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PRODUCENT- MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH oraz konstrukcji stalowych pod
indywidualne potrzeby i wymagania

Organizator:

BAT FORUM Maszyny i Technologie sp zoo
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SUCUMIN, 83-200 Starogard Gdański

Województwo / powiat:

pomorskie, pow. starogardzki
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Polska
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+48 692-935-993
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batforum.handlowy@gmail.com

Opis:

PRODUCENT MASZYN I URZADZEN PRZEMYSLOWYCH w/g indywidalnych wymagan i projektow
# modernizacja, remonty oraz wyciszanie ( ograniczanie halasu) lini produkcyjnych i technologicznych
wraz z wykonaniem pomiarow halasu i opracowaniem raportow
# systemow, lini transportu wewnatrz-zakladowego
- transporterow, tasmociagow,przenośników różnego typu w/g potrzeb
i wymagan
- podnośników nożycowych. platform nozycowych o roznych parametrach
technicznych w/g potrzeb
- oraz innych maszyn i urzadzen niezbednych do realizacji systemow i lini transportu wewnatrzzakladowego.
# OWIJAREK palet oraz LINII automatycznego owijania ladunkow spaletyzowanych na paletach folia
stretch w/g indywidalnych potrzeb i wymagan
# ROZDRABNIACZY i mlynow roznego typu do utylizacji szkla ceramiki gospodarczeji. odpadow z
prudukcji wyrobow ceramicznych, ceramiki budowlaneji, LUSEK amunicji malo kalibroweji oraz duzo
kalibrowej do kal.155 mm
# AUTOMATYCZNA PALETYZACJA-automatycznych roznego typ i przeznaczenia paletyzatorow jak
rowniez calych lini do automatycznej paletyzacji( workow, kartonow,zgrzewek, plyt pilsniowych,sklejki,
deswk, welny mineralnejitp w/g potrzeb i wymagan
#maszyn i urzadzen oraz calych linido pakowania w folie termokurczliwaladunkow wielko-gabarytowych (
drzwi,okien ,okien dachowych, schodow dachowych i mlynarskich desek, blazeri parkietow,mebli itp w/g
potrzeb
ORAZ lini do termicznego obkurczania kapturow na ladunkach spaletyzowanych
# produkcja maszyn i urzadzen dla tartakow, zakladow produkujacych wytobydrewnopochodne, plyty
pilsniowe roznego typu, plyty meblowe. sklejke dla stolarni i zakladow produkcji mebli.
# maszyn i urzadzen do przerobu torfu,ziemi odpadow organicznych, odpadow popieczarkowych oraz do
zwirowni
# PROJEKTOWANIE ,PRODUKCJA montaz, uruchomienie serwis maszyn i urzadzen dla roznych branz
przemyslowych w kraju i na eksport
UWAGA W I kwartale 2022 roku uruchamiamy produkcje roznego typu ROLEK niezbednych do budowy i
produkcji transporterow jak rowniez do modernizacji i naprawy transporterow juz eksplatowanych w
zakladach przemyslowych,
ZAPRASZAMY do wspolpracy
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