyczne
Misją firmy jest dostarczanie rozwiązań szytych na miarę, obejmującą poza dostawami standardowych
elementów, również produkcję silników w wykonaniach specjalnych.
Współpracujemy z wieloma producentami z branż hydrauliki i pneumatyki, a dostarczane przez nas silniki mają
szerokie zastosowanie między innymi w:
· Układach hydraulicznych
· Pompach
· Kompresorach
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Wieliczka
ul. Niepołomska 29A
32-020 Wieliczka
tel. 1 2 288 06 59

Na potrzeby firm typu OEM prowadzimy elastyczną politykę magazynową, aby dopasować się do potrzeb
produkcyjnych klientów. Gwarantujemy stabilność dostaw i szybki czas reakcji na zmieniające się potrzeby.
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Współpracujemy z klientami już od etapu projektowania przez nich nowych urządzeń, aby zastosowane
elementy napędowe były optymalne dla aplikacji pod względem technicznym, a zarazem spełniały wymagania
wydajności i kosztów.
Wiodącym elementem działalności firmy jest sprzedaż i serwis silników elektrycznych SIEMENS,
motoreduktorów MOTOX oraz przekładni i sprzęgieł FLENDER. Dodatkowo, serwisujemy silniki grupy Cantoni
(Besel, Indukta, Celma), Tamel oraz innych producentów silników elektrycznych zgodnych z normą IEC.

STOSOWANIE MASZYN Tadeusz Szwajca
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 0
ul. Karolinki 1 0B
40-467 Katowice
Polska

Firmy: Stosowanie Maszyn (1 991 ), Hydromasz (1 995) są początkiem tworzącej się rodzinnej Grupy SM Hydro
i w sposób wyjątkowy łączą w sobie wieloletnie doświadczenia i innowacyjność, których wynikiem jest ciągłe
doskonalenie swoich produktów. Ten sposób pracy spowodował, iż obecnie Firma SM Hydro jest światowym
liderem pośród firm wytwarzających hydrauliczne silniki satelitowe, zasilane wysokociśnieniową (do 28 MPa)
oraz niskoprocentową (do 1 % oleju w wodzie) emulsją olejową, stosowane w skrajnie trudnych warunkach
górniczych i rosnącym zastosowaniu w innych gałęziach przemysłu.
Produkowany wg własnej konstrukcji typoszereg NOWEJ GENERACJI SILNIKÓW SATELITOWYCH typu SM
(obejmujących moc od 1 do 60 kW) stanowi podstawę całego typoszeregu urządzeń małej mechanizacji
zdobywających sobie uznanie użytkowników w kraju i za granicą. Nasze urządzenia pracują w Chinach, w Rosji
w kopalniach Syberii, Niemczech, Republice Czeskiej, Australii i USA.
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tel. (+48) 32 353 03 75
kom. (+48) 601 848 370
fax (+48) 32 209 36 00
e-mail: stosowaniemaszyn@interia.pl; biuro@smhydro.com.pl
www.smhydro.com.pl

Szczególne zalety silników satelitowych naszej produkcji wynikają z mikronowej precyzji i wysokiej jakości
wykonania, przy zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów konstrukcyjnych, w tym węglików spiekanych,
wykorzystywanych do ich produkcji.
Innowacyjny charakter tych silników przejawia się również w tym, że pozwala na stosowanie cieczy innych niż
oleje mineralne, a tym samym otwiera perspektywą bezpiecznego dla środowiska zastosowania cieczy
o znacznie niższej lepkości i smarności, biodegradowalnych np. oleju rzepakowego.
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Techmot sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 32
ul. Warszawska 1 9
1 6-070 Choroszcz
Polska
tel. (+48) 85 71 3 09 20
fax (+48) 85 71 3 09 23
e-mail: techmot@techmot.com.pl
www.techmot.com.pl
Techmot sp. z o.o. istnieje od 1 994 roku. Od początku działalności firma koncentruje się na hurtowej dystrybucji
części zamiennych do ciągników, maszyn rolniczych oraz budowlanych i samochodów ciężarowych.
Techmot sp. z o.o. jest obecnie liderem w sprzedaży hurtowej wszystkich typów turbosprężarek do silników
wszelkiego rodzaju pojazdów.
W ciągu ponad 20 letniej działalności firma uzyskała mocną pozycję na rynku części zamiennych i podzespołów
specjalistycznych, m.in. układów hydrauliki siłowej.

Uzupełnieniem oferty są specjalizowane elementy układów sterowania i hydrauliki siłowej: pompy, rozdzielacze,
orbitrole i akcesoria.
Firma jest właścicielem znanej na rynku marki THM, posiada ok. 4000 stałych odbiorców w kraju i za granicą.
Marka THM zyskała uznanie w Polsce jak i poza granicami kraju. Produkty marki THM są eksportowane do
kilkudziesięciu krajów.
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Podstawowa oferta firmy składa się z dwóch grup:
- ogumienie (do wszelkich maszyn rolniczych i przemysłowych oraz samochodów ciężarowych;
- części i akcesoria: m.in. części silnikowe i turbosprężarki.
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TECHSYSTEM Krzysztof Perszke
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 37A
Lipowa 1 324
34-324 Lipowa
Polska
tel. (+48) 33 81 6 73 61
kom. (+48) 606 289 403
fax (+48) 33 81 6 73 62
e-mail: info@techsystem.pl
www.techsystem.pl
Firma TECHSYSTEM jest wiodącym dostawcą narzędzi hydraulicznych i dynamometrycznych. Posiadamy
w ofercie urządzenia pozwalające na skręcanie z momentem od 0,01 – 47 454 Nm oraz napinanie z siłą do
2845 kN. Dostarczamy zaawansowane narzędzia dynamometryczne przeznaczone do połączeń śrubowych
z wykorzystaniem przetworników momentu. Pozwalają one na osiągnięcie wysokiej precyzji połączeń (także na
dokręcanie o zadany kąt) oraz rejestrację danych i generowanie raportów z wykonanych prac.

Naszym celem jest sprostanie wymaganiom Klientów oraz zaspokojenie ich potrzeb poprzez profesjonalną
obsługę i doradztwo techniczne. Oferujemy kompletne rozwiązania do połączeń śrubowych oraz zapewniamy
pomoc w doborze akcesoriów, a nasz Bolting Van (samochód pokazowo-serwisowy) jest do Państwa dyspozycji
w celu wykonania pokazu lub usługi.
Jesteśmy Autoryzowanym Dystrybutorem firm Enerpac i RADTorque oraz posiadamy Autoryzowane Centrum
Serwisowe. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych przez nas urządzeń oraz wynajem
narzędzi hydrauliki siłowej, a także usługi z ich wykorzystaniem.

Dane teleadresowe:
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W naszej ofercie znajdują się m.in.: klucze hydrauliczne, zakrętarki akumulatorowe, elektryczne i pneumatyczne,
rozpieraki, urządzenia do pozycjonowania kołnierzy, przecinaki do nakrętek, siłowniki, pompy, nasadki
i przetworniki pomiarowe oraz siłowniki linowe.

TECHSYSTEM
ul. Wrzosowa 1 8
43-300 Bielsko-Biała
tel. (+48) 33 81 6 73 61
e-mail: info@techsystem.pl
www.techsystem.pl
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TR Automatyka spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 26A
ul. Lechicka 1 4
02-1 56 Warszawa
Polska
tel. (+48) 22 886 1 0 1 6
fax (+48) 22 846 50 37
e-mail: biuro@trautomatyka.pl
www.trautomatyka.pl

Różnorodność dostępnych metod pomiarowych i natychmiastowe dostosowywanie się do nowych technologii
daje w efekcie możliwość zastosowania naszych rozwiązań w szerokiej gamie aplikacji, w różnych gałęziach
i sektorach przemysłu. Szybki rozwój firmy i długoletnie doświadczenie ma swoje źródło w bardzo szerokim
asortymencie produktów. TR Automatyka jest autoryzowanym dystrybutorem znanych na świecie firm takich jak
Barksdale, Meister, Beka, Asco-Numatics, Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem firmy GM International
specjalizującej się w produkcji separatorów/ barier/ przekaźników bezpieczeństwa/zasilaczy stosowanych do
kondycjonowania sygnałów w strefach zagrożonych wybuchem (wykonania Ex i SIL).
Dziś TR Automatyka jest prężnie rozwijającą się firmą, zatrudnia specjalistów służących doradztwem w zakresie
właściwego doboru aparatury AKPiA, a szeroka gama zrealizowanych aplikacji pomaga nam dobrać właściwe
rozwiązanie techniczne i handlowe.
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Firma TR Automatyka powstała i rozpoczęła swoją działalność w 2004r. Zapewnia fachowe doradztwo techniczne
i dobór aparatury AKPiA dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, hutnictwa,
górnictwa, energetyki itd. Celem firmy jest sprzedaż urządzeń pomiarowych sygnalizacyjnych, pomiarowych
i regulujących wielkości fizyczne takie jak: przepływ, ciśnienie, poziom i temperatura. Naszą domeną są
urządzenia do stref zagrożenia wybuchem Ex oraz urządzenia w klasach bezpieczeństwa SIL.
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NA STOISKU RÓWNIEŻ:

BARKSDALE
BD SENSORS
GM INTERNATIONAL
MEISTER

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 90
1 7 Avenue Jean Juif CS 7001 5
51 30 Vitry Le Francois
France
tel. (+33) 3 26 73 67 67
kom. (+48) 695 80 40 30
fax (+33) 3 26 73 67 50
e-mail: b.cioch@tricoflex.com
www.tricoflex.com
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TRICOFLEX SAS

Francuski producent węży PCV dla przemysłu.

French producer of high quality PVC hoses for industry.
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TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
PIPE BENDING SYSTEMS
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 35
Hunold-Rump-Str. 76-80
57368 Lennestadt
Germany
tel. (+49) 2725 95400
fax (+49) 2725 954033
e-mail: pbs@tracto-technik.de
www.pipe-bending-systems.de
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG - PIPE BENDING SYSTEMS
TRACTO-TECHNIK PBS numbers among the world leading companies in the pipe bending sector and has
positioned itself as an expert for integrated customized tubing and its prefabrication.

The product range currently covers all-electric and electro-hydraulic CNC tube bending machines, semiautomatic tube bending machines, machines for pipe end processing and hydraulic joining technology, tube
measuring systems as well as special solutions and software solutions for pipe processing. Maximum customer
orientation is our top priority. Thanks to the interplay between our machines, measuring devices and software
solutions in different combinations and levels of deployment a scalable system emerges that offers our partners
an optimal solution for every application.
Please find further information on our website pipe-bending-systems.com.
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For more than 50 years we have been developing and producing powerful and innovative machines, highprecision measuring systems and intelligent software solutions for pipe processing. During this time we have
created a unique system for efficient pipe fabrication. PIPE BENDING SYSTEMS - the best system for single-part
and small-series production with great product variety. This at the same time reflects our core competence:
Thinking in terms of system solutions for the processing of pipes.
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Tube-Mac Piping Technologies
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 05
Egon-Schiele-Str.1
A-461 4 Marchtrenk
Austria
tel. (+43) 7243 51 200
kom. (+43) 664 308 581 9
fax (+43) 7243 51 20020
e-mail: piotr.stepien@tube-mac.com
www.tube-mac.com
Tube-Mac Piping Technologies (zał. 1 977) jest dynamicznie rozwijającą się międzynarodową firmą znaną
z produkcji niespawanych systemów do połączeń rur, dostaw komponentów oraz rozwiązywania problemów
projektowych oraz świadczeniem usług. Tube-Mac podjął wyzwanie z nowatorskimi rozwiązaniami, rozwijania
ich i ulepszania w porównaniu do tradycyjnych metod instalacji rurociągów.

Tube-Mac to zespół doświadczonych specjalistów, kierowników projektów i wysoko wykwalifikowanych
techników, który potrafi dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie. Nasz zespól ma doświadczenie w zakresie
produkcji oraz instalacji systemów rurarskich oraz szkoleń dla firm, które korzystają z systemów Tube-Mac wraz
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.
Tube-Mac jest firmą innowacyjną, dostarczającą produkty niezawodne o najwyższej jakości co zobowiązuje do
zapewnienia najwyższej jakości produktów i usług.

HaPeS 201 6

Tube-Mac wykorzystuje trzy zaawansowane technologicznie systemy: TUBE-MAC 37 Flare Flange, TUBE-MAC
Retain Ring i PYPLOK mechanicznie mocowane złącza uzasadnione kosztowo vs. połączeń spawanych. Systemy
te w porównaniu z konwencjonalnymi są instalowane dziesięciokrotnie szybciej dając oszczędności do 65%.
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Tubes International Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 7
ul. Bystra 1 5A
61 -366 Poznań
Polska
tel. (+48) 61 653 02 22
fax (+48) 61 653 02 20
e-mail: tubes@tubes-international.com
www.tubes-international.pl
Sklep Internetowy:
tel. (+48) 61 650 79 50
sklep@tubes-international.com
www.sklep.tubes-international.pl

Firma posiada obecnie 23 oddziały w największych centrach przemysłowych w Polsce i sklep internetowy
oferując m.in.:
· przemysłowe węże gumowe, tworzywowe, teflonowe, metalowe, kompozytowe i silikonowe
· kompensatory i zawory przemysłowe
· złącza, szybkozłącza, końcówki, łączniki i kołnierze przemysłowe
· opaski i obejmy do rur i węży
· węże, złączki pneumatyczne i elementy przygotowania powietrza
· węże, końcówki, zawory, adaptory hydrauliczne
· szybkozłącza, siłowniki, pompy i rozdzielacze hydrauliczne
· złącza obrotowe i asortyment UHP
· rury hydrauliczne, obejmy DIN 301 5
· urządzenia do cięcia i zakuwania węży
· urządzenia do gięcia, flarowania i obróbki rur
· armatura precyzyjna typu LET-LOK®
· bębny, pistolety do wody i powietrza, manometry
· osłony, zabezpieczenia i uszczelki
· usługi profesjonalnego gięcia rur 3D
· czyszczenie przewodów oraz rur hydraulicznych
· serwis maszyn i urządzeń u Klienta – hydraulika siłowa
· serwis 24h w wybranych oddziałach
· produkcja końcówek według specyfikacji Klienta
· kompleksowe rozwiązania w zakresie urządzeń przeładunkowych
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Tubes International jest firmą zajmującą się sprzedażą profesjonalnych rozwiązań w zakresie węży i złączy
przemysłowych oraz asortymentu hydrauliki siłowej do wszystkich gałęzi przemysłu. Od początku swojej
działalności współpracujemy z renomowanymi producentami z całego świata, co zapewnia możliwość
oferowania wyrobów spełniających najwyższe wymogi pod względem technicznym, bezpieczeńtwa pracy
i ochrony środowiska.
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UAB EM System

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 47
M.K.Čiurlionio ul. 84B-1 8
LT031 00 Vilnius
Lithuania
tel. (+370) 521 57660
kom. (+370) 61 831 695
e-mail: sales.emsystem@gmail.com
www.saleo.by

HOLDING SALEO PROPONUJE WYROBY WŁASNEJ PRODUKCJI:
· pompy dozujące układu kierowniczego ze wspomaganiem hydraulicznym ze stałą objętością od 50 do
800 cm3/obr., w tym pompy z linią LS ze statycznym i dynamicznym sygnałem oraz zaworami priorytetowymi;
· maszynу hydrauliczne wielotłokowe o osiowym układzie tłoków o różnej objętości roboczej;
· przekładnie hydrostatyczne;
· rozdzielacze hydrauliczne ze sterowaniem mechanicznym, hydraulicznym i elektromagnetycznym
o przepustowości od 1 6 do 250 l/min;
· cylindry hydrauliczne tłokowe, nurnikowe i teleskopowe;
· elektrohydrauliczne bloki sterowania do różnych systemów hydraulicznych;
· zespoły do systemów hydraulicznych maszyn przenośnych;
· aparatura hydrauliczna do obrabiarek;
· przewody wysokociśnieniowe.

Zakłady są wyposażone w najnowocześniejsze technologie i urządzenia najlepszych światowych producentów:
Mazak, Blohm, Melchiorre, Studer, Kadia, Stama, Arthur Klink.
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SALEO PRODUKCJA HYDRAULIKI DLA MOBILNEGO SPRZĘTU I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH
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Vertex Fittings

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 94
Plot No. 1 7, Kapileshwar Industrial Estate, Kansumra
351 008 Jamnagar
India
tel. (+91 ) 288-2560075
kom. (+91 ) 97251 -1 1 1 29
e-mail: vishal@vertexfittings.com
www.vertexfittings.com
We are manufacturer of compression fittings, flare fittings, hose fittings, pex fittings, pipe fittings, lead free brass
fittings, brass ball valves, stainless steel pipe fittings, s.s jic 37* fittings. We also indulge in contract
manufacturing. Our company is ISO 9001 :2008 certified for quality control by TUV SUD.

Vervo Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 37

tel. (+48) 42 252 55 55
fax (+48) 42 253 47 33
e-mail: vervo@vervo.pl
www.vervo.pl
Vervo sp. z o.o. istnieje od 1 999 r (do 201 1 roku firma działała pod nazwą Multi-Mac).
Naszą ofertę kierujemy do firm wykorzystujących powietrze w procesach produkcyjnych – od próżni do
wysokiego ciśnienia. Dostarczamy zarówno wysokiej jakości produkty jak i kompleksowe rozwiązania.
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ul. Traktorowa 1 28
91 -204 Łódź
Polska

Naszym celem jest dostarczenie najlepszego produktu lub rozwiązania. W tym znaczeniu chcemy być
najbezpieczniejszym wyborem dla naszych klientów. Aby to osiągnąć nawiązujemy współpracę tylko
z najlepszymi producentami. W ramach oferowanych przez nas rozwiązań nie jesteśmy więźniem jednej
technologii. Dysponujemy szeroką gamą produktów. Do każdej grupy produktowej przypisani są specjaliści.
Doświadczenie, szkolenia oraz wiedza nabyta podczas spotkań z klientami umożliwiają opracowanie rozwiązań
gwarantujących największą efektywność oraz istotną redukcję kosztów operacyjnych.

1 41

V

Volz Hydraulik Sp. z o.o.

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 89
ul. Metalowców 9A
54-1 56 Wrocław
Polska
tel. (+48) 71 31 0 06 59
kom. (+48) 690 499 086
fax (+48) 71 31 0 06 67
e-mail: volz@volz.pl
www.volz.de

W Polsce firma nasza zatrudnia 1 20 osób, w Niemczech kilkakrotnie więcej. Cała Volz Gruppe dysponuje wysokiej
jakości parkiem maszynowym i w chili obecnej jest w stanie przyjąć dalsze zlecenia od nowych klientów. W razie
potrzeby jest w stanie wykonywać nawet małe partie i to w ciągu niemal kilku dni. Gotowe wyroby, które są w
Niemczech zamówione do godziny 1 6, są wysyłane kurierem tego samego dnia. Zapraszamy do osobistego
przekonania się o naszych możliwościach produkcyjnych!

VITILLO POLAND

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 56
ul. Dworcowa 53
44-340 Łaziska
Polska
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Volz Hydraulik Sp. z o. o. – od 1 9 lat we Wrocławiu – jest firmą córką działającej już 91 lat w Niemczech pod
Stuttgartem rodzinnej firmy Volz Gruppe GmbH. Od około 50 lat firma ta zajmuje się produkcją złączek
hydraulicznych i zaworów ze stali nierdzewnej, a w ostatnich latach i ze stali zwykłej. Produkowane przez nas
wyroby posiadają liczne międzynarodowe certyfikaty, co sprawia że są one stosowane na platformach
wiertniczych, tankowcach i wielu maszynach, gdzie pracują pod ciśnieniem roboczym ponad 300 bar,
a sprawdzane są we własnym laboratorium ciśnieniem nawet do 2.000 bar. Obecnie są one sprzedawane na
wszystkich kontynentach, w ponad 30 krajach.

tel. (+48) 32 728 85 44
fax (+48) 32 720 35 41
www.vst-polska.pl
Firma VST zajmuje się dostarczaniem na rynek polski armatury do przewodów hydraulicznych oraz złączek i węży
hydraulicznych włoskiej produkcji Vitillo.
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Walter Kompressortechnik Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 97
ul. Aleksandrowska 67/93
91 -205 Łódź
Polska
tel. (+48) 42 663 1 2 70
kom. (+48) 501 330 251
fax (+48) 42 663 1 2 79
e-mail: biuro@walterpolska.pl
www.walterpolska.pl
WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA od ponad 30 lat produkuje najnowocześniejsze urządzenia:

kompresory śrubowe i tłokowe, filtry, separatory, osuszacze, oraz całą gamę akcesoriów do uzdatniania
powietrza. Lata doświadczeń doprowadziły do wytworzenia wysokiej jakości narzędzi do produkcji i sprzedaży.
Wachlarz usług uzupełniamy o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych urządzeń. W zbiorze firm
produkcyjnych wyróżniamy się profesjonalnym i partnerskim podejściem do Klienta.
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Stale pracujemy nad obniżeniem cen produktów przy zachowaniu jakości w połączeniu z fachowością
i nowoczesnością naszej linii produkcyjnej.
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WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 22
ul. Fabryczna 4
39-1 20 Sędziszów Małopolski
Polska
tel. (+48) 1 7 745 01 20
fax (+48) 1 7 745 01 28
e-mail: sekretariat@wfzd.pl
www.wfzd.pl
WF PZL ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O. powstała w 2004 roku z przekształcenia wydziału prototypowni
w niezależną firmę produkcyjno-usługową. Jesteśmy organizacyjnie nową firmą, jednak z ponad 35-cio letnim
doświadczeniem w zakresie projektowania oraz produkcji filtrów i wkładów filtracyjnych.
Zajmujemy się projektowaniem i produkcją filtrów i wkładów paliw, powietrza i olejów smarnych do wszelkiego
rodzaju silników i urządzeń, filtracyjnych mediów roboczych i chłodziw. Posiadamy również możliwość
projektowania iwykonywania specjalistycznych maszyn i urządzeń służących do produkcji elementów
metalowych.

Specjalistyczny park maszynowy, sprawdzone technologie wytwórcze pozwoliły na dynamiczny start i stały
wzrost produkcji.
Nasza oferta obejmuje kilkadziesiąt tysięcy pozycji asortymentowych wyrobów produkowanych seryjnie, jak
i również na indywidualne zamówienia na podstawie dostarczonych wzorców lub dokumentacji Klienta.
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Swój rozwój opieramy na solidnych podstawach doświadczenia i odpowiedzialności naszych pracowników,
wiedzy technicznej oraz najwyższej jakości wytwarzanych przez nas produktów i usług.
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Zakład Ślusarstwa Produkcyjnego
Eugeniusz Buła
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 75
ul. Jaworznicka 1 9
42-300 Myszków
Polska
tel. (+48) 34 31 3 07 97
kom. (+48) 509 363 360
fax (+48) 34 31 3 02 20
e-mail: biuro@lancuchy-galla.pl
www.lancuchy-galla.pl

NASZA FIRMA ZAJMUJE SIĘ PRODUKCJĄ ŁAŃCUCHÓW:
· Rolkowych
· Tulejkowych
· Sworzniowych
· Płytkowych
· Pociągowych
· Transportowych
· Specjalnych wg dokumentacji
· Rolniczych
· Redlera
· Przenośnikowych
· Lamelowych
· Nierdzewnych i kwasoodpornych
· Technicznych Ogniwowych
PRODUKUJEMY RÓWNIEŻ:
· Koła łańcuchowe i zębate
· Listwy zębate
· Prowadnice łańcuchowe
· Krążniki
· Wały napędowe
· Części maszyn i urządzeń
· Konstrukcje spawane
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Zakład Ślusarstwa Produkcyjnego jest jednym z najważniejszych producentów wysokojakościowych łańcuchów
napędowo-rolkowych w Europie. Fabryka swoją działalność rozpoczęła w 1 983 roku i do dziś jej podstawowym
przedmiotem działalności jest produkcja łańcuchów oraz kół łańcuchowych i zębatych.
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Z
USŁUGI:
· Obróbka skrawaniem CNC, toczenie, frezowanie, wiercenie
· Obróbka plastyczna, wykrawanie, gięcie elementów na prasach o nacisku do 250T
· Obróbka cieplna, hartowanie, odpuszczanie, nawęglanie, węgloazotowanie.

Z.P.H.U. HYDROKAM Kamil Roszyk
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 91
ul. H. Sawickiej 1 5b
56-500 Syców
Polska
tel. (+48) 62 582 03 62
kom. (+48) 51 2 426 1 27
fax (+48) 62 582 04 62
e-mail: biuro@hydrokam.pl
www.hydrokam.pl

NA STOISKU RÓWNIEŻ:

HOF Hydraulic
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Firma Hydrokam zajmuje się zaopatrzeniem przemysłu w części hydrauliki siłowej, jest oficjalnym dystrybutorem
marki Nachi, jednego z wiodących producentów hydrauliki siłowej w Japonii. W swojej ofercie posiadamy
szeroką gamę zasilaczy, pomp i zaworów hydraulicznych.
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Aktualności
Wydawnictwo Targowe

Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 78
ul. Poznańska 49
60-852 Poznań
Polska
tel. (+48) 61 294 1 2 01
fax (+48) 61 294 1 2 01
e-mail: biuro@aktualnosci.pl
www.aktualnosci.pl
Aktualności Targowe - lider wśród magazynów informacyjno-reklamowych.
Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
Partner strategiczny portalu targowego expovortal.com
Patron m. in.: Fundacji "Teraz Polska", Przedsiębiorstwa i Gminy "Fair Play".
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Naszym klientom zapewniamy: obecność na najistotniejszych targach w Polsce, bezpłatną prezentację przez rok
na stronie www.aktualnosci.pl, skuteczną reklamę.
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MEDIA
„Napędy i Sterowanie”
Miesięcznik Naukowo-Techniczny

Wydawnictwo: "Druk-Art" S.C.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 20
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz
Polska
tel. (+48) 32 755 1 9 1 7
fax (+48) 32 755 1 8 23
e-mail: redakcja.nis@drukart.pl
www.nis.com.pl
Czasopismo przedstawia problematykę związaną z układami napędowymi wszystkich typów, automatyką
przemysłową, pneumatyką, robotyką, aparaturą kontrolno-pomiarową, energoelektroniką, mechatroniką,
systemami zasilającymi, układami zabezpieczeń, systemami transportowymi, efektywnością energetyczną,
przesyłem energii, wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, maszynami
i urządzeniami dla wodociągów i kanalizacji, inteligentnym budynkiem, systemami informatycznymi,
diagnostyką, sterownikami PLC i systemami sterowania, technologiami próżniowymi i sprężonego powietrza,
utrzymaniem ruchu.

Zapraszamy na łamy naszego miesięcznika.

„Napędy i Sterowanie” (Drives and Control) – the technical informational monthly. The magazine presents the
problems of all types of drive systems, industrial automatics, pneumatics, robotics, control apparatus, power
electronics, mechatronics, feeding systems, safety and guard systems, roductions of energy from conventional
and renewable sources, machinery’s and equipment’s for water and sewage systems, power transmission,
transport systems and maintenance.
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Prezentujemy reportaże z targów, wystaw, konferencji, artykuły naukowe i techniczne związane z ich
praktycznym zastosowaniem, nowości i porady techniczne.

We present reports from fair, exhibitions, conferences, scientific and technical articles connected with the
application of the equipment, novelties and technical advice.
Welcome to our monthly.
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WAŻENIE – DOZOWANIE – PAKOWANIE
Kwartalnik Techniczno-Informacyjny

Wydawnictwo: "Druk-Art" S.C.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 20
ul. Środkowa 5, skr. poczt. 1 0
47-400 Racibórz
Polska
tel. (+48) 32 755 1 8 47
fax (+48) 32 755 1 8 47
e-mail: redakcja.wdp@drukart.pl
www.wdp.com.pl
Kwartalnik Techniczno-Informacyjny WAŻENIE – DOZOWANIE – PAKOWANIE przedstawia problematykę
związaną z ważeniem w procesach przemysłowych, dozowaniem oraz pakowaniem. Zawiera nowości i porady
techniczne, prezentuje nowatorskie rozwiązania technologiczne, jak również ich aplikacje w branży,
zamieszczając artykuły naukowe i techniczne opisujące systemy ważąco-dozujące, maszyny i urządzenia
pakujące z ich zastosowaniem w przemyśle spożywczym farmaceutycznym, napojowym, kosmetycznym, chemii
gospodarczej. Prezentuje reportaże z targów, wystaw i konferencji naukowo-technicznych. Dostępny
w prenumeracie oraz bezpłatnie na targach.

WAŻENIE – DOZOWANIE – PAKOWANIE (Weighing, Proportioning, Packaging) quarterly publication presents
issues connected with industrial weighing, dosing and packaging systems. It contains news and technical advice,
presents the latest technological solutions and their aplication in industry. It includes scientific and technical
articles describing weighing-dosing systems, packaging machines and devices used in the food, pharmaceutical,
beverage, cosmetic and chemical industry. It presents reports from fair events, exhibitions and scientifictechnical conferences. It is available by subscription and also it is distributed free-of-charge during relevant fair
events.
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Zapraszamy Państwa na łamy naszego kwartalnika.

You are welcome to contribute to the contents of the quarterly WDP.
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STAL Metale & Nowe Technologie
Wydawca: ELAMED Sp. z o.o. Sp. K.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 77
al. Roździeńskiego 1 88c
40-203 Katowice
Polska
tel. (+48) 32 788 52 03
kom. (+48) 795 401 282
fax (+48) 32 788 51 09
e-mail: stal@elamed.pl
www.stal.elamed.pl
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„STAL Metale & Nowe Technologie” to dwumiesięcznik, który publikując na swoich łamach problematykę
techniczną autorstwa uznanych specjalistów, łączy ją z informacjami na temat stanu polskiej gospodarki. Na jego
łamach znajdziecie informacje na temat produkcji, dystrybucji, obróbki, montażu, zabezpieczania powierzchni,
najnowszych technologii związanych z rynkiem stali i metali nieżelaznych. „SM&NT”, to niezależne źródło
informacji o problemach nurtujących branże oraz sukcesach, za którymi stoją firmy i instytucje. Wysoko cenimy
bezpośredni kontakt z naszymi Czytelnikami.
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Utrzymanie Ruchu
Wydawca: ELAMED Sp. z o.o. Sp. K.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 77
al. Roździeńskiego 1 88c
40-203 Katowice
Polska
tel. (+48) 32 788 52 03
kom. (+48) 795 401 282
fax (+48) 32 788 51 09
e-mail: ur@elamed.pl
www.ur.elamed.pl
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Kwartalnik „Utrzymanie Ruchu” to wyjątkowa na publikacja branżowa, prezentująca aktualne zagadnienia
w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych UR, sposobów diagnostyki i eksploatacji
maszyn oraz redukcji awaryjności urządzeń. Przedstawiamy nowości na rynku automatyki, profilaktyki UR,
elektryki i gospodarki olejowej. Inspirujemy, dostarczając informacji nt. sposobów przeprowadzania remontów
maszyn, rozwiązań energooszczędnych, przeglądów okresowych oraz możliwości ograniczania kosztów przy
jednoczesnym podnoszeniu efektywności sektora UR. Tworzymy z fachowcami dla fachowców, dzięki czemu
prezentowane treści dostosowane są do potrzeb i oczekiwań specjalistów z branży.
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Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Wydawnictwo: HMR-TRANS Sp. z o.o.
ul. Litewska 20/1 20
51 -354 Wrocław
Polska
tel. (+48) 71 792 23 1 2
fax (+48) 71 792 23 1 2
e-mail: transport@hmr-trans.pl
www.hmr-trans.pl
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Kwartalnik „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” to czasopismo o charakterze naukowo-technicznym,
obejmującym swoim zakresem tematycznym: transport taśmowy, dźwignice i podnośniki, pojazdy, przenośniki
zgrzebłowe, kubełkowe, rurowe oraz maszyny robocze współpracujące w ramach systemów transportowych jak
i urządzenia pomocnicze, do których należą między innymi napędy, systemy sterowania czy materiały
eksploatacyjne. Kwartalnik jest źródłem fachowej wiedzy oraz forum wymiany doświadczeń technicznych
zarówno dla praktyków z przemysłu jak i pracowników naukowo-badawczych.
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MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY
Wydawca: Raven Media Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 24
ul. Grabiszyńska 1 63
53-439 Wrocław
Polska
tel. (+48) 71 782 31 98
fax (+48) 71 782 31 84
e-mail: mm-reklama@magazynprzemyslowy.pl
www.magazynprzemyslowy.pl
MM Magazyn Przemysłowy to miesięcznik, ukazujący się na polskim rynku od 23 lat.
Porusza tematy związane z przemysłem, technologią produkcji, logistyką, zarządzaniem jakością, infrastrukturą
IT, pomiarami przemysłowymi, automatyzacją i robotyzacją produkcji oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Publikuje rzetelne raporty i analizy rynkowe.

MM Industry is the monthly magazine, published in the Polish market for 23 years.
Explores themes related to industry, technology, production, logistics, quality management, IT infrastructure,
industrial measurement, automation and robotics production and business management. Publishes reliable
reports and analysis.
The magazine belongs to group of the international trade publications for the industry, marked co-branded
“MM”- 1 20 years of tradition. Expands technical knowledge and engineering.
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Czasopismo należy do międzynarodowej grupy branżowych publikacji specjalistycznych, oznaczonych wspólną
marką„MM”- 1 20 lat tradycji. Poszerza wiedzę techniczną oraz inżynierską.
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Redakcja POWDER&BULK
Wydawca: Śląska Agencja Reklamowo-Dziennikarska
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 21
ul. E. Orzeszkowej 1 1
41 -300 Dąbrowa Górnicza
Polska
tel. (+48) 32 262 76 22
kom. (+48) 51 0 485 880
e-mail: redakcja@powderandbulk.com.pl
www.powderandbulk.com.pl
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Powder&Bulk to dwumiesięcznik typu business to business prezentujący zagadnienia techniczne
i technologiczne dotyczące procesów przemysłowych, transportu oraz logistyki, związanych z materiałami
sypkimi i masowymi. W Polsce ukazuje się od 8 lat. Główną grupę czytelniczą stanowią inżynierowie
i menedżerowie firm przemysłowych odpowiedzialni za procesy technologiczne, logistyczne, transport, badania
i rozwój oraz inwestycje. Wydawcą czasopisma Powder&Bulk jest Śląska Agencja Reklamowo-Dziennikarska.
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ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ TARGÓW

W DNIACH 23-25.1 0.201 8

