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Wykonujemy 

SKF, FAG, NTN, ZKL, NACHI 

ŁANCUCHY GALLA – bogata gama łancuchów dostosowanych do róznego 

typu maszyn przemysłowych

ŁANCUCHY REDLERA – łancuchy kute majace zastosowanie do materiałów 

sypkich (wiórów, pasz, maczki kostnej itp.)

ŁANCUCHY TRANSPORTOWE- w róznym wykonaniu 

    Łancuchy z przyłaczami czołowymi, czołowymi szerokimi, z przyłaczami 

    wygietymi waskimi

    Łancuchy transportowe z nakładkami gumowymi

    Łancuchy ze sworzniami rurkowymi

    Łancuchy transportowe typu STF

    Łancuchy płytkowe

Wykorzystanie nowoczesnych technologii produkcji jest gwarantem wysokiej jakosci, 

niezawodnosci oraz trwałosci oferowanych łancuchów. 
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Projekt i wykonanie przenośnika taśmowego-rozładunek siarki 
w firmie SIARKOPOL w Gdańsku

Projekt i wykonanie podestów rewizyjnych w firmie SAMSUNG- Wronki
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Projekt i kompleksowe wykonanie systemu przenośników płytkowych w firmie 
NORDZUCKER- cukrownia w Chełmży.

Projekt i wykonanie przenośników taśmowych- linia montażowa lodówek 
w firmie SAMSUNG we Wronkach
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Projekt i wykonanie linii technologicznej do produkcji panelii w firmie Barlinek SA Projekt i Wykonanie przenośników grawitacyjnych do wulkanizacji opon 
w firmie Bridgestone Stargard Szczeciński.
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Projekt i Wykonanie magazynu przepływowego wraz z wózkami załadowczymi 
i rozładowczymi w Firmie Faurecia Gorzów Wlkp. Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie układu do transportu dachówki w firmie 
ETEX Buliding Materials Polska Sp. z o.o. w Chojnicach
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