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Kompleksowo wspieramy naszych Klientów 
w definiowaniu rozwiązań napędowych  
spełniających stawiane wymagania. 
Dokładamy wszelkich starań aby jakość 
naszych usług i produktów spełniała 
oczekiwania Klientów.

DORADZTWO TECHNICZNE 

Nasi inżynierowie gwarantują profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie doboru, modernizacji 
i eksploatacji elektrycznych układów napędowych. Gdy stajemy przed szczególnymi wyzwaniami, 
korzystamy ze wsparcia SIEMENS, którego międzynarodowe doświadczenie pomaga w realizacji 
najtrudniejszych tematów.  Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły zdobyć zaufanie 
setek Klientów, z którymi stale współpracujemy. 

PRODUKCJA 

Produkujemy przekładnie i motoreduktory. Prowadzimy autoryzowaną montownię motoreduktorów 
FLENDER SIEMENS.  Producentom maszyn i urządzeń zapewniamy krótkie terminy dostaw 
i elastyczne warunki współpracy. Dodatkowo, dzięki autoryzacji SIEMENS  produkujemy silniki 
elektryczne w wykonaniach niestandardowych, co znacznie skraca czas dostawy silników 
niestandardowych dostosowanych do wymagań Klienta.  Wszystkie produkowane przez nas 
przekładnie i silniki objęte są międzynarodową gwarancją SIEMENS.  

DYSTRYBUCJA 

Dzięki przestronnemu magazynowi gwarantujemy dużą dostępność silników elektrycznych, 
motoreduktorów i sprzęgieł. Utrzymujemy również wysokie stany magazynowe falowników, 
sterowników, paneli operatorskich oraz aparatury łączeniowej. System obsługi logistycznej 
funkcjonuje w oparciu o zaawansowany system ERP umożliwiający monitoring procesu realizacji 
zamówień. Klienci są na bieżąco informowani o statusie zamówienia. 

SERWIS 

Prowadzimy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny silników elektrycznych 
SIEMENS oraz przekładni FLENDER. Usługi serwisowe obejmują remonty generalne oraz 
bieżące naprawy urządzeń. Dokonujemy również okresowych przeglądów serwisowych  na 
obiektach.  Prace serwisowe przeprowadzane są w oparciu o materiały i dokumentację SIEMENS, 
przez pracowników serwisu posiadających niezbędne certyfikaty. Kontrola diagnostyczna oraz 
protokół z przeprowadzonego serwisu lub remontu stanowi zakończenie zlecenia serwisowego.









Przekładnie walcowe
2-/3-stopniowe

D/Z19
100 Nm

D/Z29
140 Nm

D/Z39
200 Nm

D/Z49
320 Nm

D/Z59
450 Nm

D/Z69
600 Nm

D/Z79
840 Nm

D/Z89
1,680 Nm

D/Z109
3,100 Nm

D/Z129
5,000 Nm

D/Z149
8,000 Nm

Przekładnie walcowe
płaskie

2-/3-stopniowe

F29
150 Nm

F39
290 Nm

F49
480 Nm

F69
600 Nm

F79
1,000 
Nm

F89
1,850 Nm

F109
3,100 Nm

F129
4,850 Nm

F149
8,000 Nm

Przekładnie walcowo
– stożkowe

2-stopniowe

B19
50 Nm

B29
110 Nm

B39
250 Nm

B49
450 Nm

Przekładnie walcowo
– stożkowe

3-stopniowe

K39
220 Nm

K49
420 Nm

K69
600 Nm

K79
820 Nm

K89
1,600 Nm

K109
2,900 Nm

K129
4,400 Nm

K149
8,000 Nm

Przekładnie 
ślimakowe

2-stopniowe

C29
95 Nm

C39
180 Nm

C49
300 Nm

C69
625 Nm

C89
1,410 Nm

Przekładnie 
ślimakowe

1-stopniowe

S08
28 Nm

S18
44 Nm

S28
80 Nm



Typ
Przekładnie walcowe 

FLENDER
od jedno- do 

czterostopniowych

Przekładnie kątowo-
walcowe FLENDER

od dwu- do 
czterostopniowych

Przekładnie    walcowe 
FLENDER SIG

od dwu- do 
czterostopniowych

Przekładnie    kątowo-
walcowe FLENDER SIG

trzy i czterostopniowe

Wielkość 1 - 28 1 - 28 504 - 514 504 - 514

Moc nominalna do 10 515 kW do 5 890 kW do 2 900 kW do 1 350 kW

Moment nominalny 
wyjściowy do 1 400 kNm do 1 400 kNm do 125 kNm do 125 kNm

Przełożenie 1 - 450 5 - 450 6,3 - 400 14 - 355

Zabudowa poziomo i pionowo

Typ

Przekładnie 
planetarne 

PLANUREX 2
od jedno- do 

pięciostopniowych

Przekładnie 
planetarne 

FLENDER SIP 
dwustopniowe

Wielkość 27 (9 - 36) 8 (30 - 60)

Moment nomi-
nalny wyjścio-

wy
do 2 600 kNm do 80 kNm

Przełożenie 25 - 4 000 25 - 15 000











CERTYFIKATY

Jesteśmy partnerem serwisowym firmy SIEMENS 
w zakresie asynchronicznych klatkowych silników 
elektrycznych niskiego napięcia i motoreduktorów 
oraz przekładni FLENDER. Wszystkie operacje 
serwisowe jakie wykonujemy,  realizowane są 
według zaleceń i technologii SIEMENS. Uzyskany 
certyfikat Service Cooperation potwierdza nasze 
kompetencje i wysoką jakość świadczonych usług.

ZAKRES USŁUG 

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie przeglądów, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
reduktorów oraz silników SIEMENS. Zapewniamy obsługę serwisową również dla silników grupy 
Cantoni (Besel, Indukta, Celma), Tamel oraz innych producentów asynchronicznych klatkowych 
silników elektrycznych zgodnych z normą IEC. Nasza wiedza i kompetencje techniczne pozwalają 
na świadczenie usług serwisowych nie tylko silnika, ale również pozostałych elementów napędu. 



Codziennie przez nasz serwis przewijają 
się dziesiątki silników i przekładni. Można 
powiedzieć, że napędy elektryczne 
znamy... na wylot!

Produkcja i dostawa motoreduktorów
SIEMENS do napędu urządzeń scenicznych 
dla Teatru Polskiego w Warszawie.
Projekt został zrealizowany wspólnie
z firmą Mikor Inżyniering Sp. z o.o.

Realizujemy projekty serwisowe 
dla najbardziej wymagających 
branż przemysłowych, takich 
jak cementowanie, elektrownie 
i zakłady chemiczne.

Serwis elementów przekładni planetarnej 
w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
w Bogatyni.




