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Szanowni Państwo,
 wynalezienie i wykorzystanie silnika parowego wprowadziło produkcję w erę industrializacji i zapoczątko-
wało pierwszą rewolucję przemysłową. Przemysł 2.0 to elektryfikacja i linie produkcyjne wytwarzające towary 
w dużych seriach. Kolejny etap w postępie techniki to automatyzacja i cyfryzacja. Wykorzystanie komputerów 
na szeroką skalę i układów przetwarzania danych umożliwiło sterownie maszynami i liniami produkcyjnymi 
za pomocą oprogramowania. Dzięki temu osiągnięto większą wydajność, precyzję i elastyczność. Przemysł 
4.0 to integracja systemów i powstawanie sieci. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają 
między sobą niezbędne informacje. Dzięki usieciowieniu i przepływie danych produkcja odbywa się bardziej 
efektywnie. Służby techniczne szybciej mogą reagować nie tylko na indywidualne potrzeby klientów, ale 
również kontrolować procesy produkcji i stany techniczne maszyn i ciągów produkcyjnych. 
 Równolegle z rozwojem postępu technicznego zmieniały się strategie utrzymania ruchu. W najprostszej, 
tzw. reakcyjnej Run to Failure (RTF), usterki usuwa się po ich wystąpieniu. Utrzymanie ruchu na podstawie 
oceny stanu technicznego – Condition Based Maintenance (CBM) – zostało wprowadzone wraz z wdrażaniem 
automatyki i monitoringu. Prewencyjne utrzymanie ruchu – Maintenance Preventive (PM) – polega na 
realizowaniu działań mających zapobiegać występowaniu awarii poprzez m.in. planowe działania serwisowe. 
Kolejny etap to predykcyjne UR – Predictive Maintenance (PdM). Wiąże się ono z optymalnym wykorzy-
staniem zarządzanej infrastruktury. Prowadząc stałą analizę wyników badań diagnostycznych, określa się 
granice kluczowych parametrów progowych stanu przed wystąpieniem awarii. Internet rzeczy umożliwia 
wejście na jeszcze wyższy poziom, poprzez działania proaktywne i nastawienie na maksymalną niezawodność. 
E-Maintenance pozwala w szybki sposób odpowiedzieć na kluczowe pytania: co, kiedy, kto, jak?
 Do najważniejszych zadań służb UR należą: prowadzenie rejestru pełnego wyposażenia zakładu, kon-
serwacje, remonty, przeglądy, bieżące usuwanie awarii, gospodarka częściami zamiennymi, gospodarka 
smarownicza, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy, zapewnienie efektywności i wydajności 
procesów produkcyjnych, optymalizacja mediów oraz realizacja przyjętej strategii.  
 O tym, jak transformacja cyfrowa wpływa na bezpieczeństwo i ciągłość produkcji, będziemy dyskutować 
podczas XII Konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym.
 Z uwagi światową epidemię oraz ogłoszony ponownie na jesieni lockdown, nie mając możliwość stacjo-
narnego przeprowadzenia tego przedsięwzięcia, Redakcja BMP przygotowała wersję online. Program konfe-
rencji składa się z czterech paneli tematycznych poświęconych: najlepszym rozwiązaniom w UR, koncepcjom 
rozwoju, optymalizacji i efektywności oraz niezawodności. Ostatni panel to wirtualna wycieczka i zwiedzanie 
Browaru Pinta. 
 Liczymy, że w gronie zaproszonych gości – praktyków z dziedziny UR, uda się znaleźć odpowiedzi na istotne 
pytania: czy warto inwestować w narzędzia IT, jak skutecznie i optymalnie wykorzystywać digitalizację, jak 
zmieniać się będzie polityka remontowa i czy jesteśmy przygotowani na kolejne zmiany? 
 Jednocześnie mamy nadzieję, że kolejna edycja zaplanowana na przyszły rok, odbędzie się już w normalnej 
stacjonarnej wersji, gdzie podejmowaną od kilkunastu już lat tematykę UR w branży spożywczej będziemy 
mogli rozwinąć szerzej, kontynuując naszą misję Budowania Możliwości Porozumienia.  

 Życzę dużo zdrowia oraz udanego odbioru. 
                                                                                             

Adam Grzeszczuk 
Prezes Zarządu BMP 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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 W zgodnej opinii rewolucja piwna w Polsce zaczęła się 28 marca 2011 roku – tego dnia uwa-
rzyliśmy pierwszą porcję Ataku Chmielu. 
 Przez kolejne lata jako Browar PINTA uwarzyliśmy ponad 200 zupełnie różnych piw – w za-
przyjaźnionych browarach w Polsce, Europie, Ameryce Południowej, Japonii i Nowej Zelandii. Od 
połowy 2019 roku warzymy we własnym browarze, który zbudowaliśmy od podstaw w Wieprzu, 
w Beskidzie Żywieckim. 
 Mamy na miejscu wspaniałą załogę i najlepszy sprzęt do warzenia piw rzemieślniczych. 
Każdego roku używamy ponad stu różnych odmian słodów, chmiel, drożdży i bakterii – by każde 
nowe piwo PINTY było wyjątkowe.

 

HONOROWY GOSPODARZ

Browar PINTA Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 4 
 34-382 Wieprz
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 SuperDrob jest jednym z czołowych producentów drobiu i dań gotowych w Polsce, z rocz-
nymi przychodami około 1,8 mld zł. Ponad połowę produkcji firma kieruje na rynki zagraniczne 
– głównie do krajów UE (współpracując z największymi sieciami handlowymi), ale także do Chin 
i Japonii. W 2018 r. wprowadza produkty premium Kurczaka Sielskiego dla krajowych klientów.
Firma istnieje 27 lat, dziś Grupa Kapitałowa posiada kilka spółek zależnych, zatrudnia około 
2500 osób. Właścicielem firmy jest rodzina Lipków.
 W 2017 roku SuperDrob nawiązał współpracę z globalną marką rolno-spożywczą Charoen 
Pokphand Foods (CP Foods) z Tajlandii.
 Główne zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Karczewie, Łodzi, Stoczku (nowoczesna 
wylęgarnia z 2016 roku) oraz w Łukowie (wytwórnia pasz). Firma kupiła zakład przetwórstwa 
i wylęgarnię drobiu w Lublinie (transakcja z Indykpol S.A.) oraz w Goleniowie (Łozienica).

Linia produktów premium pod marką Kurczak Sielski 
 Kurczak Sielski to propozycja skierowana do bardziej wymagających konsumentów. Pochodzi 
z chowu bez antybiotyków, rośnie wolniej niż zwykły kurczak i jest karmiony paszą bez surow-
ców GMO, wpisując się w oczekiwania polskich konsumentów, którzy coraz częściej poszukują 
produktów naturalnych, zdrowych i  dobrej jakości. Kolejna wiosenna kampania (2020 rok), 
promująca Sielskie dania do piekarnika oraz Sielskie wędliny, ukazała się w TV i Internecie pod 
hasłem „Naturalnie. Na prostych zasadach” oraz z hasztagiem #SIELSKIEZYCIE.

Zajrzyj na stronę: www.kurczaksielski.pl

Serwis edukacyjny o żywieniu i drobiu: zajrzyj na www.o-kurczaki.pl

W serwisie Twitter @GrupaSuperDrob

PARTNER BRANŻOWY

SuperDrob S.A.
 ul. Armii Krajowej 80
 05-480 Karczew

http://www.kurczaksielski.pl
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Kamil Radom
LEAN TO WIN SP. Z O.O.

Tytuł prezentacji:
Jak przemysł spożywczy zarabia na usprawnieniach? 
Ponad 20% więcej czasu na produkcję przez zwiększenie 
dostępności maszyn

 Kamil Radom – ekspert w zakresie metodologii Lean 
Manufacturing. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry 
symulacyjne z narzędzi i metod LM. Konsultant z doświad-
czeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania 
w firmach z przemysłu ciężkiego, spożywczego, kolejowego, 
stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywcze-
go. 
 Dotychczas współpracował m.in. z takimi firmami, 
jak: PeBeKa Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, Wagony 
Świdnica S.A., FAM S.A., Zakład Produkcji Spożywczej  
JAMAR Szczepaniak sp. j., PESA Pojazdy Szynowe, Stolbud 
Włoszczowa S.A, SCANIA, KIRCHHOFF, StellaPack, PORTA, 
AKRIHIN, KGHM. Współtwórca programu szkoleniowego 
dla Liderów Zmian HMG KGHM. Absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego.
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Marcin Piwowarczyk
Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej  
w Mrągowie 
SM MLEKPOL

 
Tytuł prezentacji: 
Oszczędzanie mediów - co warto wdrożyć?

 Marcin Piwowarczyk jest absolwentem Techni-
kum Elektronicznego w Radomiu. Ukończył studia 
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 
na Politechnice Warszawskiej. Od 35 lat pracuje 
w  Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, a  od 20 lat 
pełni funkcję dyrektora zarządzającego Zakładem 
Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, który zatrud-
nia ponad 400 osób. Oddział Mlekpolu w Mrągowie przerabia 450 milionów litrów mleka w roku 
i jest drugą co do wielkości przetwórnią mleka należącą do Spółdzielni. Zakład w Mrągowie to 
również największy producent serów w Polsce. W latach 2017-2020 Marcin Piwowarczyk nadzo-
rował budowę nowego obiektu należącego do Mlekpolu – Zakładu Produkcji Sproszkowanych 
Wyrobów Mleczarskich, największej instalacji przeznaczonej do suszenia mleka w  tej części 
Europy. 
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Rafał Grabicki
Menadżer ds. Produkcji
SteriPack Medical Poland
 
 
 Magister inżynier elektrotechniki 
i informatyki stosowanej, absolwent Poli-
techniki Łódzkiej (2002). Ukończył studia 
podyplomowe „Systemy Planowania i Kon-
troli w  Zarządzaniu Przedsiębiorstwem” 
na Politechnice Łódzkiej (2007), uzyskał 
certyfikat Audytora Jakości TUV-Nord 
(2005) i certyfikat Inżyniera Jakości Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Jakości ASQ 
(2009).
 W  latach 2002-2012 zatrudniony 
w spółce Medana Pharma S.A. w Sieradzu. 
2002-2007 – specjalista ds. walidacji 
w dziale zapewnienia jakości, 2007-2009 – 
kierownik projektu optymalizacji procesów 
produkcyjnych, 2009-2012 – wiceprezes 
zarządu ds. produkcji i  technicznych. Od 
lipca 2012 zatrudniony w Zakładach Farma-
ceutycznych Polpharma S.A. na stanowisku szefa departamentu inżynierii przemysłowej. Od 2016 
do 2019 – dyrektor produkcji w FSP Galena. Od 2019 roku menadżer ds. inżynierii w SteriPack 
Medical Poland.
 Na 18-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych składa się 
wiedza z zakresu zapewnienia jakości, walidacji, transferów technologicznych i technicznych, 
filozofii Lean Manufacturing i Management, technicznych aspektów produkcji, projektowania 
obszarów produkcyjnych, kwalifikacji pomieszczeń, mediów, urządzeń i procesów technologicz-
nych, auditów wewnętrznych i zewnętrznych, inwestycji (w tym SSE), zapewnienia technicznej 
sprawności i  rozwoju produkcyjnego parku maszynowego, międzynarodowych transferów 
technologicznych, optymalizacji wykorzystania urządzeń, procesów i  zasobów, zarządzania 
obszarem produkcji i operacji przemysłowych firmy farmaceutycznej.

Tytuł prezentacji:
Jak to się robi w farmacji…?
 W czasie prelekcji przedstawiony zostanie ogólny zakres przepisów (Prawo farmaceutyczne, 
GMP), a także szczegółowy przypadek związany np. z zakupem i instalacją nowego urządzenia 
lub prowadzeniem procesu lub kwalifikacją dostawcy i dokumentacją, która musi być spełniona, 
aby można było użyć danego surowca lub materiału opakowaniowego. Przedstawione zostaną 
również wymagania, jakie stawia przed przemysłem farmaceutycznym Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny i z czym to się wiąże. Zaprezentowany zostanie również materiał przekrojowy 
przez dokumentację typowej firmy farmaceutycznej i powiązania między poszczególnymi dzia-
łami.
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Tomasz Lewicki
„Kruszwica” SA w Brzegu
 

Tytuł prezentacji:     
Utrzymanie Ruchu nastawione na niezawodność 
– zarządzanie parkiem maszynowym w środowisku RCM

 Przedmiotem prezentacji jest analiza efektywności stosowa-
nia współczesnej koncepcji utrzymania ruchu, jaką jest utrzy-
manie ruchu ukierunkowane na niezawodność (ang. Reliability 
Centered Maintenance – RCM).
 Pierwsza część prezentacji opisuje założenia oraz kompo-
nenty programu RCM, druga część to analiza efektywności oraz 
przedstawienie działania strategii RCM na przykładzie Zakładów Tłuszczowych. 

PRELEGENCI
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Wojciech Mączyński
WoMa Solution
 

Strategia UR w nowoczesnym 
przedsiębiorstwie

 Tematyka, która zostanie poruszona 
podczas wystąpienia, to m.in.:
•	 Jakie wyzwania stoją przed UR w dzi-

siejszych czasach? 
•	 Rola UR w  dynamicznie zmieniają-

cym się środowisku produkcyjnym? 
•	 Benchmarking UR w  branży spo-

żywczej na podstawie wybranych 
wskaźników.

•	 Budowa strategii UR na przestrzeni 
3-5 lat. 

•	 Zastosowanie metody Hoshin Kanrii 
w ustalaniu strategii UR. 

•	 Budowa „mapy drogowej” w  osią-
gnięciu założeń ustalonych w  stra-
tegii UR.

 Wojciech Mączyński rozpoczął karierę w wieku 19 lat. Jako inżynier w zespołach Utrzymania 
Ruchu w polskich przedsiębiorstwach obserwował specyfikę pracy tych działów i coraz śmielej 
proponował i wprowadzał rozwiązania, mające na celu usprawnienie procesów. Pnąc się po 
szczeblach kariery, jako manager w dużych korporacjach międzynarodowych testował i wdrażał 
innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Od 2005 roku tworzy własną 
markę WoMa Solution i jako trener, konsultant i coach realizuje swoją misję, zarażając klientów 
pasją do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w obszarze zarządzania służbami utrzy-
mania ruchu i produkcją. W ciągu 10 lat działania WoMa Solution stworzył autorskie programy 
szkoleniowe, takie jak Certyfikowany Praktyk TPM, podnoszenie kompetencji technicznych 
ActionLearnigBlitz czy Logistyka UR. Pracował dla ponad 200 firm z  Europy, Azji i  Ameryki 
Północnej. Jest prelegentem na wielu wiodących konferencjach branżowych.
 Jego pasją jest zbieranie nowych doświadczeń i  zarażanie innych swoim entuzjazmem. 
Prywatnie uczy się rysunku, co wykorzystuje przy tworzeniu pierwszego i jedynego w Polsce 
videobloga o tematyce TPM – Teraz Pokaże Mączyński, uczy się gry na saksofonie, a także biega 
w maratonach i półmaratonach, a treningowo wszędzie tam, gdzie jest – niezależnie od pory 
dnia i pogody.
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ABB Sp. z o.o.
 ul. Żegańska 1 
 04-713 Warszawa
 tel: +48 22 223 77 77 
 e-mail: kontakt@pl.abb.com
 www.abb.pl

OFERTY FIRM A

 ABB  jest wiodącą globalną firmą technologiczną, która stymuluje transformację gospo-
darek i społeczeństw, budując ich przyszłość w sposób wydajny i zrównoważony. Wzbogacając 
produkty elektryfikacji, robotyki, automatyki i systemów napędowych o rozwiązania cyfrowe, 
ABB wyznacza nowe granice technologii i poziomy efektywności. Za sukcesem firmy stoi 110 
tys. pracowników w ponad 100 krajach, którzy kontynuują ponad 130-letnią historię ABB. 
 Działalność ABB opiera się na czterech biznesach: Elektryfikacji, Systemów Napędowych, 
Automatyki Przemysłowej oraz Robotyki i Automatyki Dyskretnej.
 Biznes Systemów Napędowych dostarcza klientom pełny zakres silników elektrycznych, 
generatorów, przemienników częstotliwości, napędów DC i usług serwisowych, jak również 
urządzenia transmisji mocy mechanicznej oraz zintegrowane, cyfrowe rozwiązania w zakresie 
kompletnych systemów napędowych. W swojej branży Biznes  Systemów Napędowych jest 
głównym graczem na świecie.

http://www.abb.pl
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Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
 ul. Marynarska 15
 02-674 Warszawa

 

 
 Alfa Laval jako wieloletni dostawca komponentów dla procesów higienicznych posiada rów-
nież szerokie doświadczenie w zakresie serwisowania i konserwacji urządzeń wykorzystywanych 
w przemyśle spożywczym. Dotyczy to:
•		 pomp	odśrodkowych	i	krzywkowych
•		 zaworów	mixproof
•		 płytowych	i	skrobakowych	wymienników	ciepła
•		 wirówek	pionowych	i	poziomych	
 
Szeroko rozumiany zakres prac Alfa Laval obejmuje:
•   	Montaż	i	konserwację	parku	maszynowego
•   	Pomoc	techniczną	w	przypadku	nieprawidłowej	pracy	urządzeń
•   	Sprzedaż	części	zamiennych
•   	Naprawę	urządzeń	Alfa	Laval	i	innych	producentów
•   	Regenerację	wymienników	ciepła
•   	Czyszczenie	na	miejscu	(CIP)	płytowych	wymienników	ciepła	i	wirówek
•   	Szkolenia	w	zakresie	działań	prewencyjnych 	
 
 Zastosowanie działań prewencyjnych pozwala wyeliminować niezaplanowane przestoje, 
wydłużyć czas pracy urządzeń pomiędzy przestojami, obniżyć koszty utrzymywania magazynu 
części zamiennych i koszty użytkowania urządzeń, poprawić jakość produktu końcowego czy 
zaplanować remonty urządzeń. 
 Firma Alfa Laval prowadzi doradztwo oraz szkolenie pracowników w zakresie przeprowadza-
nia regularnych kontroli oraz serwisowych działań prewencyjnych, których wdrożenie pozwoli 
zapewnić bezpieczeństwo produkcji i higieniczność procesu. 
 W 2009 roku Alfa Laval rozpoczęła współpracę dystrybucyjną z firmą PePe, w zakresie sprze-
daży urządzeń i części zamiennych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
 
https://www.alfalaval.pl/produkty/wymiana-ciepla/plytowe-wymienniki-ciepla/plytowe
-uszczelkowe-wymienniki-ciepla/integrity-testing/test-integralnosci-wymiennika/

OFERTY FIRMA
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ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
 ul. Wyzwolenia 550
 43-340 Kozy
 tel. 33 827 80 00
	 fax	33	827	80	11
 e-mail: anga@anga.com.pl
 www.anga.com.pl

 ANGA jest prywatną polską firmą produkcyjną, utworzoną w 1981 r. Oferuje szeroki wybór 
uszczelnień mechanicznych czołowych: z mieszkami elastomerowymi, metalowymi, z PTFE, 
kompaktowych, bezstykowych uszczelnień gazodynamicznych znajdujących zastosowanie 
w urządzeniach z wałem obrotowym: pompach, mieszalnikach, reaktorach, sprężarkach czy 
wentylatorach.
 Naszymi flagowymi produktami są proekologiczne uszczelnienia gazodynamiczne (bezkon-
taktowe), wykorzystywane zwłaszcza w procesach toksycznych, rakotwórczych i wybuchowych, 
stanowiących zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
 Dostarczamy uszczelnienia z instalacjami pomocniczymi, wersje specjalne oraz części za-
mienne. Służymy doradztwem doboru uszczelnień oraz instalacji pomocniczych. 
 Dysponując zapleczem i zespołem doświadczonych specjalistów, oferujemy usługi: komplek-
sowych remontów pomp, regeneracji uszczelnień, modernizacji pomp z uszczelnień sznurowych 
na mechaniczne.
 Dysponujemy mobilnym zespołem serwisantów, który służy pomocą w montażu i szkoleniu 
obsługi na miejscu, u Klienta.
 ANGA posiada rozbudowany system badań i rozwoju, obejmujący testowanie nowych roz-
wiązań. Wykorzystujemy nowoczesne techniki projektowania, co umożliwia nam dostarczanie 
skomplikowanych i zaawansowanych rozwiązań technicznych, dostosowanych do pracy w eks-
tremalnych warunkach. Wszystkie nasze uszczelnienia powstały w oparciu o własne projekty  
i objęte są polską oraz zagraniczną ochroną patentową. Aby zapewnić wysoką jakość i trwa-
łość naszych produktów, stosujemy w nich nowoczesne materiały (węgliki krzemu, wolframu, 
tytan, kompozyty węglowe, szeroką gamę elastomerów), co umożliwia dobór uszczelnienia do 
zróżnicowanych warunków pracy.
 Dostarczamy uszczelnienia wraz z instalacjami pomocniczymi do nowych pomp oraz jako 
części zamienne. Eksportujemy nasze wyroby na rynki Unii Europejskiej i światowe (Ukraina, 
Rosja, Peru, USA, Izrael, Kazachstan i inne).
 W celu szybszego rozwiązania Państwa problemów uruchomiliśmy bezpłatną infolinię 
0 800 515 677.

OFERTY FIRM A
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ANT Sp. z o.o. 
 Aleja Pokoju 18
 31-564 Kraków, Poland
 https://antsolutions.eu

 ANT jest jedną z najszybciej rozwijających się firm IT w Europie docenioną m.in. przez Financial 
Times, Deloitte czy Frost & Sullivan.
 Jesteśmy ekspertami w dostarczaniu systemów optymalizujących i monitorujących pro-
dukcję.
 Nasze systemy komunikują się z setkami maszyn – od najnowszych po najstarsze, gwa-
rantując zbieranie danych w czasie rzeczywistym, na podstawie których managerowie mogą 
podejmować odpowiednie decyzje i usprawniać procesy produkcyjne.
 W zakładach produkcyjnych, takich jak Servier, Novartis, Anpharm czy Polfa, eliminujemy 
papier z produkcji, przechodząc w 100% na planowanie, raportowanie i dokumentację w formie 
elektronicznej. 
 Skraca się czas uruchamiania zleceń – plan produkcyjny jest online, defekty są wykrywane 
znacznie szybciej – dzięki cyklicznemu planu kontroli jakości.
 Monitorowanie mikroprzestojów i automatyczna detekcja ich powodów pozwala na analizę 
przyczyn i ich optymalizację, przekładając się na wzrost efektywności produkcji.
 Monitorowanie postępu produkcji w  czasie rzeczywistym umożliwia śledzenie realizacji 
i porównanie z założonymi celami.
 Instrukcje i dokumentacja wyświetlane są na panelach operatorskich przy maszynach. Ma-
nagerowie mają pewność, że operatorzy zaznajomili się z najnowszą wersją dokumentacji oraz 
że proces produkcyjny jest realizowany zgodnie z zasadami GMP.
 Walidacja komponentów i surowców w czasie rzeczywistym ogranicza ryzyko pomyłek i błę-
dów w trakcie produkcji.
 Projekty IT często wykraczają poza ustaloną kwotę – dlatego gwarantujemy Klientom, że nie 
przekroczymy ich budżetu. Projekt realizowany jest w 6 miesięcy, przez dedykowany zespół. 
 Realne korzyści systemu przekładają się na zwrot z inwestycji, który wynosi średnio 10-20 
miesięcy.

OFERTY FIRMA
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BOCCARD KATES Sp. z o.o. 
 tel. +48 22 380 01 30 
 tel. +48 89 533 39 24
 e-mail: biuro@boccardkates.pl 

 BOCCARD KATES Sp. z o.o. to połączenie długoletniej tradycji i doświadczenia na rynku pol-
skim dwóch spółek: BOCCARD POLSKA Sp. z o.o. i KATES POLSKA Sp. z o.o. oraz międzynarodowej 
wiedzy eksperckiej grupy BOCCARD z siedzibą we Francji. 
 Oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania procesowe: od projektu, przez 
prefabrykację aż po montaż, uruchomienie oraz utrzymanie ruchu. Pomagamy w osiągnięciu 
założonych celów wydajności, takich jak: doskonałość i powtarzalność produktów, zapewnienie 
szybkiej reakcji na potrzeby rynku oraz elastyczność. 
 Nasi eksperci w zakresie analizy procesów i zarządzania projektami mają bogate doświad-
czenie w budowie nowych zakładów produkcyjnych, modernizacji istniejących, projektowaniu 
i budowie nowych oraz modernizacji istniejących urządzeń procesowych. 
 Prowadziliśmy projekty dla większości rynków przemysłowych, od farmacji i biotechnolo-
gii, przez kosmetykę, przemysł spożywczy, chemiczny, po przemysł ciężki. Posiadamy własne, 
nowoczesne, w pełni wyposażone warsztaty do prefabrykacji, gdzie wykonujemy prefabrykację 
rurociągów ze stali nierdzewnej, skidów oraz urządzeń procesowych, takich jak zbiorniki proce-
sowe i magazynowe, mieszalniki, reaktory i bioreaktory. 
 We wszystkim co robimy, naszym celem jest zapewnienie najlepszej jakości procesu, zarów-
no dziś, jak i w przyszłości. Wszyscy nasi pracownicy starają się osiągnąć najwyższy poziomów 
jakości i bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej wydajności. 

https://www.linkedin.com/company/boccard-kates-sp-z-o-o

Boccard Kates, Technologie i usługi.
Nasze własne rozwiązania cyfrowe:
TrackAdvance: system do śledzenia i identyfikacji produktu. Innowacyjna aplikacja do:
•	 kompilacji danych, 
•	 monitorowania całej produkcji, 
•	 analizy tych informacji w celu zoptymalizowania wydajności przemysłowej w perspektywie 

długoterminowej.
https://track-advance.com/

BocPredict: rozwiązanie serwisowe oparte na czujnikach przemysłowych IoT i algorytmach 
uczenia maszynowego:
•	 pozwala przewidzieć awarię i zapobiec jej, zanim do niej dojdzie, 
•	 umożliwia najbardziej efektywną decyzję opartą na danych w celu uzyskania najlepszych 

wyników.
https://www.bocpredict.com/

BocTrack: cyfrowe narzędzie do zarządzania produkcją dla rozległych i złożonych działań zwią-
zanych z produkcją. Kluczowe narzędzie dla powodzenia projektu HPC, minimalizującego ryzyko 
dzięki całkowicie zintegrowanemu rozwiązaniu do zarządzania zakupami.
http://www.boctrack.com/

OFERTY FIRM B
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Boerger Polska Sp. z o.o. 
 ul. Toszecka 101
 44-100 Gliwice 
 tel. 32 335 60 94
	 fax	32	335	60	95 
 e-mail: info@boerger.pl
 www.boerger.pl 

 Pompy BÖRGER stosowane są w tych gałęziach przemysłu, gdzie mamy do czynienia z me-
diami lepkimi, gęstymi, zanieczyszczonymi lub wszelkimi chemikaliami. Pompy charakteryzują 
bardzo dobre właściwości samozasysające przy niewrażliwości na pracę „na sucho”. Całkowita 
symetria w konstrukcji pompy umożliwia pracę rewersyjną (lewo/prawo). Dzięki bezkonkuren-
cyjnie prostemu serwisowi, urządzenia BÖRGER wyróżniają się niskimi kosztami eksploatacji.
 Korpus części pompowej wyłożony jest elementami ochronnymi (osiowymi i obwodowymi), 
całkowicie chroniącymi obudowę przed wycieraniem. Po zdemontowaniu pokrywy uzyskujemy 
dostęp do wnętrza pompy, a tym samym do wszystkich elementów roboczych układu przepły-
wowego (tłoków, elementów ochronnych, uszczelnień mechanicznych). Serwis pompy odbywa 
się bez rozłączania rurociągów i króćców oraz bez wymontowywania pompy ze stanowiska.

________________
 BÖRGER pumps are used in those industries where we have to deal with the media viscous, 
high density, contaminated or any chemicals. Pumps are characterized by very good self-priming 
with insensitivity for "dry running". Total symmetry in the construction of the pump enables 
the reversible (left / right). With unrivaled simple service, BÖRGER is characterized by low 
operating costs.
	 The	body	of	the	pump	unit	is	lined	with	protective	elements	(axial	and	radial)	fully	protects	
the casing against wear. After removing the cover we give access to the interior of the pump 
and thus to all the working parts of the flow system (lobes, protective elements, mechanical 
seals). Service of the pump can be done without disconnecting piping system and without 
removing the pump from the post.

OFERTY FIRMB
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 Jesteśmy wiodącym dostawcą produktów i rozwiązań do pomiarów procesów przemysło-
wych dla wielu branż przemysłu. Oferujemy innowacyjne urządzenia oraz kompletne systemy 
do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, analizy cieczy, a także komponenty 
systemów i urządzenia do rejestracji danych, wpisujące się w aktualne potrzeby rynku, Prze-
mysł 4.0 oraz IIoT. O innowacyjności urządzeń Grupy Endress+Hauser świadczy niemal 8000 
zarejestrowanych patentów.
 W Polsce firma jest obecna od 1995 roku. Od tego czasu oferta naszych urządzeń i usług 
nieustannie się poszerza. Oferujemy zarówno łatwo konfigurowalne urządzenia dostępne od 
ręki, jak i rozwiązania odpowiadające na wymagania najbardziej skomplikowanych aplikacji.
 W zakres naszej oferty wchodzą także usługi. Wykonujemy: projekty, montaże, uruchomie-
nia, kalibracje, naprawy, legalizacje. Oddajemy do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych 
ekspertów, którzy będą wsparciem w codziennej pracy, jak i w sytuacjach awaryjnych. 
 Doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat sprawia, że potrafimy indywidualnie podejść do 
każdego problemu, a także zaproponować dedykowane rozwiązania, które pozwolą zopty-
malizować proces pod względem efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa oraz ochrony 
środowiska.
 W siedzibie firmy we Wrocławiu oraz 13 oddziałach w całej Polsce zatrudniamy obecnie 
ponad 90 pracowników. 

Dowiedz się więcej:
www.pl.endress.com 
www.facebook.com/EndressHauserPL
pl.linkedin.com/company/endress-hauser-group 

Wirtualne stoisko:
https://eh.digital/stoisko_pl

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
 ul. Wołowska 11 
 51-116 Wrocław 
 tel. +48 71 773 00 00 
	 fax	+48	71	773	00	60	
 e-mail: info.pl.sc@endress.com 
 www.pl.endress.com

OFERTY FIRME
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Eurotronic Sp. z o.o.
 Adgar Park West/4p. 
 Al. Jerozolimskie 181 b
 02-222 Warszawa
 tel. +48 22 666 10 82
 e-mail: sales@eurotronic.net.pl

 Od przeszło 25 lat Eurotronic specjalizuje się w procesie informatyzacji organizacji w za-
kresie systemów klasy CMMS/EAM oraz w zwiększaniu efektywności operacyjnej w obszarach 
Utrzymania Ruchu. Cieszymy się dużym zaufaniem Klientów oraz wspólnie uzyskanymi efektami 
wdrożeń i szkoleń. Dzięki wsparciu naszych konsultantów i ekspertów doskonalenie organizacji 
jest łatwiejsze, a uzyskane efekty mają charakter długofalowy. 

Zapewniamy:
•	 Doradztwo przy optymalizacji procesów, prowadzące do maksymalizacji korzyści biznesowych 

z wdrożenia oferowanego rozwiązania klasy CMMS.
•	 Doświadczenie i  zrozumienie procesów związanych z zarządzaniem majątkiem technicz-

nym, oznaczające know-how na bazie przeszło 25-letnich doświadczeń w Polsce i Europie 
Wschodniej.

•	 Procesowe podejście do projektu i wymagań biznesowych z wykorzystaniem najlepszych 
światowych standardów.

•	 Profesjonalny i doświadczony zespół programistów i konsultantów odpowiedzialnych za 
wdrożenie, wsparcie i  rozwój rozwiązania, rozumiejących procesy biznesowe w  zakresie 
szeroko pojętego zarządzania majątkiem trwałym w niemal wszystkich branżach przemysłu.

•	 Elastyczność przy współpracy i pełne dostosowanie oferowanego systemu CMMS do indy-
widualnych potrzeb i praktyk przedsiębiorstwa oraz gwarancję jego rozwoju.

OFERTY FIRM E
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Garlock GmbH
 Falkenweg 1
 41468 Neuss, Germany
 tel. +49 (0)2131 349 0
	 fax	+49	(0)2131	349	222
 e-mail: garlockgmbh@garlock.com
 www.garlock.de

PAWEŁ DRZYMAŁA
 tel. +48 512 993 705
 e-mail: pawel.drzymala@garlock.com

 Firma Garlock, wchodząca w skład EnPro Industries Inc., jest jednym z liderów w dziedzinie 
najwyższej jakości techniki uszczelniania. Uznawana jest za eksperta w zakresie uszczelniania 
krytycznych i wymagających substancji w innowacyjnych maszynach, technologiach i konstruk-
cjach, a także w przemyśle przetwórczym. Dzięki szerokiej gamie usług, firma Garlock wspiera 
wiele branż, oferując najlepsze możliwe spersonalizowane doradztwo techniczne i właściwą dla 
każdej branży wiedzę technologiczną w projektowaniu, produkcji, dostarczaniu i oddawaniu 
do użytku swoich produktów uszczelniających. Naszym głównym celem jest zawsze zapewnić 
niezawodne i przyjazne środowisku działanie urządzenia i zakładu. Nasza oferta produktowa 
obejmuje uszczelki płaskie wykrawane wykonane ze zmodyfikowanego PTFE i materiałów włók-
nistych, uszczelnienia wałów, izolatory łożysk, membrany, uszczelki metalowe, uszczelnienia 
sznurowe i hydrauliczne, uszczelnienia grafitowe i zawory. Poza uszczelnieniami standardowymi, 
firma Garlock przede wszystkim opracowuje,  produkuje rozwiązania pod szczególne potrzeby 
naszych klientów. Uszczelnienia te są używane w takich branżach, jak budowa maszyn i zakładów, 
budownictwo, branże farmaceutyczna i spożywcza, energetyka konwencjonalna i niekonwen-
cjonalna, branże stalowa i aluminiowa, papiernicza, wydobywcza, morska, a także przetwórstwo 
ropy naftowej i gazu. Firma Garlock posiada własne laboratoria badawcze i rozwojowe, z któ-
rych można korzystać w przypadku koniecznych szczegółowych badań i analiz w celu wsparcia 
klienta. W firmie pracuje około 1500 pracowników w 22 lokalizacjach. Firma Garlock jest obecna 
w ponad 90 innych krajach dzięki partnerom dystrybucyjnym i wyspecjalizowanym dealerom.  

OFERTY FIRMG
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 ifm electronic to producent najnowocześniejszych rozwiązań dla Przemysłu 4.0. Należy do 
światowych liderów na rynku czujników. Wśród kluczowych odbiorców firmy znajdują się po-
tentaci w przemyśle spożywczym, stalowym, w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, energetyce 
wiatrowej oraz koncerny samochodowe. 
 ifm electronic zatrudnia obecnie blisko 7 tys. najwyższej klasy specjalistów na całym świecie. 
Posiada fabryki w Niemczech, USA, Singapurze, Polsce i Rumunii.  
 ifm electronic specjalizuje się w produkcji czujników do pozycjonowania i do mediów płyn-
nych, jak również systemów automatyki przemysłowej. Oferta firmy obejmuje prawie 15 tys. 
artykułów. Są wśród nich produkty stworzone specjalnie do zastosowań w przemyśle spożyw-
czym m.in. innowacyjne czujniki pozycji, czujniki procesowe, systemy sterowania i technika 
łączeniowa. Wykonane są z wysokiej klasy materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. 
Mają obudowę spełniającą wymagania higieniczne. Wyróżniają się wysoką szczelnością i odpor-
nością temperaturową. Ofertę uzupełniają odpowiednie konektory o stopniu ochrony IP 68/ 
IP 69K oraz akcesoria montażowe ze stali kwasoodpornej przeznaczone specjalnie dla branży 
spożywczej. Wszystkie urządzenia i systemy spełniają wymagania norm i dyrektyw.
 Klienci mają szeroki wybór kompatybilnych produktów – począwszy od pojedynczych czuj-
ników z różnorodnymi akcesoriami, a skończywszy na kompletnych systemach automatyki. 
Wszystkie spełniają wymogi obowiązujące w przemyśle spożywczym. Zapewniają najwyższe 
bezpieczeństwo procesów i stałą wysoką jakość produktów – w produkcji napojów, branży 
mleczarskiej, produkcji słodyczy i przetwórstwie mięsnym. 
 Produkowane przez ifm electronic czujniki posiadają unikalną trwałość i niezawodność. 
Przechodzą specjalne testy, badające je do kresu wytrzymałości. Daje to pewność, że nie zawiodą 
swoich użytkowników. 
 Zdecydowana większość oferowanych przez firmę produktów – 70% – jest konstruowana  
i produkowana w Niemczech. 

ifm electronic sp. z o.o.
 ul. Węglowa 7
 40-105 Katowice
 tel. 048 32 70 56 400
 https://www.ifm.com/pl/pl/
 https://www.facebook.com/ifm.electronic.poland
 https://twitter.com/ifmelectronic
 https://www.linkedin.com/company/ifm/
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Osuszacze LEWACO - gwarancja najwyższej jakości produkowanych wyrobów przez cały rok

Osuszanie powietrza 
w procesie produkcji słodyczy.
Tworząc i rozwijając przez lata naszą firmę, doskonale poznaliśmy potrzeby i wyzwania przed jakimi stoi branża produkcji 
słodyczy. Dzięki tej wiedzy oraz kilkunastoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić najbardziej efektywne 
rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Stała współpraca z wiodącymi producentami słodyczy pozwala udoskonalać technologię oraz zapewnia najwyższą jakość 
naszych produktów. Osuszacze LEWACO zwiększają efektywność produkcji m.in. w następujących zakładach:

• Dr Gerard Radzyń Podlaski
• Wedel Warszawa
• Solidarność Lublin

Więcej obiektów na www.lewaco.pl

OFERTY FIRML



29XII Konferencja Naukowo-Techniczna UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM – edycja online

w w w. k i e r u n e k S P O Z Y W C Z Y . p l

Etap produkcji Problem
Zastosowanie 

systemu osuszania 
LEWACO

Zalety

systemy 
transportujące 
i magazynujące 
produkty sypkie 
tj. cukier, kakao, 
glukoza

• kondensacja wewnątrz urządzeń 
wynikająca ze zmiany temperatury 
np. dzień/noc

• wystąpienie bakterii i pleśni
• utrata sypkości, lepkość  

i skawalenie produktu

osuszanie wnętrza 
silosu, leja lub/oraz 
komory transportowej

• ciągłość transportu produktu
• właściwe warunki higieniczne
• suchy i sypki produkt
• wysoka jakość produktu niezależnie 

od warunków zewnętrznych

produkcja  
i suszenie

• niskiej jakości produkt o 
nieregularnych kształtach

• czekoladowa powłoka produktu  
bez połysku lub jej brak

• lepkość produktów
• brak równomiernego wysychania 

produktów
• wysoka higroskopijność składników 

i wyrobów

osuszenie przestrzeni 
produkcyjnej lub 
obszaru pracy 
poszczególnych 
maszyn, np. na etapie 
formowania produktu

• zmniejszona ilość odpadów  
oraz wadliwych produktów

• równomierne rozprowadzenie 
produktu czekoladowego na 
powierzchni cukierka/wafla

• połysk powłoki produktu 
czekoladowego

• doskonała jakość produktu  
(kolor, aromat, smak)

• zwiększona efektywności linii 
produkcyjnej

• zmniejszone koszty wynikające 
z utrzymania i czyszczenia linii 
produkcyjnej 

tunele chłodnicze • powstanie lodu na chłodnicy 
co uniemożliwia utrzymanie 
odpowiednio niskiej temperatury

• wolne zastyganie wyrobów co 
wiąże się ze spowolnieniem 
procesu produkcji

• pogorszenie warunków 
higienicznych

• nieutrzymanie jakości produktu

osuszenie przestrzeni 
tuneli chłodzących

• doskonała jakość produktu 
• zwiększona wydajność tuneli 

chłodzących
• optymalne wykorzystanie 

zainstalowanej mocy chłodniczej
• brak szronu na urządzeniach 

chłodzących

pakowanie  
i przechowywanie 
gotowych 
produktów

• przyklejanie się wyrobu do maszyn 
produkcyjnych oraz opakowań co 
zwiększa ilość odpadów i zmniejsza 
wydajność pracy maszyn

• zawilgocenie kartonów podczas 
magazynowania produktów

wprowadzenie 
suchego powietrza 
do strefy pakowania 
oraz magazynowania 
produktu

• wyroby nie kruszą się i nie 
przyklejają sie do opakowania oraz 
urządzeń pakujących

• dłuższy okres przechowywania 
pełnowartościowych wyrobów i ich 
przydatności do spożycia

• zmniejszona częstotliwość mycia 
urządzeń

• zmniejszone koszty eksploatacyjne

LEWACO - polski producent osuszaczy adsorpcyjnych
Lewaco Biuro Projektów i Wdrożeń
86-300 Grudziądz
ul. Powstańców Wielkopolskich 24
tel.  +48 56 468 11 77
tel. / fax  +48 56 462 21 68 

biuro@lewaco.pl
lewaco@grudziadz.com.pl

www.lewaco.pl

OFERTY FIRM L
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Messer Polska Sp. z o.o.
 ul. Maciejkowicka 30
 41-503 Chorzów
 Polska
 tel. +48 32 772 60 00
	 fax	+48	32	772	61	15
 e-mail: kontakt.pl@messergroup.com
  www.messer.pl

 
 Od ponad 120 lat marka Messer jest synonimem fachowej wiedzy w zakresie gazów tech-
nicznych. Messer Group produkuje i dostarcza gazy skroplone i sprężone, takie jak: tlen, azot, 
argon, dwutlenek węgla, wodór, hel, osłonowe gazy spawalnicze, gazy specjalne i medyczne 
a także mieszaniny gazowe, produkowane na specjalne zamówienie odbiorcy. Nasi klienci czerpią 
korzyści płynące z zastosowania technologii stworzonych przez specjalistów Messer w każdej 
gałęzi przemysłu oraz branżach odpowiedzialnych za poprawę jakości naszego życia. Dostarcza-
my nasze produkty do branży stalowej i metalowej, chemicznej, spożywczej i farmaceutycznej, 
dla przemysłu samochodowego i elektronicznego, medycyny oraz dla szeroko pojętych badań 
i rozwoju technologii ochrony środowiska. 
 Klientom z  sektora spożywczego zapewniamy kompleksowe doradztwo technologiczne 
z zakresu: zamrażania i chłodzenia, pakowania w atmosferze modyfikowanej, transportu chłod-
niczego, rozlewania napojów, dokarmiania upraw szklarniowych, przechowywania owoców 
i warzyw, kriomielenia, jak również ekstrakcji wysokociśnieniowej. Ponadto, przeprowadzamy 
audyty instalacji gazowych i technologii, wraz z pomiarem istotnych parametrów. 

mailto:kontakt.pl@messergroup.com
http://www.messer.pl/
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PUPH NIWA Jan Niwa Spółka Komandytowa 
 ul. Robotnicza 38
 39-100 Ropczyce
	 tel./	fax	+48	17	221	84	23
 e-mail: sekretariat@niwa.pl
 https://www.niwa.pl

OFERTY FIRM N

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, RUROCIĄGI, ZBIORNIKI

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
Kompleksowe wykonawstwo instalacji technologicznych ze stali austenitycznej lub węglowej
•	 instalacje przesyłu produktu
•	 montaż linii produkcyjnych
•	 instalacje techniczne mediów
•	 montaż oraz orurowanie urządzeń 
•	 prefabrykacja skidów, modułów, matryc, paneli
•	 modernizacja i serwis linii produkcyjnych

Montaż i relokacje linii rozlewniczych
Utrzymanie ruchu – outsourcing

ZBIORNIKI 
•	 Ciśnieniowe: reaktory, rurowe wymienniki ciepła, kolumny destylacyjne, ekstraktory, roz-

prężacze, separatory i inne
•	 Bezciśnieniowe: mieszalniki, zbiorniki leżakowe, zbiorniki BBT, kadzie, tankofermentory, 

stacje CIP i inne 
•	 Urządzenia technologiczne 
•	 Zbiorniki magazynowe 

 Wszystkie zbiorniki powstają w oparciu o bogate doświadczenie w produkcji, zaawansowaną 
technologię oraz szczegółowe wytyczne klienta. 
 Projektujemy zgodnie z normą PN-EN 13445, PED 2014/68/UE oraz ASME VIII Div 1.

Nasza praca w obiektywie
https://www.niwa.pl/o-firmie 

Zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach realizacji:
projektowanie → prefabrykacja → dostawa → montaż → rozruch →

dokumentacja powykonawcza → serwis gwarancyjny

https://www.niwa.pl/o-firmie
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NPI Spółka z o.o.
 ul. Trzebnicka 7
 Szczodre k. Długołęki, 55-095 Mirków 
 tel. +48 71 399 85 85
	 fax	+48	71	399	85	44
 e-mail: npi@npi.com.pl
 www.npi.com.pl

 Firma NPI Spółka z o.o. od kilkunastu lat jest jednym z najważniejszych dostawców arma-
tury przemysłowej w Polsce. W naszej ofercie znajdziecie Państwo armaturę najwyższej jakości. 
Sprzęt, który oddajemy w ręce naszych klientów, pochodzi zawsze od najlepszych producentów. 
Ich doświadczenie i nasza pasja sprawiają, że to co oferujemy, jest wyjątkowe zarówno pod 
względem parametrów, jak również innowacyjności. 
 Dzięki własnym halom magazynowym i zaangażowaniu naszych dostawców jesteśmy w stanie 
zapewnić naszym klientom stałe dostawy oraz sprostać nawet najtrudniejszym zamówieniom. 
Nasza oferta jest stale aktualizowana o najnowsze osiągnięcia techniczne, by zawsze była na 
czasie.

 NPI Sp. z o.o. jest dystrybutorem między innymi takich firm, jak:

•	 zawory redukcyjne, upustowe, pływakowe, za -i odpo-
wietrzające 

•	 wzierniki, filtry, odprowadzacze kondensatu
•	 zawory kulowe (zastosowania próżniowe)
•	 przepustnice elastomerowe oraz z uszczelnieniem 

metal/metal
•	 klapy i zawory zwrotne
•	 kompensatory elastomerowe i mieszkowe (metalowe), 

wibroizolatory, tłumiki wibracji 
•	 napędy pneumatyczne jednostronnego i dwustronnego 

działania
•	 zawory regulacyjne grzybowe, zawory regulacyjne kulo-

we i zawory nastawcze, stacje redukcyjne pary
•	 zasuwy nożowe, klinowe, zawory zwrotne kulowe
•	 napędy elektryczne obrotowe, liniowe, z certyfikatem 

ATEX
•	 zawory regulacyjne i odcinające (grzybkowe, żaluzyjne, 

zaciskowe), sterylne
•	 zawory kulowe, zawory bezpieczeństwa, armatura do 

gazu
•	 napędy elektryczne
•	 przepustnice elastomerowe, zawory zwrotne, klinowe, 

filtry
•	 zawory membranowe przemysłowe, zawory aseptyczne
•	 pozycjonery cyfrowe, analogowe

NPI Spółka z o.o. LOGO NPI
ul. Trzebnicka 7, Szczodre k/Długołęki, 55-095 Mirków  
Tel.: +48 71 399 85 85, Fax: +48 71 399 85 44 
npi@npi.com.pl | www.npi.com.pl 

Firma NPI Spółka z o.o. od kilkunastu lat jest jednym z najważniejszych dostawców armatury 
przemysłowej w Polsce. W naszej ofercie znajdziecie Państwo armaturę najwyższej jakości. Sprzęt, 
który oddajemy w ręce naszych klientów pochodzi zawsze od najlepszych producentów. Ich 
doświadczenie i nasza pasja sprawiają, że to co oferujemy jest wyjątkowe zarówno pod względem 
parametrów, jak również innowacyjności.  
Dzięki własnym halom magazynowym i zaangażowaniu naszych dostawców jesteśmy w stanie 
zapewnić naszym klientom stałe dostawy oraz sprostać nawet najtrudniejszym zamówieniom. Nasza 
oferta jest stale aktualizowana o najnowsze osiągnięcia techniczne by zawsze była na czasie. 

NPI Sp. z o.o. jest dystrybutorem między innymi takich firm jak: 

  Zawory redukcyjne, upustowe, pływakowe, za-i odpowietrzające,  

wzierniki, filtry, odprowadzacze kondensatu 

  Zawory kulowe (zastosowania próżniowe) 

  Przepustnice elastomerowe oraz z uszczelnieniem metal/metal,  

klapy i zawory zwrotne 

  Kompensatory elastomerowe i mieszkowe (metalowe),  

wibroizolatory, tłumiki wibracji  

  Napędy pneumatyczne jednostronnego i dwustronnego działania 

  Zawory regulacyjne grzybowe, zawory regulacyjne kulowe i 

zawory nastawcze, stacje redukcyjne pary 

  Zasuwy nożowe, klinowe, zawory zwrotne kulowe 

  Napędy elektryczne obrotowe, liniowe, z certyfikatem ATEX 

  Zawory regulacyjne i odcinające (grzybkowe, żaluzyjne, 

zaciskowe), sterylne 

  Zawory kulowe, zawory bezpieczeństwa, armatura do gazu 

  Napędy elektryczne 

  Przepustnice elastomerowe, zawory zwrotne, klinowe, filtry 

  Zawory membranowe przemysłowe, zawory aseptyczne 

  Pozycjonery cyfrowe, analogowe  

mailto:npi@npi.com.pl
http://www.npi.com.pl/
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Rittal Sp. z o.o. 
 ul. Krakowiaków 48
 02-255 Warszawa
 tel. +48 22 310 06 00
	 fax	+48	22	310	06	16

 Firma Rittal z siedzibą w Herborn w Hesji to wiodący światowy dostawca systemowy obudów 
i szaf sterowniczych, systemów rozdziału prądu, klimatyzacji, infrastruktury IT oraz oprogra-
mowania i serwisu. Rozwiązania systemowe Rittal stosowane są we wszystkich dziedzinach 
przemysłu produkcyjnego, w budownictwie maszyn i urządzeń oraz w branży informatyczno-
-komunikacyjnej (ICT).
 Rittal został założony w roku 1961 i jest obecny na całym świecie z 18 fabrykami i 80 lokal-
nymi spółkami córkami. Cała grupa zatrudnia ponad 11 300 pracowników.
 Rittal Sp. z o.o.  został założony w 1999 roku i obecnie jest powszechnie znaną i rozpoznawal-
ną marką w Polsce, gwarantującą najlepszej jakości produkty, doradztwo techniczne, obsługę 
Klienta oraz serwis.
 Rozwiązania Rittal są dedykowane dla przemysłu i spełniają wszelkie wymagania, atesty 
oraz normy nawet najbardziej wymagającego otoczenia produkcyjnego nie tylko w Polsce, ale 
i na całym świecie.
 Seria produktów Hygienic Design została zaprojektowana specjalnie dla przemysłu spo-
żywczego i wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej, aby zagwarantować maksymalny 
standard czystości. Dodatkowo oferujemy szeroką gamę akcesoriów umożliwiających maksy-
malną elastyczność i możliwość dopasowania rozwiązań Hygienic Design do wszelkich lokalnych 
wymagań każdej linii i hali produkcyjnej.
 Pozostałe informacje są dostępne na stronie www.rittal.pl i www.friedhelm-loh-group.com.
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Samson Sp. z o.o.
Automatyka i Technika Pomiarowa
 al. Krakowska 197
 02-180 Warszawa
 tel. 573 97 77
	 fax	573	97	76
 e-mail: samson@samson.com.pl
       www.samson.com.pl

 SAMSON sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA jest spółką z udziałem niemieckiej 
firmy SAMSONAG z Frankfurtu n. Menem, obchodzącej w 2007 roku 100-lecie istnienia. 
 SAMSON – czołowy producent urządzeń automatycznej regulacji, które znajdują zastoso-
wanie we wszystkich gałęziach przemysłu począwszy od petrochemicznego, a skończywszy na 
spożywczym czy farmaceutycznym.
 Zawory regulacyjne SAMSONA stosowane w przemyśle spożywczym spełniają rygorystyczne 
normy: 
•	 FDA – Agencja ds. Żywności i Leków  
•	 EHEDG – Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów Konstruktorów przemysłu spożywczego
•	 3A – higieniczny standard dla mleczarni – 3-ASSI
•	 Dyrektywa Europejska 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa
•	 EN 1672-2; EN ISO 14159 – szczegółowe wymagania dotyczące higieny

 Do grupy SAMSON należą firmy Pfeiffer, Vetec, Leusch, StarLine – producenci zaworów i klap 
dla procesów o bardzo wysokich wymaganiach techniczno-technologicznych. 
 SAMSON jest wytwórcą:
•	 wysokiej klasy zaworów, wysokoparametrowych klap regulacyjnych i regulatorów bezpo-

średniego działania
•	 pozycjonerów, w tym z oprogramowaniem do diagnostyki zaworów
•	 cyfrowych regulatorów przemysłowych
•	 regulatorów bezpośredniego działania
•	 zaworów i urządzeń regulacyjnych oraz regulatorów cyfrowych do węzłów cieplnych,  
•	 kotłów i wentylacji
•	 systemu kontroli i zarządzania zbiornikami ciśnieniowymi.

 SAMSON Sp. z o.o. wdraża również ciepłownicze systemy telemetrii i zdalnego sterowania 
SCADA umożliwiające pełną kontrolę węzłów cieplnych, tj. zdalny odczyt, rejestrację i modyfikację 
wybranych parametrów. Analiza rejestrowanych danych pozwala na dokonanie optymalnych 
ustawień urządzeń.

SAMSON to:
•	 szeroka oferta wyrobów o najwyższej jakości i trwałości
•	 pewność fachowego doradztwa i sprzedaży
•	 serwis własnych urządzeń.

 
 
 
      
 
   

SAMSON sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA   
jest spółką z udziałem niemieckiej firmy SAMSONAG z Frankfurtu n. Menem, 

obchodzącej w 2007 roku 100-lecie istnienia.  
SAMSON- czołowy producent urządzeń automatycznej regulacji, które  
znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu począwszy od  
petrochemicznego, a skończywszy na spożywczym czy farmaceutycznym. 

   
 Zawory regulacyjne SAMSONA stosowane w przemyśle spożywczym spełniają   
rygorystyczne normy:  
 
- FDA-Agencja ds. Żywności i Leków   
- EHEDG-Europejskie Stowarzyszenie Inżynierów Konstruktorów przemysłu  spożywczego 
- 3A- higieniczny standard dla mleczarni- 3-ASSI 
- Dyrektywa Europejska 2006/42/EC –dyrektywa maszynowa 
- EN 1672-2; EN ISO 14159-szczegółowe wymagania dotyczące higieny 
 
 Do grupy SAMSON należą firmy Pfeiffer, Vetec, Leusch, StarLine – producenci zaworów i 
klap dla procesów o bardzo wysokich wymaganiach techniczno-technologicznych.  
   SAMSON jest wytwórcą: 
- wysokiej klasy zaworów, wysokoparametrowych klap regulacyjnych  
  i regulatorów bezpośredniego działania 
- pozycjonerów, w tym z oprogramowaniem do diagnostyki zaworów; 
- cyfrowych regulatorów przemysłowych 
- regulatorów bezpośredniego działania 
- zaworów i urządzeń regulacyjnych oraz regulatorów cyfrowych do węzłów cieplnych,   
  kotłów i wentylacji 
- systemu kontroli i zarządzania zbiornikami ciśnieniowymi. 
 
      SAMSON Sp. z o.o. wdraża również ciepłownicze systemy telemetrii i zdalnego 
sterowania SCADA umożliwiające pełną kontrolę węzłów cieplnych, tj. zdalny  
odczyt, rejestrację i modyfikację wybranych parametrów. Analiza rejestrowanych danych 
pozwala na dokonanie optymalnych ustawień urządzeń. 
 
SAMSON to: 
- szeroka oferta wyrobów o najwyższej jakości i trwałości 
- pewność fachowego doradztwa i sprzedaży 
- serwis własnych urządzeń. 
 

Samson Sp. z o.o. 
Automatyka i Technika Pomiarowa 
Al. Krakowska 197 
02-180 Warszawa 
tel. (0-22) 57 39 777; fax (0-22) 57 39 776 
e-mail: samson@samson.com.pl 
             www.samson.com.pl 

mailto:samson@samson.com.pl
http://www.samson.com.pl
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Tetra Pak Sp. z o.o. 
 ul. Osmańska 14 
 02-823 Warszawa 
 www.tetrapak.pl

 Firma Tetra Pak oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu inżynierii procesowej, pakowa-
nia i serwisu, pozwalające na utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności, 
wydajności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju.
 W ścisłej współpracy z klientami, partnerami oraz dostawcami, dostarczamy bezpieczne, in-
nowacyjne oraz przyjazne środowisku produkty, które każdego dnia zaspokajają potrzeby setek 
milionów ludzi w ponad 170 krajach na całym świecie. Firma zatrudnia 23 tysiące osób w swoich 
80 oddziałach. Wierzymy w odpowiedzialne podejście do roli lidera branży oraz ideę zrównowa-
żonego rozwoju w biznesie. Nasze motto „CHRONI TO, CO DOBRE” odzwierciedla dążenia Tetra 
Pak do tego, aby żywność była bezpieczna. 
 Tetra Pak zarejestrował oddział w Polsce 29 marca 1990 roku, jednak pierwsza linia opa-
kowaniowa	Tetra	Pak	ruszyła	rok	wcześniej	w	zakładach	Hortex	w	Przysusze.	W	krótkim	czasie	
Tetra Pak stał się liderem wśród dostawców kartonowych opakowań do płynnej żywności  
w Polsce i przyczynił się do rozwoju nowych segmentów rynku produktów spożywczych, takich 
jak mleko UHT czy soki owocowe.
 Wspomagamy rozwój marek producentów nabiału, serów, żywności gotowej, lodów oraz 
napojów. Nasza dogłębna znajomość rozwiązań procesowych dla przemysłu spożywczego po-
zwala nam zrozumieć Państwa cele i zaoferować rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb. 
Z sukcesem partnerujemy w projektowaniu oraz budowaniu linii technologicznych i pakujących 
do produkcji żywności płynnej i półpłynnej, przetworzonej, lodów oraz proszkownictwa.
 Dzięki synergii różnych działów Tetra Pak jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu także 
kompletne linie pakujące do płynnej i półpłynnej żywności, serwis techniczny oraz materiał 
opakowaniowy.
 W Polsce działa 99 linii pakujących, 299 urządzeń dystrybucyjnych i ponad 900 urządzeń 
procesowych Tetra Pak. Firma oferuje kompletne linie technologiczne do produkcji mleka, 
przetworów mlecznych, soków i napojów owocowych i warzywnych oraz przetworów owocowo- 
-warzywnych.
 Więcej informacji na temat Tetra Pak dostępnych jest na stronie www.tetrapak.pl.
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