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HULANICKI BEDNAREK sp. z  o.o. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem opartym w całości 
na polskim kapitale i rodzinnych korzeniach. Na rynku działamy od 1982 roku i jesteśmy liczącym się pro-
ducentem wysokiej jakości urządzeń elektroenergetycznych. Potwierdzone to jest licznymi certyfikatami, 
m.in. IEL, ISO, NATO - AQAP. Dzięki zdobytemu doświadczeniu przy realizacji wielu projektów rozdzielnic, 
ciągłemu procesowi szkoleniowemu oraz na podstawie badań rynkowych, wprowadziliśmy własne kon-
strukcyjne rozwiązania rozdzielnic niskiego napięcia i szaf elektroenergetycznych pod marką HABeR. 

Aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania, stworzyliśmy grupę firm, które świadczą swoje usługi z logo HABeR:

HULANICKI BEDNAREK sp. z o.o. - producent rozdzielnic nn;

HULANICKI TRADE   - przygotowywanie ofert, obsługa Klientów, prowadzenie działań marketingowych;

BEDNAREK SERWIS   - obsługa serwisowa zrealizowanych inwestycji, pomiary, prace elektromontażowe;

EUROELEKTRO   - dostawca urządzeń i usług na Ukrainie.

Dysponujemy zasobami umożliwiającymi realizację każdego projektu na poziomie standardów światowych. Wykorzy-
stujemy do tego najlepsze oprogramowanie oraz nowoczesny park maszynowy. Naszą kadrę stanowi młody i ambitny 
zespół składający się z ponad 170 wysoko wykwalifikowanych pracowników, o dużym doświadczeniu oraz zaangażowa-
niu zawodowym. 

Aktywny udział pracowników w szkoleniach pomaga dostosowywać kadrę do nowych, wyższych wymagań. Realizowa-
ny przy udziale funduszy unijnych program modernizacji bazy maszyn, technologii, organizacji i zarządzania pozwala 
znacząco podnieść zakres i jakość naszych wyrobów i usług. Realizowane projekty pozwalają nam na konkurowanie na 
płaszczyźnie rozwoju technologicznego i organizacyjnego z czołowymi firmami z całego świata.

Oferujemy Państwu obróbkę 
blach, przy użyciu nowocze-
snych maszyn Trumpf:

 � CNC wycinanie

 � CNC wykrawanie

 � CNC otworowanie

 � CNC gięcie

 � CNC krawędziowanie

O Firmie

l.gacki
Typewriter

l.gacki
Textbox
HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o. is a modern company based entirely on Polish capital and on family roots. We have been present on the market since 1982 and we are a significant manufacturer of high quality equipment for the electricity sector. Our position is confirmed with numerous certificates, i.e. IEL, ISO, NATO – AQAP. Thanks to our experience gained during execution of many switchboard projects, our continuous training process and on the basis of market studies, we have introduced our own design solutions for low voltage switchboards and electrical cabinets under the HABeR brand.

l.gacki
Textbox
We offer metal sheet processing using state-of-the-art Trumpf machinery:•CNC cutting•CNC form cutting•CNC openings•CNC bending•CNC edging

l.gacki
Textbox
In order to meet all your expectations in the best way, we created a group of companies which provide their services with HABeR logo: HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o. - LV switchboard manufacturerHULANICKI TRADE -  offer preparation, Customer service, marketing activitiesBEDNAREK SERWIS - servicing of executed investments, measurements, electroinstallation worksEUROELEKTRO - supplier of equipment and service in Ukraine

l.gacki
Textbox
We have the resources enabling us execution of any project at the global standard level. To reach this goal, we use the state of the art software and  modern machinery resources. Our personnel includes over 170 highly qualified employees with vast experience and professional engagement.

l.gacki
Textbox
Active participation of employees in trainings helps us with adjusting the personnel to new, higher requirements. Our programme of upgrading machinery resources, technologies, organisation and management, executed thanks to funds from European Union, enables us to significantly increase the scope and quality of our products and services. The executed projects enable us to compete on the level of technological and organisational development with the top companies all over the world.

l.gacki
Textbox

l.gacki
Textbox

l.gacki
Textbox
   About us
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Usługi serwisowe
 � Montaż rozdzielnic nn i  SN produkcji HABeR oraz innych renomowanych producentów wraz z  po-montażowymi 

badaniami odbiorczymi

 � Rozruchy rozdzielnic nn i SN z przeprowadzeniem testów automatyki SZR i ze sprawdzeniem układów sterowania  
i sygnalizacji

 � Rozbudowa i modernizacja rozdzielnic nn i SN zainstalowanych na obiektach

 � Przeglądy, diagnostyka i serwisowanie urządzeń elektroenergetycznych nn i SN

 � Projektowanie i montaż szynoprzewodów HABeR oraz innych renomowanych  producentów wraz z po-montażowy-
mi badaniami odbiorczymi

 � Pomiary kamerą termowizyjną

 � Analiza parametrów sieci - dobór kompensacji mocy biernej

 � Lokalizacja tras i uszkodzeń kabli oraz innych instalacji podziemnych

 � Lokalizacja przewodów

 � Pomiary i badania instalacji elektrycznych

 � Pomiar prądu rozruchowego 

 � Pomiar natężenia oświetlenia 

 � Pomiary oraz diagnostyka silników i napędów 

 � Pomiary małych rezystancji 

 � Pomiary rezystancji izolacji

 � Laboratoryjne próby nagrzewania urządzeń elektrycznych z użyciem wymuszalnika prądu o wartości do 10 000 A

 � Obsługa i zabezpieczenie energetyczne obiektów, placów budów oraz imprez plenerowych (agregat prądotwórczy 
130 kVA)

 � Projektowanie i realizacja instalacji inteligentnego budynku

 � Projektowanie, sprzedaż i montaż instalacji  fotowoltaicznych

 � Projektowanie, sprzedaż i montaż instalacji odkurzaczy centralnych

 � Profesjonalne wykonywanie instalacji elektrycznych

 � Wynajem przenośnych rozdzielnic z pomiarem indywidualnego zużycia energii

 � Pomiary elektryczne

 � Stała obsługa przez wykwalifikowanych elektryków 

l.gacki
Textbox
•Installation of LV and MV switchboards manufactured by HABeR and other acclaimed manufacturers with post-installation     commissioning tests•Start-ups of LV and MV switchboards, including SZR automation tests and tests of control and signalling systems•Expansion and upgrades of LV and MV switchboards installed on sites•Inspections, diagnostics and servicing of LV and MV energy equipment•Design and installation of HABeR busbars and of other acclaimed manufacturers, including post-installation commissioning     tests•Measurements using thermal vision camera•Network parameters analysis – selection of reactive power compensation•Location of cable routes and damage, as well as of other underground installations•Cable location•Measurements and tests of electrical installations•Start-up current measurements•Lighting intensity measurements•Measurements and diagnostics of engines and drives•Small resistances measurements•Insulation resistance measurements•Laboratory trials of electrical equipment heating using current enforcer up to 10000 A•Energy operation and security of sites, construction sites and outdoor events (electricity generator 130 kVA)•Design and execution of intelligent building installations•Design, sales and installation of photovoltaic installations•Design, sales and installation of central vacuum cleaners installations•Professional execution of electrical installations•Rent of portable switchboards with measurements of individual energy consumption•Electrical measurements•Constant operation provided by experienced electricians

l.gacki
Textbox
 Services



3

Najwyższa dynamika

 � Dodatkowe osie lasera o mocy 2,7 kW pozwalają uzyskać naj-
większą dynamikę cięcia

 � Produktywna obróbka wykrawaniem dzięki maksymalnej 
sekwencji uderzeń 1000/min

 � Bardzo szybka zapadka laserowa z jednosekundowym czasem 
cyklu

Jakość

 � Rezultaty cięcia o wysokiej precyzji dzięki wyjątkowej jakości 
wiązki lasera CO2 TruFlow

 � Duża dokładność konturu dzięki wytrzymałej koncepcji maszyny

Elastyczność

 � Wszechstronne spektrum obróbki przez połączenie wykrawa-
nia, formowania i cięcia laserowego

 � Strategia jednej głowicy tnącej i szybki zmieniacz dysz

 � Grubość blach przy wypalaniu laserem: od 0,5 do 8 mm

 � Obrabiamy wszystkie rodzaje blachy

Pole obróbcze

Maszyna kombi klasy Hi-Tech spełniająca najwyższe 
wymagania dotyczące jakości detali, produktywno-
ści i elastyczności.

 � Najwyższa dynamika

 � Wolna od zarysowań obróbka wykrawaniem 
i obróbka laserowa

 � Wyjątkowa zdolność formowania

 � Szybkie zapadki do usuwania detali łączonych

 � Produktywna i wydajna automatyzacja: 
TruStore, SheetMaster, GripMaster

 � Cięcie i znakowanie metali laserem

TRUMATIC 7000-1600 Centrum obróbcze blach

3050 mm

6100 mm z repozycją 1550 m
m

l.gacki
Textbox
 TRUMATIC 7000 – 1600 Metal sheets processing centre

l.gacki
Textbox
The combi machine of Hi-Tech class meeting the highest requirements related to detail quality, efficiency and flexibility. •The highest dynamics•Scratch-free cutting and laser processing•Unique forming capability•Quick tabs for removing joined details•Efficient and effective automation: TruStore,   SheetMaster, GripMaster•Metal cutting and marking with lasers

l.gacki
Textbox
The highest dynamics •Additional 2.7 kW laser axes allow achieving the highest     cutting dynamics•Efficient cutting processing thanks to maximum tapping    sequence of 1000/min•Very quick laser tab with one second cycle time

l.gacki
Textbox

l.gacki
Textbox
Quality •High-precision cutting results thanks to unique quality of     CO2 TruFlow laser beam•High contour precision thanks to resilient machine design

l.gacki
Textbox
Flexibility •Wide processing spectrum thanks to combination of laser    cutting out, forming and cutting•Strategy of one cutting head and quick nozzle changer•Metal sheet thinckness for laser burning: 0.5 to 8 mm•We process all types of metal sheets

l.gacki
Textbox
Processing area

l.gacki
Textbox
mm

l.gacki
Textbox
mm with repositioning
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TruBend
5170

TruBend
7036

Nacisk 1700 kN 360 kN

Długość
krawędzi gięcia

3230 mm 1020 mm

Wysokość 
użytkowa

615 mm 295 mm

Wysięg 420 mm 150 mm

Prędkość 
posuwu

220 mm/s 220 mm/s

Prędkość 
robocza

10 - 15 mm/s 10-25 mm/s

Maszyna TruBend  5170 oraz 7036 łączą w sobie innowacyjną technikę i precyzję

 � Różnorodne, 4-6 osiowe systemy zderzaków tylnych umożliwiają bezproblemową obróbkę detali

 � Cały proces – poczynając od programowania, poprzez  zbrojenie, aż do właściwego gięcia – jest niezwykle wydajny

 � Największe spektrum detali w swojej klasie

 � Największa dokładność

 � Duża dynamika osi

 � ACB: dokładne kąty już od pierwszego detalu

 � Intuicyjne programowanie i sterowanie maszyną

 � Ramię wspomagające gięcie dużych detali

 � Przesuwna belka dolna, sterowana numerycznie w zakresie +/-40mm, umożliwia zapłaszczanie

TruBend  5170 / 7036

l.gacki
Textbox
The TruBend 5170 and 7036 machines combine innovative technology and precision•Various, 4-6 axis rear bumper systems enable problem-free detail processing•The entire process – starting from the programming, through reinforcement, to proper bending – is highly efficient•The largest detail spectrum in its class•The highest accuracy•Large axis dynamics•ACB: precise angles from the very first detail•Intuitive machine programming and control•An arm supporting bending of large profiles•Mobile lower beam, numerically controlled within a +/- 40 mm range, enables flattening

l.gacki
Textbox
Pressure                         1700 kN             360 kNBending edge length      3230 mm          1020 mmUsable height                  615 mm            295 mmReach                             420 mm            150 mmForward motion              220 mm/s          220 mm/sOperational speed      10 – 15 mm/s      10 – 25 mm/s

l.gacki
Textbox
   TruBend 5170/7036
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Wykonujemy:
 � Rozkrój płyt w oparciu o profesjonalny program komputerowy

 � Cięcie i połączenia kątowe

 � 4 oś na stole pozwala na obróbkę elementów obrotowych jak 
rzeźbione nogi do stołów, modele butelek do napojów czy po pro-
stu elementów wymagających obróbki z kilku stron z jednego za-
mocowania. Dzięki zastosowaniu osi obrotowej możliwe też jest 
wykonywanie ślimaków do transportu butelek w rozlewniach

 � Frezowanie łuków

 � Wycinanie otworów

 � Frezowanie otworów pod zawiasy

 � Elementy o skomplikowanym kształcie, modele drewniane lub 
poliestrowe przeznaczone do odlewni metali

 � Cięcie i obróbka większości materiałów używanych w branży re-
klamowej

 � Frezowanie w miękkich metalach (miedź, aluminium)

 � Skomplikowane wzory, ryty, płaskorzeźby medale itp.

 � Grawerowanie:

 � tabliczek znamionowych do maszyn i urządzeń

 � wizytówek

 � napisów, logotypów, znaków itp. w materiałach poddających 
się obróbce skrawaniem

 � wycinanie liter z pleksy, styroduru i innych materiałów

 � NESTING - optymalizacja w wykorzystaniu materiału minimalizu-
je straty

 � Szybkość wykonania, 100% powtarzalności

 � Wsparcie inżynierskie, projektowanie CAD CAM

 � Wizualizacja 2-3D przed wykonaniem

 � import plików w formacie: DWG, DXF, EPS, AI, PDF

 � import plików obrazów w formatach: BMP, JPG, TIF, GIF

InfoTEC 2513 Professional Centrum frezarskie CNC

Maszyna InfoTEC 2513 PRO przeznaczona jest do frezowania, 
rozkroju, wiercenia różnych materiałów poddających się ob-
róbce skrawaniem ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
takich jak:

 � kompozyty 

 � pleksa

 � dibond

 � tubond 

 � PCV

 � ABS

 � teflon 

 � poliamid 

 � żywica LAB 

 � PRO LAB

 � korian

 � aluminium

 � mosiądz

 � brąz

 � stal konstrukcyjna 
(grawerowanie) 

 � mdf 

 � hdf 

 � płyta wiórowa

 � sklejka

 � drewno lite

 � inne materiały 
drewnopochodne

2500 mm

Z = 400 mm

1300 m
m

l.gacki
Textbox
InfoTEC 2513 Professional CNC cutting centre

l.gacki
Textbox
The InfoTEC 2513 PRO is intended for cutting, slicing, drilling of various materials subjecting to cutting processing, with particular inclusion of materials such, as:

l.gacki
Textbox

l.gacki
Textbox

l.gacki
Textbox
•Composites•Plexa•Dibond•Tubond•PCV•ABS•Teflon•Polyamide•LAB resin•PRO LABOther wood-resembling materials

l.gacki
Textbox
•Korian•Aluminium•Brass•Bronze•Construction steel (engraving)•Mdf•Hdf•Splinter board•Plywood•Solid wood

l.gacki
Textbox
We perform:•Board cutting based on professional software•Angle cutting and joining•The 4th axis on the table allows to process rotating elements such as carved table legs, drink bottle templates or simple elements requiring processing from several    sides from a single fixture. The use of the rotating axis also makes it possible to create spiral structures for bottle transport in bottling stations•Arch cutting•Opening cutting•Opening cutting for hinges•Elements with complicated shapes, wooden or polyester models for metal foundries•Cutting and processing of most elements used in marketing•Cutting in soft metals (copper, aluminium)•Complicated patterns, carvings, bas-reliefs, medals, etc.•Engraving: of nameplates for machinery and equipment, business cards, writings, logotypes, markings, etc. in materials subjectable to cutting processing, cutting    out letters in plexa, styrodur and other materials

l.gacki
Textbox
•NESTING – material use optimisation minimises losses•Quick execution, CAD CAM design•2-3D visualisation before execution•File import in the following formats: DWG, DXF, EPS, AI, PDF•Image files import in the following formats: BMP, JPG, TIF, GIF
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Laser Rayjet laser do grawerowania, cięcia i znakowania 

Grawerowanie za pomocą lasera Rayjet - Laserowa ob-
róbka różnych materiałów z wykorzystaniem urządzenia Rayjet 
może przyjmować różne formy, ograniczone tylko wyobraźnią 
użytkownika. Zastosowanie własnych pomysłów w grawerowa-
niu pozwala nadać przedmiotom niepowtarzalny wygląd i pod-
nieść ich wartość.

Wykonujemy:

 � Cięcie akrylu
Produkcja ozdób ze szkła akrylowego

 � Grawerowanie i cięcie papieru
Produkcja niepowtarzalnych kart podarunkowych

 � Laserowe grawerowanie długopisów
Grawerowanie nazwisk na długopisach

 � Grawerowanie drewna
Ozdabianie albumów ze zdjęciami

 � Grawerowanie kamienia
Wizytowniki z logo firmy

 � Grawerowanie na materiałach promocyjnych
Ozdabianie prezentów logo firmy

 � Grawerowanie pieczątek
Produkcja pieczątek dla firm lub osób prywatnych 

 � Laserowe grawerowanie na anodowanym aluminium  
Grawerowanie obudowy iPod-a

 � Grawerowanie trofeów
Grawerowanie wyróżnień przeznaczonych dla pracowni-
ków, kolegów, itp.

 � Grawerowanie skóry
Umieszczanie inicjałów na portfelach

 � Tabliczki z imionami
Grawerowanie tabliczek z imionami dla kawiarni, restaura-
cji lub z okazji różnych imprez, itp.

 � Laserowe grawerowanie szkła
Indywidualne pamiątki przeznaczone na specjalne okazje

 � Nagrody z akrylu
Grawerowanie wyróżnień 

 � Grawerowanie stali nierdzewnej
Napisy na różnego rodzaju narzędziach

Rayjet jest wysokiej klasy urządzeniem do grawerowania, cię-
cia i znakowania laserowego. Jest łatwy w obsłudze a przy tym 
zapewnia wysoką jakość, niespotykaną w tej klasie laserów.

Najważniejsze dane techniczne urządzenia Rayjet:

 � Pole obróbcze:  
457 x 305 mm

 � Moc lasera: 
12 - 50W

 � Szybkość grawerowania:  
1,5 m/sek.

l.gacki
Textbox
   Laser Rayjet laser for engraving, cutting and marking

l.gacki
Textbox
Rayjet is a high class device for laser engraving, cutting and marking. It is easy to use and provides high quality, unmet in this category of laser devices. 

l.gacki
Textbox
The most important data of Rayjet:•Processing field: 457 x 305 mm•Laser power: 12 – 50W•Engraving speed: 1.5 m/s

l.gacki
Textbox
Engraving using Rayjet laser – Laser processing of various materials using Rayjet can take many forms, limited only by imagination of the user. Use of own ideas during engraving enables to grant the items with unique look and to increase their value. We perform:•Acryl cutting   Manufacture of decorations made of acrylic glass•Paper engraving and cutting   Manufacture of unique gift cards•Laser pen engraving   Engraving names on pens•Wood engraving   Decorating photo albums•Stone engraving   Business card holders with company logos•Marketing materials engraving   Decorating gifts with company logos•Stamp engraving   Manufacturing stamps for individual customers 

l.gacki
Textbox
•Laser engraving on anodized aluminium    iPod housing engraving•Awards engraving    Engraving of trophies dedicated to employees, friends, etc.•Leather engraving    Placing initials on wallets•Plates with names    Engraving plates with names for coffee shops, restaurants for special     occasions, etc.•Laser glass engraving    Individual souvenirs for special occasions•Awards made of acryl    Awards engraving•Stainless steel engraving    Writings on various tools
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Spawanie

Spawanie metodą MIG – w  metodzie MIG łuk elek-
tryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą 
w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione 
strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje 
się do spawania większości materiałów w zależności od zasto-
sowanych drutów elektrodowych.

Zalety metody MIG:

 � dobra jakość spoin

 � duża wydajność

 � możliwość zrobotyzowania metody

 � możliwość spawania elementów o szerokim zakresie 
grubości

 � możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Spawanie metodą TIG – metoda spawania nietopliwą 
elektrodą wolframową w  osłonie gazów obojętnych takich 
jak argon, hel lub mieszanki argonu i helu. Łuk jarzy się po-
między elektrodą wykonaną z  wolframu (zielona) lub wol-
framu z dodatkami a spawanym materiałem. W większości 
przypadków elektroda wolframowa (palnik TIG) jest dołą-
czana do ujemnego bieguna (minusa), a zacisk „masy” do do-
datniego bieguna (plusa) spawarki. Powoduje to wydzielanie 
większej ilości ciepła w  miejscu powstawania spoiny, a nie 
w elektrodzie (elektrony przepływają od minusa do plusa).

Zalety metody TIG:

 � najlepsza jakość połączeń

 � możliwość zrobotyzowania

 � spawanie elementów o szerokim zakresie grubości

 � możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Uzupełnieniem naszej oferty jest szeroko pojęte spawanie. 
W tym zakresie oferujemy kompleksową obsługę, a w szcze-
gólności:

 � spawanie stali czarnych, powlekanych, nierdzewnych

 � spawanie metodą MIG i TIG w osłonie CO2 + Argon (Amix)

 � wgrzewanie elementów łączących (trzpienie gwintowa-
ne, tulejki stalowe miedziowane)

 � wtłaczanie nitonakrętek

 � wygładzanie spawanych krawędzi

l.gacki
Textbox
  Welding

l.gacki
Textbox
Our offer is supplemented with widely understood welding. We offer complex services in this field, and in particular:•Black, coated, stainless steel welding•MIG and TIG welding under CO2 + argon cover (Amix)•Thermal attaching of joints (threaded stems, copper-plated steel bushings•Embedding rivet nuts•Welded edges smoothening

l.gacki
Textbox

l.gacki
Textbox
MIG welding – in the MIG method, the electric arc glows between the welded material and the electrode having the form of a wire. The arc and the liquid metal pool are protected with a stream of inert or active gas. This method is applicable to most materials, depending on electrode wires used.

l.gacki
Textbox
Advantages of MIG welding:•High quality of welds•High efficiency•Option of method automation•Possibility of welding elements in wide range of thicknesses•Option of welding in any position

l.gacki
Textbox
TIG welding – a welding method employing a non-melting tungsten electrode in a cover of inert gases such as argon, helium or a mixture of argon and helium. The arc is glowing between an electrode made of tungsten (green) or tungsten with admixture of additives, and the welding material. In most cases the tungsten electrode is connected to the negative (minus) pole, and the “mass” clamp to the positive (plus) pole of the welding machine. It results in higher quantities of heat evolving at the location of the weld and not in the electrode (electrons flow from the negative to the positive pole).

l.gacki
Textbox
Advantages of TIG welding:•The best quality of welds•Automation option•Welding of elements in wide range of thicknesses•Option of welding in any position

l.gacki
Textbox
handle

l.gacki
Textbox
welding directon

l.gacki
Textbox
gas nozzle

l.gacki
Textbox
    current end

l.gacki
Textbox
solid or core wire

l.gacki
Textbox
       cover gas

l.gacki
Textbox
            arc

l.gacki
Textbox
protective atmosphere

l.gacki
Textbox
welded metal

l.gacki
Textbox
         solidified metal

l.gacki
Textbox
        pool

l.gacki
Textbox
inlet coolant (cold)

l.gacki
Textbox
                 current wire

l.gacki
Textbox
         TIG handle

l.gacki
Textbox
             gas nozzle

l.gacki
Textbox
cover gas outlet

l.gacki
Textbox
leaving coolant (warm)

l.gacki
Textbox
               tungsten electrode

l.gacki
Textbox

l.gacki
Textbox
    arc

l.gacki
Textbox
      TIG weld

l.gacki
Textbox
  welded material

l.gacki
Textbox
cover gas outlet

l.gacki
Textbox
protective atmosphere

l.gacki
Textbox
solidified metal
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Malarnia
Nowoczesna linia do malowania proszkowego z che-
micznym i ultradźwiękowym czyszczeniem materiału.

Energia ultradźwiękowa wytwarzana przez genera-
tory ultradźwiękowe, dociera do najbardziej niedo-
stępnych miejsc. Dzięki swoim właściwościom prze-
nika przez każdy materiał i wytwarza w roztworze 
myjącym olbrzymią ilość fal ciśnieniowych w postaci 
implodujących pęcherzyków powietrza, które odry-
wają od podłoża nawet silnie przyklejone zanieczysz-
czenia.

Na tak przygotowany materiał nakładana jest farba.

Malowanie farbami proszkowymi, polega na nakła-
daniu ich na powłokę metalową techniką natrysku 
elektrostatycznego. Dlatego elementy malowane 
muszą przewodzić ładunki elektryczne. Naładowa-
ne cząstki farby przywierają równomiernie do po-
wierzchni pokrywanego przedmiotu. Następnie far-
ba jest utwardzana w wysokiej temperaturze (około 
200 °C). W procesie malowania nie wykorzystuje się 
szkodliwych rozpuszczalników. Farbę nanosi się jed-
nokrotnie a grubość uzyskanej warstwy jest porów-
nywalna z trzema warstwami farby rozpuszczalniko-
wej. W procesie utwardzania powłoki nie występuje 
emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

W naszej technologii, stosowane są farby poliestro-
we o szerokiej gamie kolorów w zależności od wy-
magań klienta. Oprócz koloru, farby tworzą różne 
rodzaje powierzchni od gładkiej, cienkiej (kilkanaście 
mikronów) do różnego rodzaju struktur pęcherzy-
kowych. Malowanie proszkowe bardzo skutecznie 
wypiera malowanie na mokro wszędzie tam, gdzie 
ważna jest jakość, trwałość i odporność na czynniki 
atmosferyczne uzyskiwanych powierzchni.

Maksymalne wymiary malowanych elementów

X=2800 mm; Y=1200mm; Z=1800mm

l.gacki
Textbox
   Painting workshop

l.gacki
Textbox
Modern painting line for powder painting with chemical and ultrasound material cleaning.Ultrasound energy generated by ultrasound generators reaches even the most impenetrable places. Thanks to its properties it penetrates every material and generates an enormous amount of pressure waves in the washing solution in the form of imploding air bubbles which tear even strongly adhesive contamination from the surface.Paint is applied to thus prepared surface.Painting with powder paints uses their application on a metal surface using electrostatic spraying. Thus, the painted metal elements must conduct electricity. Charged paint particles adhere uniformly to the surface of the coated item. Then the paint is cured at high temperature (ca. 200oC). This painting process does not use harmful solvents. The paint is applied once, and the thickness of the obtained layers is comparable to three layers of solventborne paint. No emission of harmful substances to atmosphere takes place during coating curing.Our technology uses polyester paints with a wide colour palette depending on the requirements of the customer. In addition to colour, the paints form various surface types, from a smooth, thin (several microns) one to various bubble structures. Powder painting very efficiently replaces wet painting everywhere where coating quality, durability and resistance to atmospheric conditions is important. 

l.gacki
Textbox
Maximum size of painted elementsX=2800 mm; Y=1200 mm; Z=1800mm
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Wykrawarka EHRT Holecut 40-6 CNC
Maszyna pracuje w trzech numerycznie kontrolowanych 
osiach, które są zaprojektowane aby zapewnić dużą wydajność 
w produkcji przemysłowej. Wykrawarka ta zapewnia maksy-
malną bezawaryjność oraz bezkonkurencyjną prędkość pracy. 
Obróbce podlegają płaskowniki miedziane oraz aluminiowe.

WYKONUJEMY

 � Cięcia

 � Jedno i dwustronne nacięcia

 � Okręgi do fi = 70 mm

 � Półokręgi

 � Odbicia lustrzane poziome i pionowe

 � Fazowanie narożników do 20 mm

 � Kopiowanie i modyfikacja istniejących programów

 � Cięcie pod kątem

 � Wytłaczanie

EHRT 40-6 CNC Wykrawarka CNC

Nacisk przy 270 bar                                                                                                400 kN (40 ton)

Ciśnienie max. 270 bar

Liczba uderzeń                                    60/min

Szerokość materiału                                    15 - 200 mm

Grubość materiału                                            3 - 10 mm

Długość materiału                        3 - 4000 mm

Ilość narzędzi                                                            max. 6

Wymiar otworu                                                     fi max. 32 mm 
przy grubości g =10 m

Prędkość posuwu                                     40 m/min

Dokładność otworowania                                                                     +/- 0,1 mm

Dokładność cięcia                                                  +/- 0,15 mm 
przy długości L = 4000 mm

Praca w osiach                                                                                                    x, y, z

l.gacki
Textbox
   EHRT 40 – 6 CNC cutting machine

l.gacki
Textbox

l.gacki
Textbox
Cutting machine EHRT Holecut 40 – 6 CNCThe machine operates in three numerically programmed axes, which are designed to provide high efficicency in industrial production. This cutting machine ensures maximum freedom from faults and unrivalled operational speed. Copper and aluminium flat bars can be processed using the machine.

l.gacki
Textbox
We perform:•Cutting•One- and two-sided notching•Circles with phi up to 70 mm•Semi-circles•Mirror images, vertical and horizontal•Corner phasing up to 20 mm•Copying and modifications of existing programmes•Angled cutting•Pressing

l.gacki
Textbox
Pressure at 270 bar                                 400 kN (40 tons)Pressure max.                                          270 barNumber of impacts                                   60/minMaterial width                                          15 – 200 mmMaterial thickness                                    3 – 10 mmMaterial length                                         3 – 4000 mmTools quantity                                          max. 6Opening size                                           Phi max. 32 mm at thickness g = 10 Forward speed                                       40 m/minPrecision of opening making                  +/- 0.1 mmCutting precision                                    +/- 0.15 mm at length L = 4000 mmWorking in axes                                      x, y, z    



10

Krawędziarka EHRT EB 40 CNC 
Przeznaczona jest do pracy pod dużym obciążeniem przy produk-
cji przemysłowej.

Maszyna ta charakteryzuje się wytrzymałością i niezrównaną 
precyzją. Jest niezwykle dokładną krawędziarką z systemem 
kompensacji tylnej sprężyny. Jest ona w stanie zaginać pojedyn-
cze sztuki jak również małe i średnie serie nie tracąc nic na pre-
cyzji i wydajności. Obróbce podlegają płaskowniki miedziane oraz 
aluminiowe.

WYKONUJEMY

 � Zaginanie płaskowników

 � Skręcanie płaskowników

 � Gięcie płaskowników na kant

EHRT EB 40 CNC Krawędziarka CNC

Nacisk przy 280 bar                                                      200 kN

System gnący Hydrauliczny

Ciśnienie 280 bar

Dokładność gięcia                                                   0,2O

Dokładność pomiaru                                               0,1O

Długość materiału                                          40 - 1500 mm

Szerokość materiału                                        20 - 200 mm

Grubość materiału                                           3 - 15 mm

Bieg pospieszny                                               max. 13 mm/s

Bieg zwolniony                                                    5 mm/s

Oprogramowanie Power Bend

System wymiany narzędzi Plug-in

l.gacki
Textbox
EHRT EB 40 CNC edging machine

l.gacki
Textbox
Edging machine EHRT EB 40 CNCIt is designed for heavy-duty operation in industrial manufacturing.This machine was characterised by durability and unrivalled precision. It is a very precise edging machine with back spring compensation system. It can bend single elements as well as small and medium-sized batches without losing precision and efficiency. Copper and aluminium flat bars can be processed using the machine.

l.gacki
Textbox
We perform:•Flat bars bending•Flat bars twisting•Flat bar bending at straight angle

l.gacki
Textbox
Pressure at 280 bar                                         200 kNBending system                                               HydraulicPressure                                                          280 barBending precision                                            0,2 oMeasurement accuracy                                   0,1 oMaterial length                                                40 – 1500 mmMaterial width                                                 20 – 200 mmMaterial thickness                                           3 – 15 mmAccelerated run maks.                                   13 mm/sDecelerated run                                              5 mm/sSoftware                                                         Power BendTool replacement system                               Plug-in
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Notatki

l.gacki
Textbox
Notes
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Notatki

l.gacki
Textbox
Notes
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