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 Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się 
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Od ponad 25 lat działamy na rynku 
wydawniczym i konferencyjnym. Naszym 
celem jest budowanie przyszłości 
polskiego przemysłu.

Organizujemy ponad 20 konferencji 
rocznie w których udział bierze 5,5 tys. 
osób

Na 8 portalach internetowych publikujemy 
najważniejsze branżowe informacje. 
Rocznie docieramy do ok. 750 tys. 
odbiorców. 
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Szanowni Państwo,

 równo rok temu, gdy spotykaliśmy się na VI edycji Konferencji Bezpieczny Produkt Spożywczy 
(w Lublinie) zapewne nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że parę miesięcy później owe tytułowe 
„bezpieczeństwo” nabierze nowego wymiaru i wagi. Wprawdzie w zakładach spożywczych i przed 
epidemią dbałość o czystość produkcji, higienę, jakość była na wysokim poziomie, lecz koronawirus 
wywołał tu dodatkową presję i konieczność jeszcze większego skupienia się na powyższych aspektach. 
Siłą rzeczy, podczas tej nietypowej, onlinowej edycji konferencji, nie unikniemy „pandemicznych” 
nawiązań. „Higiena i bezpieczeństwo w produkcji mleczarskiej – co zmieniła covidowa rzeczywistość” 
– to jeden z referatów, które zawarliśmy w tegorocznym programie. Wystąpienie wygłosi dyrektor 
zakładu w Mrągowie, należącego do SM Mlekpol. Spółka ta – jeden z największych i najnowocześniej-
szych producentów z branży spożywczej w Polsce – kolejny raz pełni rolę Honorowego Gospodarza 
konferencji. Z tego powodu, na zakończenie spotkania, zaprosimy Państwa na wirtualną wycieczkę 
do niedawno uruchomionego zakładu sproszkowanych wyrobów mleczarskich w Mrągowie.
 Poza tym w agendzie naszej konferencji – jak zawsze – sporo miejsca poświęcimy aktualnym 
wyzwaniom w kontroli bezpieczeństwa żywności, opakowaniom (w tym jak zgodnie z przepisami 
wyróżnić ich ekologiczny charakter) czy rozwiązaniom ułatwiającym np. utrzymanie standardów 
higienicznych linii produkcyjnej. Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji, z wykorzystaniem 
dostępnego czatu.
 Życzę Państwu dobrego odbioru, nowej, cennej wiedzy. Dużo zdrowia, sił i determinacji, by spro-
stać zmianom, jakie przynosi dzisiejszy świat. I bezpieczeństwa – w każdym jego wymiarze – oraz 
optymizmu, by „lepsze czasy” nastały możliwie jak najszybciej i byśmy na kolejnej edycji konferencji 
spotkali się wreszcie „na żywo”. 

Przemysław Płonka
redaktor naczelny BMP Sp. z o.o.
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SM Mlekpol Gospodarzem Honorowym 
Konferencji Bezpieczny Produkt Spożywczy 2020

Konferencja Bezpieczny Produkt Spożywczy to coroczne wydarzenie, podczas którego przed-
stawiciele branży poruszają najważniejsze zagadnienia dotyczące trendów i wyzwań stojących 
przed producentami żywności. Gospodarzem Honorowym VII edycji konferencji została SM 
Mlekpol – jeden z największych producentów przetworów mleczarskich w Polsce. 

 Tegoroczna konferencja odbędzie się on-line, a  wśród omawianych tematów znajdą się 
m.in. takie zagadnienia, jak: najnowsze trendy w  certyfikacji, kontrola jakości, innowacyjne 
rozwiązania w branży oraz zachowanie bezpieczeństwa i higieny w zakładach produkcyjnych. To 
bardzo istotne zagadnienia zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy wymiana doświadczeń i wiedzy 
pozwala na wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony produktu.
 Uczestnicy konferencji wezmą również udział w wirtualnej wycieczce po nowo powstałym 
Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Inwestycja SM Mlekpol 
została uruchomiona w tym roku i umożliwia m.in. zagospodarowanie całego surowca w trwałe 
i specjalistyczne produkty w proszku dobrej jakości oraz w dużych ilościach. Inwestycja zapewnia 
bezpieczeństwo członkom Spółdzielni – producentom mleka oraz daje szansę na rozwój ich 
gospodarstw i produkcji mleka. Proszkownia gwarantuje stały i nieprzerwany odbiór surowca 
od rolników, a każdego dnia może przetworzyć 3 mln litrów mleka. To bardzo istotne zwłaszcza 
w niepewnym czasie epidemii. 
 Dla SM Mlekpol obecny rok jest wyjątkowy z kilku powodów. Przede wszystkim Spółdzielnia 
świętuje jubileusz 40-lecia istnienia na polskim rynku. W listopadzie 1980 r. podczas Zebrania 
Założycielskiego podjęto decyzję o rozpoczęciu działalności. Od tamtego czasu w Spółdziel-
ni zaszło wiele pozytywnych zmian – dokonano konsolidacji wielu zakładów mleczarskich 
zlokalizowanych w różnych miastach Polski, rozbudowano sieć produkcyjną i dystrybucyjną, 
a także osiągnięto rekordowy poziom skupu mleka (1,93 mld litrów w 2019 r.).
 Okrągła rocznica powstania Spółdzielni zbiegła się również w czasie z 25-leciem wprowadze-
nia na rynek jednego z najbardziej znanych produktów SM Mlekpol – mleka Łaciatego, które 
zyskało uznanie wśród polskich i zagranicznych konsumentów. Łaciate to pierwsze mleko UHT 
dostępne dla polskiego konsumenta, którego jakość potwierdzają nie tylko wyniki sprzedażowe, 
ale również liczne nagrody i wyróżnienia branżowe.

HONOROWY GOSPODARZ
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 Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w  Grajewie to największy producent mleka i  wyrobów 
mleczarskich w Polsce – od wielu lat to niekwestionowany lider rodzimego mleczarstwa oraz 
jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Jako pierwszy podmiot skupowy 
w Polsce SM Mlekpol przekroczył granicę 1,93 mld litrów skupionego mleka rocznie. To ponad  
5 milionów litrów mleka dziennie od blisko 9750 producentów – członków Spółdzielni. Produkty 
Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych 
w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, 
Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. SM Mlekpol oferuje konsumentom 
szeroki asortyment produktów mleczarskich, do których m.in. należą marki: Łaciate, Milko, 
Maślanka Mrągowska i Rolmlecz.
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Izabela Tańska
Doradca ds. Prawa Żywnościowego  
Prezes Zarządu IGIFC

 Specjalizuje się w zagadnieniach wprowadzania 
żywności do obrotu, znakowania i reklamy, w szcze-
gólności żywności funkcjonalnej. Posiada wiedzę 
i 20-letnie doświadczenie w zakresie interpretacji 
i stosowania przepisów prawa żywnościowego. Ma 
bogate doświadczenie w realizacji procedur unijnych 
(oświadczenia, nowa żywność, dodatki). Jest eksper-
tem doradzającym w procesach fuzji i przejęć firm 
sektora spożywczego. Weryfikuje potencjał startu-
pów i pomaga im zdobywać rynki. Współpracuje z in-
spekcjami, instytutami naukowymi i organizacjami 
branżowymi.
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Joanna Olszak
Doradca ds. Prawa Żywnościowego
IGI Food Consulting 

 Pasjonatka prawa żywnościowego, wieloletni praktyk, 
skuteczny trener. Autorka licznych publikacji w  prasie 
branżowej.
 13 lat doświadczenia w realizacji projektów doradczych 
i szkoleniowych:
•	 skutecznie rozwiązuje problemy ze stosowaniem pra-

wa żywnościowego, 
•	 efektywnie i  atrakcyjnie przekazuje wiedzę popartą 

praktyką, 
•	 wspiera firmy spożywcze w szukaniu rozwiązań bie-

żących problemów, 
•	 dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu potrafi skutecznie doradzać klientom w ich 

codziennej pracy i zapewnić im bezpieczne funkcjonowanie w branży.

Specjalizuje się w zadaniach z zakresu:
•	 oceny treści etykiet i reklam, 
•	 oceny poprawności składu produktów, 
•	 interpretacji przepisów prawa żywnościowego.
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Julia Pokrywka
Dyrektor Generalna 
Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu 
Spożywczego i Opakowań
 
 

 Realizatorka Dobrowolnego Porozumienia 
REKARTON, czyli pierwszego w  Polsce poro-
zumienia mającego na celu budowę systemu 
zbierania i  recyklingu kartoników po mleku 
i sokach oraz edukację w tym zakresie.

PRELEGENCI
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Marcin Piwowarczyk 
Dyrektor Zakładu Produkcji Mleczarskiej 
w Mrągowie 
SM MLEKPOL
 
     
 
 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 Produk-
cji Mleczarskiej w Mrągowie, który zatrudnia 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 nadzorował budowę nowego obiektu należącego do 
Mlekpolu – Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich, największej instalacji 
przeznaczonej do suszenia mleka w tej części Europy. 

PRELEGENCI
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Sylwia Ciągło-Androsiuk
Zastępca Kierownika Wydziału Kontroli 
WIJHARS w Olsztynie
 

 
 
 Doktor nauk biologicznych o specjalności gene-
tyka, absolwentka kierunku dietetyka i planowanie 
żywienia, absolwentka kierunku menadżer ds. jakości, 
absolwentka kierunku administracja publiczna. 
 Po zakończeniu przygody z  nauką rozpoczęła 
nową, związaną z  żywnością. Od 6 lat pracownik 
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych w  Olsztynie, gdzie 
oprócz zadań związanych z  kontrolą jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych zaangażowała 
się w działalność mającą na celu propagowanie wiedzy dotyczącej jakości handlowej żywności 
zarówno wśród konsumentów, jak i  producentów środków spożywczych. Autorka publikacji 
w czasopismach branżowych, aktywny uczestnik licznych konferencji, seminariów i szkoleń, 
uczestnik audycji radiowych o tematyce jakości żywności.

PRELEGENCI
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na zmiany w Utrzymaniu Ruchu?

MASZ ODWAGĘ

UTRZYMANIE RUCHU
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

XII Konferencji Naukowo-Technicznej

Jak przygotować się na wyzwania związane z Przemysłem 4.0?
Jak poszukiwać, szkolić i zatrzymać specjalistów do działów UR?
Jak zabezpieczyć się przed rosnącymi kosztami energii?
W jakie nowoczesne rozwiązania techniczne warto inwestować?
 

O tym dowiesz się podczas 

8-9 grudnia 2020 r., edycja online

ORGANIZATORHONOROWY GOSPODARZ PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT BRANŻOWY

>> Zapis na 1 dzień konferencji

>> Zapis na 2 dzień konferencji

https://kierunekbmp.clickmeeting.com/urps1/register
https://kierunekbmp.clickmeeting.com/urps2/register
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Balluff Sp. z o.o.
 ul. Graniczna 21A 
 54-516 Wroclaw 
 www.balluff.com
 www.balluff.pl 
 www.innovatingautomation.pl
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 Balluff jest jednym z wiodących dostawców wysokiej jakości czujników, systemów identy-
fikacji oraz rozwiązań sieciowych do wszystkich obszarów automatyzacji produkcji. Od 2019 
roku jesteśmy członkiem Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław. Naszymi dziedzinami 
ekspertyzy są: niezawodna sensoryka, systemy wizyjne oraz RFID, systemy bezpieczeństwa pra-
cy, rozwiązania do sieci przemysłowych oparte o IO-Link, wizualizacja procesów oraz aplikacje 
Przemysłu 4.0.

>>link do filmu o firmie 1

>>link do filmu o firmie 2

http://www.balluff.com
http://www.balluff.pl
http://www.innovatingautomation.pl
https://youtu.be/5G2eKr3UwFk
https://youtu.be/v2jpavq6dQI
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Climbex Sp. z o.o.
 ul. Dobrzeńska 64
 45-920 Opole
 e-mail: biuro@climbex.pl 
 www.climbex.pl 
 

 Od 1994 roku wspieramy procesy produkcyjne przedsiębiorstw sektora przemysłowego, zarzą-
dzamy obszarem utrzymania ruchu oraz wdrażamy sprawdzone rozwiązania, które przyczyniają 
się do poprawy efektywności funkcjonowania instalacji technicznych i urządzeń oraz zapobiegają 
awariom przemysłowym. 
 Dbamy o bezpieczeństwo technicznego zaplecza przedsiębiorstw, prowadząc stały monitoring 
cyklu życia instalacji technicznych i  linii technologicznych oraz wdrażając techniki i procedury 
profilaktyki technologicznej. Stale pracujemy na to, aby nasi Klienci osiągali najwyższą sprawność 
biznesową w procesach organizacji produkcji. Poprzez audyty, przeglądy, remonty i konserwacje 
wspieramy przedsiębiorstwa w utrzymaniu jak najlepszych wskaźników produktywności.

KOMPLEKSOWO ZARZĄDZAMY HIGIENĄ W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH I PRZETWÓRCZYCH 
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 Kompleksowo zarządzamy higieną w zakładach przemysłu spożywczego. Wspieramy w utrzyma-
niu wysokich norm higieny oraz standardów pozwalających na wytwarzanie bezpiecznej żywności. 
Usługi czyszczenia realizujemy przy użyciu profesjonalnego sprzętu i skutecznych środków che-
micznych, przeznaczonych do mycia, dezynfekcji i neutralizacji. Czyścimy pomieszczenia zakładów 
produkcyjnych, maszyny, urządzenia, ciągi technologiczne oraz drobny sprzęt. Umiejętnie dobieramy 
wszelkie preparaty chemiczne oraz technologię wykonywania usługi do specyfiki zakładu, wymogów 
mikrobiologicznych po dezynfekcji, rodzaju zabrudzeń, częstotliwości mycia oraz rodzaju czyszczonych 
powierzchni. Wszystkie obszary świadczonych usług są zgodne z wdrożonymi u klienta normami 
jakości, zasadami bezpieczeństwa, ochroną środowiska i wymogami higieny pracy.

BEZPIECZEŃSTWO W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM
 Climbex specjalizuje się w usługach czyszczenia wszelkich obiektów przemysłowych i instalacji, 
w tym również z zastosowaniem technik mycia wysokociśnieniowego do 2500 bar, podciśnieniowego 
załadunku z wykorzystaniem ładowarek próżniowych czy alpinizmu przemysłowego. Specjalistyczne 
uprawnienia personelu technicznego pozwalają realizować prace w strefach zagrożonych wybuchem 
czy w atmosferze skoncentrowanych groźnych substancji chemicznych. Wypracowane skuteczne 
mechanizmy polityki bezpieczeństwa pozwalają na wykonywanie wymagających prac przy czyszcze-
niu zbiorników, wymienników, absorberów, chłodni, aparatury, konstrukcji nośnych hal czy też przy 
buforowaniu substancji niebezpiecznych na czas przestojów lub ich transportu. Świadczymy usługi 
ewakuacji odpadów suchych i mokrych oraz sprawnie wspieramy przedsiębiorstwa w procesach 
planowanych remontów, jak też w sytuacjach awaryjnych.
  Zwiększające się zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw powoduje, że zakres usług 
Climbex stale się poszerza. Doświadczenie i kompetencje zespołów inżynierskich stanowią podsta-
wę do elastycznego reagowania na wymagania rynku, profesjonalnego doradztwa Klientom oraz 
generowania nowych obszarów usług.

OFERTY FIRMC
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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
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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
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LANGGUTH GmbH
 Im Südfeld 17
 48308 Senden-Bösensell
 Germany
 www.langguth.com
 

LANGGUTH GmbH
 Langguth to niemiecka firma rodzinna, która produkuje maszyny od 1932 roku. Dzięki wie-
loletniemu doświadczeniu i tysiącom sztuk wyprodukowanych etykieciarek, naszym Klientom 
oferujemy nie tylko maszyny, ale również nasz know-how i doradztwo w całym procesie ety-
kietowania. 
 Najczęściej naszymi Klientami są firmy z branży spożywczej, chemicznej, farb i lakierów, któ-
rym zależy na dużej wydajności pracy przy zachowaniu wysokiej jakości etykietowania, które 
obawiają się przestojów w produkcji oraz firmami, które chcą, aby inwestycja w etykieciarkę 
gwarantowała wysoką jakość przez lata.
 Jeśli któraś z tych sytuacji jest Państwu bliska, zapraszamy do kontaktu!
 To co wyróżnia nasze rozwiązania, to produkcja maszyn w 3 technologiach naklejania etykiet:
•	 selfLAN – maszyny liniowe do naklejania etykiet samoprzylepnych
•	 wetLAN – maszyny liniowe do naklejania etykiet przy pomocy zimnego kleju
•	 hotLAN – maszyny liniowe do naklejania etykiet przy pomocy gorącego kleju

 Ofertę uzupełniają maszyny karuzelowe moduLAN, dlatego jesteśmy w stanie idealne dobrać 
technologię etykietowania do rodzaju opakowania i procesu technologicznego.
 Działamy w wielu gałęziach przemysłu, natomiast specjalizujemy się w 3 branżach:
•	 spożywcza
•	 chemiczna
•	 farb i lakierów

Nasze maszyny pracują na całym świecie, a zaufały nam między innymi takie marki, jak:
•	 Danone
•	 Nestle
•	 Bonduelle
•	 Maggi
•	 Hartmann
•	 Huhtamaki

Krzysztof Getko
Area Sales Manager
M: +48 533 361 231
E: getko@langguth.com

http://www.langguth.com/
mailto:getko@langguth.com
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MAGNETIX
 Cierpice, ul. Poznańska 9
 87-103 Toruń 5
 tel. 56 659 17 77, 56 653 94 40
 fax 56 658 31 19
 e-mail: poczta@magnetix.com.pl
 www.magnetix.com.pl

OFERTY FIRM M

 Firma MAGNETIX już od ponad 20 lat dostarcza rozwiązania do oczyszczania i kontroli pro-
duktów spożywczych na wszystkich etapach produkcji u największych producentów żywności 
w Polsce. 

Zakres oferty Magnetix obejmuje:
•	 Tunelowe detektory metali oraz rentgenowskie 

detektory X-ray, przeznaczone do skanowania 
gotowych produktów pod kątem obecności zanie-
czyszczeń stałych, takich jak szkło, kości, kamienie, 
metale, tworzywa sztuczne, itp.

•	 Przesypowe separatory i detektory metali do instalacji w zsypach 
grawitacyjnych.

•	 Filtry magnetyczne 10000 Gauss do oczyszczania produktów płynnych. W wersji specjalnej 
wyposażone w płaszcz grzewczy do zastosowania dla produktów zastygających, takich jak 
tłuszcze czy płynna czekolada.

http://www.magnetix.com.pl/
https://magnetix.com.pl/tunelowy-wykrywacz-metali-dmg,4,pl,4,1,87.html
https://magnetix.com.pl/separator-metali-dmr,4,pl,4,1,90.html
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•	 Sita magnetyczne 10000 Gauss przeznaczone do instalacji w zsypach grawitacyjnych do 
oczyszczania z  wysoką skutecznością surowców sypkich z  zanieczyszczeń metalicznych 
o wielkości <1 mm. Dostępne także w wykonaniu do pracy w strefach zagrożenia wybuchem 
Ex20,21,22.

•	 Magnetyczne separatory do instalacji na przenośnikach taśmowych, przeznaczone do 
usuwania metali z  transportowanych płodów rolnych, takich jak zboża, buraki cukrowe, 
ziemniaki, itp.

Firma Magnetix oferuje także usługi z zakresu:
•	 doradztwo w zakresie doboru technologii detekcji i separacji metali,
•	 projektowanie instalacji detekcji i separacji metali,
•	 kompleksowe realizacje „pod klucz” wraz ze szkoleniem personelu obsługi,
•	 okresowe przeglądy separatorów i wykrywaczy metali,
•	 coroczne pomiary indukcji magnetycznej, potwierdzające sprawność stosowanych separa-

torów magnetycznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

MAGNETIX
 Cierpice, ul. Poznańska 9
 87-103 Toruń 5
 tel. 56 659 17 77, 56 653 94 40
 fax 56 658 31 19
 e-mail: poczta@magnetix.com.pl
 www.magnetix.com.pl

https://magnetix.com.pl/sito-magnetyczne-sm-sma,4,pl,2,1,75.html
https://magnetix.com.pl/blok-magnetyczny-pmt,4,pl,2,1,99.html
http://www.magnetix.com.pl/
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 Korporacja Mitsubishi Electric, posiadająca 90 lat doświadczenia w zakresie dostarczania 
niezawodnych, wysokiej jakości produktów dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych 
na całym świecie, jest uznanym światowym liderem w dziedzinie automatyki przemysłowej, 
robotyki i klimatyzacji. Nieustannie udoskonalamy swoje technologie i usługi, stosując kre-
atywność we wszystkich aspektach swojej działalności. W Polsce opieramy swoją wiedzę na 
wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierach, którzy stanowią 70% zasobów firmy. Pozwala 
nam to w pełni realizować wymagania naszych klientów z zakresu szkoleń, serwisu, czy też 
wparcia technicznego. Przemysł spożywczy to jeden z najważniejszych, w którym uczestniczymy 
i budujemy nasze referencje. Główne kierunki działań stanowią branże mięsna\rybna, mleczar-
ska oraz cukiernicza. Szczególnie bliski jest nam proces pakowania. Projekty realizujemy jako 
dostawca automatyki dla naszych partnerów lub jako generalny wykonawca. Zapraszamy do 
współpracy !!!

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
 Capronilaan 46, 1119NS-Schiphol Rijk-Amsterdam 
 Holandia

Oddział w Polsce
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)
 ul. Karkowska 50
 32-083 Balice
 www.mpl.pl

Osoba kontaktowa: 
Karol Krowiak 
Business Development Manager (F&B, FMCG) 
M: +48667366636   T:  +48 +48123476549
Mail: karol.krowiak@mpl.mee.com

http://www.mpl.pl
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Signode Polska Sp. z o.o.
 ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 
 05-500 Piaseczno, Polska 
 e-mail: mmalek@signode.com
 http://signode.pl/ 
 

 Signode jest wiodącym dostawcą opakowań transportowych, oferującym naszym klientom 
na całym świecie bezpieczne i efektywne produkty oraz rozwiązania.
 Z ponad 2 miliardami dolarów przychodów, ponad 80 zakładami produkcyjnymi na 6 kon-
tynentach i ponad 7000 pracowników na całym świecie, Signode jest wiodącym producentem 
szerokiego spektrum materiałów eksploatacyjnych do opakowań transportowych, narzędzi, 
oprogramowania i sprzętu, które optymalizują operacje pakowania na końcu linii i chronią pro-
dukty w transporcie. Signode łączy to obszerne portfolio produktów w ramach setek zaufanych 
marek, oferując swoim klientom kompletne rozwiązania w zakresie opakowań transportowych.
 Jesteśmy dumni, że możemy być oddziałem Transit Packaging firmy Crown Holdings, Inc. 
Cieszymy się, że możemy wejść na rynek jako Signode i podzielić się portfolio produktów, usług 
i możliwości, które czynią nas czołową na świecie firmą zajmującą się pakowaniem na końcu 
linii.
 Działamy w wielu gałęziach przemysłu, specjalizując się w końcówkach linii:
•	 Półautomatyczne i automatyczne owijarki palet
•	 Automatyczne kapturnice do palet ( Stretch hood)
•	 Półautomatyczne i automatyczne wiązarki palet

Nasze maszyny pracują na całym świecie, a zaufały nam między innymi takie marki, jak:
•	 UNILEVER
•	 PEPSICO
•	 COCA COLA
•	 NESTLE
•	 MARS
•	 OSM SIERPC
•	 GRUPA ZYWIEC
•	 CARLSBERG
•	 OSM PIĄTNICA
•	 PHILIP MORRIS POLSKA S.A.
•	 MLEKPOL BYDGOSZCZ

OFERTY FIRMS

mailto:mmalek@signode.com
http://signode.pl/


27VII Konferencja Naukowo-Techniczna BEZPIECZNY PRODUKT SPOŻYWCZY – edycja online

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

Staubli Łódź sp. z o.o. 
 Łagiewniki Nowe, ul. Okólna 80/82
 95-002 Smardzew
 tel. +48 42 636 85 04
 e-mail: staubli.pl@staubli.com
 www.staubli.com

 Jako producent szerokiej gamy robotów przemysłowych 6-osiowych  jak i 4-osiowych, posia-
damy 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.
 

Link do strony opisującej rozwiązania dla przemysłu spożywczego:
https://www.staubli.com/en-us/robotics/solution-application/food-robots/

Link do broszury:
https://www.staubli.com/en-us/file/9481.show

OFERTY FIRM S
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