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Szanowni Państwo,
Grupa Zamet to prężnie rozwijająca się 

marka na rynku, za którą stoi ponad 200 lat 

doświadczenia w produkcji urządzeń dla 

branży hutniczej, metalurgicznej, górniczej 

oraz wielkogabarytowych konstrukcji 

stalowych. Grupa Zamet posiada także 

wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu 

urządzeń na potrzeby sektora związanego 

z podmorskim wydobyciem ropy i gazu. 

Gwarantem sukcesu Grupy są kompetencje 

naszego zespołu oraz potencjał i możliwości 

naszych zakładów produkcyjnych. Siłami 

napędowymi naszej firmy są szerokie 

referencje, wysoka jakość wykonywanych 

konstrukcji i urządzeń oraz rzetelność wobec 

naszych klientów.

Grupa Zamet to bogata wiedza techniczno- 

-projektowa, to ciągły rozwój i nieustanne 

doskonalenie umiejętności: wzrost efektyw-

ności oraz zwiększanie mocy produkcyjnych, 

unowocześnianie parku maszynowego oraz 

rozwój kompetencji i umiejętności naszego 

zespołu specjalistów. 

Inwestycja w zespół ludzi oraz narzędzia pracy 

pozwalają nam sprostać specjalistycznym 

potrzebom naszych klientów oraz budować 

konkurencyjność na bardzo wymagającym 

i trudnym rynku. Szacunek, wzajemnie 

zaufanie i pomoc na każdym etapie naszej 

pracy wpływa na szczególną dbałość i troskę 

o powierzone nam projekty, a wysokie 

umiejętności oraz pasja naszych inżynierów 

i specjalistów wpływają na wysoką jakość 

i trwałość naszych prac. Nasza otwartość 

i umiejętność szybkiego uczenia się pozwalają 

nam realizować różnorodne w formie 

i w większości niepowtarzalne zlecenia dla 

największych i znanych marek na świecie.

Dzięki wszystkim wartościom, jakimi się 

kierujemy, jesteśmy wiarygodnym, solidnym 

oraz odpowiedzialnym partnerem dla naszych 

klientów, dzięki czemu możemy liczyć 

na wzajemność i zaufanie wieloletnich 

partnerów biznesowych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się 

z naszymi możliwościami i realizacjami 

oraz zapraszam do nawiązania kontaktu 

i współpracy. Jestem pewien, że będziecie 

Państwo zadowoleni z efektów naszej pracy.

Z poważaniem,

Artur Jeziorowski
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O Nas
Grupa Zamet to uznany w kraju i na świecie producent wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu. Grupę Kapitałową tworzą 
notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Zamet (spółka 
holdingowa) oraz spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn 
i Mostostal Chojnice. Grupa Zamet jest częścią TDJ, polskiej, rodzinnej firmy 
inwestycyjnej, budującej wartość w obszarach Equity, Venture, Estate, Finance 
i Foundation.

Misją Grupy Zamet jest budowanie wartości w przemyśle oraz kształtowanie 
lepszej przyszłości dla naszych pracowników i partnerów biznesowych. Dążąc do 
realizacji celów ekonomicznych, zawsze postępujemy w sposób etyczny i zgodny 
z ponadczasowymi wartościami, w oparciu o które budujemy społeczność Grupy Zamet.

Działalność produkcyjna Grupy Zamet skoncen-
trowana jest w spółkach portfelowych o przypi-
sanych specjalizacjach:

• Zamet Industry (Piotrków Trybunalski), 
zajmująca się realizacją zamówień z sektora 
konstrukcji podwodnych (systemy połączeń, 
podwodne ramy XT) oraz platform wiertniczych 
i urządzeń FPSO, jak również urządzeń 
przeładunkowych (m.in. dźwigów i wciągarek) 
i urządzeń dla górnictwa (urządzenia wyciągowe, 
urządzenia do mechanicznej przeróbki 
i wzbogacania minerałów).

• Zamet Budowa Maszyn (Tarnowskie Góry 
i Bytom), specjalizująca się w produkcji maszyn 
i urządzeń dla hutnictwa i przetwórstwa metali 
żelaznych i nieżelaznych, przemysłu górniczego, 
energetycznego, stoczniowego oraz spożywcze-
go (m.in. młoty kuzienne, manipulatory, prasy 
hydrauliczne, prasy do soków, kompleksowe 
linie i ciągi technologiczne).

• Mostostal Chojnice (Chojnice), wyspecjali-
zowana w dostarczaniu ciężkich konstrukcji 
spawanych i skręcanych na potrzeby sektora 
budownictwa przemysłowego i infrastruk-
turalnego oraz urządzeń przeładunkowych, 
znajdujących zastosowanie w portach morskich 
i terminalach przeładunkowych.
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ENGINEERING

 Nasze realizacje na wszystkich 
 kontynentach świata

 Blisko 1000 pracowników, z czego ponad 
 100 osób to wykwalifikowani spawacze

 4 zakłady produkcyjne o łącznej pow. 

 ok. 103 900 m2

 Ponad 120 największych podwodnych 
 projektów wydobywczych na świecie 
 zawiera nasze konstrukcje 

 Ponad 55 tys. ton konstrukcji stalowych 
 wyszło

 
z naszych zakładów w ostatnich latach
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Grupa Zamet oferuje także wykonawstwo wiel-
kogabarytowych, ciężkich konstrukcji spawanych, 
znajdujących zastosowanie w budownictwie prze-
mysłowym i infrastrukturalnym. Do tego obszaru 
należą m.in. konstrukcje mostowe, konstrukcje 
obiektów przemysłowych (elektrowni, rafinerii), 
obiektów sportowych (hal widowiskowych, 
stadionów), budynków i budowli.

INFRASTRUKTURA

Specjalizujemy się w realizacji indywidualnych 
i wymagających zamówień dla sektora związa-
nego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu. 
Charakter naszej produkcji jest ściśle zindywi-
dualizowany ze względu  na specjalistyczne 
i często nietypowe potrzeby i oczekiwania 
naszych kontrahentów. Konstrukcje i urządzenia 
dla sektora ropy i gazu produkujemy na pod-
stawie dokumentacji technicznej powierzonej 
przez naszych odbiorców, jednakże w ramach 
realizowanych zleceń, proponujemy rozwiązania 
techniczne pozwalające optymalizować proces 
produkcji i tym samym obniżać koszty. Jesteśmy 
wyspecjalizowani szczególnie w obszarze  
konstrukcji podwodnych (systemy połączeń, 
podwodne ramy XT), jak również w obszarze 
platform wiertniczych i urządzeń FPSO.

WYDOBYCIE 
ROPY I GAZU

Grupa Zamet to także specjalista na skalę świa-
tową w produkcji wielkogabarytowych urządzeń 
przeładunkowych (tzw. systemy załadunku 
i wyładunku statków). Urządzenia produkujemy 
w oparciu o dokumentację i rozwiązania tech-
niczne dostarczone przez klienta. W tej grupie 
asortymentowej znajdują się nie tylko portowe 
urządzenia załadowcze lub wyładowcze, ale 
również mające zastosowanie w energetyce: 
zwałowarki, ładowarki oraz wywrotnice wago-
nowe.  W obszarze urządzeń przeładunkowych, 
Grupa Zamet oferuje ponadto wykonawstwo 
dźwigów, suwnic i wciągarek znajdujących 
zastosowanie m.in. w portach i terminalach 
przeładunkowych, na platformach wiertniczych 
czy jednostkach pływających.

PRZEŁADUNKI

Jesteśmy jednym z wiodących, krajowych 
producentów urządzeń transportu pionowego 
kopalni głębinowych. Połączone kompetencje 
Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn, 
umożliwiają oferowanie kompleksowych sys-
temów wyciągowych kopalni. Na potrzeby 
sektora górniczego, Grupa Zamet dostarcza 
także maszyny i urządzenia do mechanicznej 
przeróbki i wzbogacania minerałów. Urządzenia 
dla sektora górniczego produkujemy głównie na 
podstawie własnej dokumentacji technicznej. 
W obrębie tej grupy asortymentowej, oferujemy 
także części zamienne i serwis.

GÓRNICTWO

Jesteśmy jednym z niewielu europejskich pro-
ducentów hydraulicznych pras do wyciskania 
soków, mających zastosowanie w przemyśle 
spożywczym. Urządzenia oferowane przez Grupę 
Zamet są dostosowane do indywidualnych potrzeb 
klientów oraz dostarczane wraz z montażem 
i uruchomieniem. Dostarczone prasy, dzięki 
nowoczesnym systemom sterowania, stanowią 
integralną część nowoczesnych linii produkcyj-
nych w przemyśle związanym z przetwarzaniem 
owoców. Oferujemy także serwis, modernizację 
i remonty tego rodzaju urządzeń.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Jesteśmy jednym z największych krajowych 
dostawców maszyn i urządzeń dla hutnictwa 
oraz zakładów przetwórstwa stali i metali 
nieżelaznych. Oferujemy zarówno podzespoły 
i urządzenia niezbędne do prowadzenia proce-
sów technologicznych hutnictwa stali, a także 
przetwórstwa metali nieżelaznych, jak również 
kompleksowe ciągi technologiczne dedykowane 
dla hut, odlewni czy zakładów przetwórstwa 
metali. Dostarczane maszyny są zaprojektowane 
przez własne biuro projektowe, prowadzące 
ponadto działalność w obszarze badań i na rzecz 
rozwoju produktów oferowanych w tej grupie 
asortymentowej. Użytkownikom dostarczonych 
maszyn Grupa Zamet oferuje części zamienne, 
opiekę posprzedażną oraz serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.

HUTNICTWO  
I METALURGIA
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Zamet Industry Zamet 
Industry
– możliwości produkcyjne

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, jest jednym z wiodących dostawców wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu. Spółka dostarcza m.in. urządzenia 
i konstrukcje dla sektora związanego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu, górnictwa 
i energetyki oraz urządzenia dźwigowe i przeładunkowe. Wyprodukowane w piotrkowskim 
zakładzie produkty są na miejscu uzbrajane w elektryczne i hydrauliczne systemy sterowania 
oraz przechodzą testy funkcjonalności. Ofertę spółki uzupełniają usługi w obszarze cięcia 
metali, spawania, obróbki mechanicznej i zabezpieczeń antykorozyjnych, jak również usługi 
w obszarze optymalizacji projektów, pomiarów 3D i badań nieniszczących. 

Początki działalności spółki sięgają lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to w 1956 roku 
w Piotrkowie Trybunalskim powstała Fabryka Maszyn Górniczych Pioma – przez wiele 
lat jeden z kluczowych zakładów krajowego zaplecza górniczego, na którego bazie funk
cjonuje i rozwija się obecnie nasza spółka. Od momentu powstania zakładu, nieprzerwanie 
realizujemy złożone technologicznie zlecenia dla największych klientów z kraju i świata.

Realizujemy projekty bardzo wymagające, gdzie 
kluczowym aspektem jest jakość dostarczanych 
produktów, nasz profesjonalizm oraz wiarygodność. 
Z tego powodu, od wielu lat jesteśmy zaufanym 
partnerem dla światowych liderów. 

Jesteśmy w niewielkiej grupie firm, które posiadają 
wieloletnie doświadczenie w produkcji prototypo wych 
konstrukcji i urządzeń dla branży wydobycia ropy 
naftowej i gazu, zwłaszcza dla sektora konstrukcji 
podwodnych i morskich. Możemy pochwalić się, że 
ponad 120 największych podwodnych projektów 
wydobywczych na całym świecie, wykorzystuje kon-
strukcje wyprodukowane w piotrkowskim zakładzie. 

Zamet Industry to wiodący, krajowy producent 
urządzeń transportu pionowego kopalni głębino-
wych.  Maszyny i urządzenia dla sektora górniczego 
produkujemy głównie na podstawie własnej 
dokumentacji technicznej, co więcej, oferujemy 
także części zamienne i serwis.

Nasze możliwości techniczne oraz wykwalifiko-
wana kadra inżynierów i specjalistów, umożliwiają 
produkcję, montaż, wyposażenie w układy hydrau-
liczne i elektryczne oraz przeprowadzanie prób 
ruchowych dla wielkogabarytowych urządzeń prze-
ładunkowych o różnym zastosowaniu. Urządzenia 
tego typu, ważące od kilkuset do kilku tysięcy ton 

i gabarytach od kilku do kilkunastu metrów, służą 
do załadunku, wyładunku oraz transportowania 
materiałów sypkich, a ich przeznaczeniem są 
przede wszystkim nabrzeża portowe, elektrownie 
i elektrociepłownie.

Wielkogabarytowe konstrukcje, maszyny i urzą-
dzenia, wyprodukowane w piotrkowskim zakładzie 
produkcyjnym, pracują na całym świecie: na dnie 
Morza Północnego, oceanu u wybrzeży Angoli, 
Republiki Kongo, Brazylii, Malezji oraz w wielu 
innych miejscach świata. 

Park maszynowy w Piotrkowie Trybunalskim 
obejmuje m.in. sterowane numerycznie wiertarko- 
-frezarki – Centra Obróbcze CNC Juaristi, 
Union PR 150, tokarki karuzelowe, pociągowe 
i tarczowe, frezarki bramowe oraz obwiedniowe. 
Wyposażenie parku maszynowego stanowią także 
komory śrutownicze oraz w pełni zautomatyzowane 
kabiny malarskie. 

Utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej wymaga 
ciągłego doskonalenia oraz gwarancji najwyższej 
jakości. Naszą jakość potwierdzają liczne certyfikaty, 
między innymi: ISO TS 29001, ISO 9001, ISO 
14001, EN-1090-1, OHSAS 18001 czy Instytutu 
Spawalnictwa, DNV-GL, PN-EN ISO 3834-2.

W swoim parku maszynowym posiadamy m.in.:
1. Przecinarkę Plazmową Onyx Vortex 3D FL 

ECKERT
Możliwość cięcia blach o wymiarach 
3000×12000 mm za pomocą agregatu 
plazmowego Kiellberg HiFocus 360i neo. 
Zakres grubości cięcia 0,5-80 mm w zależności 
od materiału.

2. Centrum Obróbcze Juaristi TS5 MG30 CNC 
SIN840D
[X] 6000 mm – przejazd poziomy
[Y] 3500 mm – przejazd poziomy
[Z] 2500 mm – wysuw wrzeciona
[W] 1000 mm – liniowe ustawienie wrzeciona
2500×4000 mm – stół obrotowy do 22 ton

3. Centrum Obróbcze Union PRC150 CNC + 
Utronic 
[X] 11000 mm – przejazd poziomy
[Y] 3000 mm – przejazd poziomy
[Z] 1000 mm – wysuw wrzeciona
[W] 700 mm – liniowe ustawienie wrzeciona
150 mm – średnica wrzeciona
2500×4000 mm – stół obrotowy do 22 ton

4. Centrum Obróbcze Union PR150 CNC 
SIN840D
[X] 14000 mm – przejazd poziomy
[Y] 3500 mm –  przejazd poziomy
[Z] 1000 mm –  wysuw wrzeciona
[W] 700 mm –  liniowe ustawienie wrzeciona
150 mm – średnica wrzeciona
2500×2500 mm – stół obrotowy do 20 ton

5. Komory śrutownicze i kabiny malarskie
• komora śrutownicza nr 1 – 5×4×15 m  

(szer. × wys. × dł.),
• komora śrutownicza nr 2 – 4,5 m szerokości 

× 4,5 m wysokości × 25 m długości
• komora malarska nr 1 – 5,9 m szerokości 

× 5,8 m wysokości × 45 m długości – wraz 
z bramami segmentowymi , możliwość dzielenia 
kabiny na 4 sekcje,

• komora malarska nr 2 – 5,8 m szerokości 
× 5,8 m wysokości × 50 m długości – wraz 
z bramami segmentowymi, możliwość dzielenia 
kabiny na 3 sekcje, 

OFERTA ZAMET INDUSTRY

WYKONAWSTWO KONSTRUKCJI
DLA SEKTORA WYDOBYCIA 
ROPY I GAZU
•  Podwodne ramy XT
•  Systemy połączeń
•  Platformy wiertnicze i urządzenia 

typu FPSO
•  Konstrukcje morskie
DLA SEKTORA PRZEŁADUNKOWEGO
•  Dźwigi
•  Żurawie
•  Wciągarki
•  Systemy załadunku i wyładunku 

statków
DLA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
•  Zwałowarki
•  Koparki wielonaczyniowe
•  Wywrotnice wagonowe
•  Systemy wyciągowe
DLA POZOSTAŁYCH SEKTORÓW
•  Cementownie
•  Rafinerie
•  Pozostałe

NASZE ROZWIĄZANIA
DLA GÓRNICTWA
•  Naczynia wyciągowe i klatki 

szybowe
•  Koła linowe
•  Urządzenia do przeróbki 

i wzbogacania minerałów
•  Suwnice 
CZĘŚCI ZAMIENNE 
SERWIS I MODERNIZACJE

USŁUGI
CIĘCIE METALU
•  Tlenowe
•  Acetylenowe
•  Gazowe
•  Cięcie wodą PTV CAM CAD
•  Plazmowe z ukosowaniem 3d
OBRÓBKA MECHANICZNA
SPAWANIE
EN ISO 15614-1, NORSOK M-101, 
DNVGL, LR, ISO 4063 met.135,136, 
138, 141; (121) 135/121 grupy mat. 
1,2,3,7,8,10 wg ISO/TR 15608.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Norsok M-501, PN EN-ISO 12944. 
NS 476 – Frosio level III
BADANIA NIENISZCZĄCE
POMIARY 3D 

ZAMET ENGINEERING
OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW
•  Doradztwo technologiczne dla 

sektora wydobycia ropy i gazu 
oraz przeładunkowego

HYDRAULIKA SIŁOWA
•  Wyposażenia konstrukcji 

w hydrauliczne systemy sterujące
ELEKTRYCZNE SYSTEMY 
STEROWANIA
•  Wyposażenia konstrukcji 

w elektryczne systemy sterowania
TESTY FUNKCJONALNOŚCI (FAT)
LABORATORIUM BADAŃ
POMIARY 3D
PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ 
DLA GÓRNICTWA
BADANIA I ROZWÓJ

 Powierzchnia produkcyjna zakładu: 
 34 500 m2

 Udźwig suwnic: 40, 32 oraz 20 ton
 Nowoczesna hala czystego montażu 

 o pow. 1 400 m²
 Plac montażowy wraz z wieżą testową
 Komory śrutownicze 

 ( 25×4,5×4,5 m )
 W pełni zautomatyzowana kabina 

 malarska dzielona na segmenty 
 ( 50×5,8×5,8 m )

 Centra obróbcze CNC: Juaristi 
 i Union PRC 150 + 
	 Utronic,	Union	PR	150

 Kilkadziesiąt mniejszych maszyn 
 obróbczych
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Komponenty instalacji 
podwodnego wydobycia ropy Naczynie wyciągowe

Urządzenie 
załadunkowo-przeładunkowePodwozie urządzenia dźwigowego
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Zamet Engineering
to marka, w ramach której realizujemy specjalistyczne usługi doradztwa technologicznego 
oferowane przez Zamet Industry. Ideą projektu jest wyeksponowanie szczególnych 
i wyspecjalizowanych kompetencji spółki w obszarach:
 ▪ Optymalizacji projektów wspierającej wykonawstwo konstrukcji realizowanych na podstawie 

dokumentacji powierzonej,
 ▪ Projektowania autorskich rozwiązań w sektorze górniczym, takich jak urządzenia transportu 

pionowego oraz maszyny i urządzenia do wzbogacania minerałów. 

W ramach prowadzonej działalności projektowej, zespół Zamet Engineering podejmuje 
także działania badawczorozwojowe.

Zadania realizowane w ramach usługi optymalizacji 
projektów obejmują:
 ▪ Opracowywanie dokumentacji detalicznej 

umożliwiającej realizowanie procesów pro-
dukcyjnych w oparciu o dostarczone założenia, 
bryłę 3D czy rysunki montażowe,

 ▪ Analizy konstrukcji pod względem procesów 
spawalniczych, dostosowania do przepisów 
i norm, proponowanie zmian technicznych w celu 
optymalizacji kosztów wykonania,

 ▪ Ocenę funkcjonalności konstrukcji pod względem 
jej późniejszej eksploatacji,

 ▪ Wdrożenie nowych technologii wykonania, wpły-

wających na projekt wykonywanej konstrukcji,
 ▪ Analizę zmian materiałowych obniżających 

koszty wykonania,
 ▪ Analizę odchyłek geometrycznych zgodnie 

z normą, zasadności ich stosowania itp.,
 ▪ Obliczenia i analizy wytrzymałościowe dla 

podstawowych elementów konstrukcji i pro-
stych rozwiązań,

 ▪ Analizy wdrożeniowe dotyczące detalizacji 
konstrukcji z uwzględnieniem obniżenia kosztów 
materiałowych związanych z optymalizacją 
rozkładów dla wycinanych detali (wypalarki 
gazowe, plazmowe i cięcie wodą), ujednolicenie 

grubości zastosowanych materiałów itp.,
 ▪ Analizy dotyczące zabezpieczeń antykorozyj-

nych, sposobów aplikacji i technologii realizacji,
 ▪ Analizy procesów obróbki mechanicznej, 

optymalizacji jej wykonania i wprowadzenia 
zmian konstrukcyjnych w celu obniżenia kosz-
tów, zapewnienia możliwości realnej realizacji 
wymienionego procesu,

 ▪ Optymalizację funkcjonalności konstrukcji 
w oparciu o analizy geometrii z ukierunkowaniem 
na pomiary 3D,

 ▪ Udział w procesach projektowych w oparciu 
o wytyczne klienta.

Optymalizacja projektów to usługa skierowana 
głównie do klientów z sektora związanego z wy-
dobyciem ropy i gazu oraz urządzeń dźwigowych. 
Zamet Industry oferuje swoim klientom nie tylko 
możliwość wyprodukowania określonych kon-
strukcji, ale również optymalizację dokumentacji 
technicznej, w tym projektu, mające wpływ na 

zmniejszenie kosztów wytworzenia bądź poprawę 
funkcjonalności urządzeń. Dzięki temu, nasi klienci 
zyskują wartość dodaną, która wyróżnia Zamet 
Industry spośród konkurencyjnych firm, oferu-
jących wyłącznie wykonawstwo konstrukcji na 
podstawie powierzonej dokumentacji technicznej.
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Zamet Budowa Maszyn
to największy krajowy dostawca maszyn i urządzeń dla hutnictwa i przetwórstwa metali 
żelaznych i nieżelaznych, przemysłu górniczego, energetycznego, stoczniowego oraz spożyw
czego. Nasze ponad 200letnie doświadczenie i bardzo duży potencjał wykonawczy, pozwalają 
oferować zarówno kompleksowe linie technologiczne, jak i poszczególne urządzenia, poczynając 
od projektu poprzez wykonanie, uruchomienie, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Historia marki ZAMET sięga 1786 roku. To wtedy Huta Ołowiu „Fryderyk” w Strzybnicy (Frie
drichshütte) na Śląsku rozpoczęła działalność w zakresie przetwórstwa metali nieżelaznych. 
Lata 1922–1933 to działalność zakładu pod nazwą „Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra”. 
Od 1946 roku następuje zmiana profilu działalności na produkcję maszyn i konstrukcji spa
wanych. Rok 1961 to przyjęcie nazwy „Zamet” i rozwój firmy w kierunku wielozakładowego 
producenta maszyn i urządzeń dla potrzeb hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych.
W 2004 roku do Zamet Budowa Maszyn S.A. włączono zakład w Bytomiu – jednostkę 
powstałą w oparciu o wydział mechaniczny dawnej Huty Zygmunt (rok zał. 1845) – firmy 
również z ogromną tradycją.

Co nas wyróżnia? To przede wszystkim spe-
cyfika naszej oferty i możliwości produkcyj-
ne. Jesteśmy polskim producentem młotów 
kuziennych. W trakcie wieloletniej produkcji zapro-
jektowaliśmy, wytworzyliśmy i zainstalowaliśmy 
ponad 1200 sztuk młotów na całym świecie.

Specjalizujemy się również w projektowaniu 
i produkcji kompletnych linii do wyciskania prętów, 
rur, kształtowników i profili z metali nieżelaznych. 
Przykładowe linie produkcyjne składają się z: po-
ziomych pras hydraulicznych wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem (nagrzewnica indukcyjna, 
podajnik wlewka , stacja czyszcząca matryce, itp.), 
nagrzewnic indukcyjnych wraz z urządzeniami 
pomocniczymi, pullerów odbiorczych, chłodni, 
rozciągarek, pił do cięcia na gotowo, sztaplarek 
i desztaplarek palet, pieca do starzenia oraz innych 
urządzeń wg potrzeb projektu klienta. 

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, pro-
dukcji, remontach kapitalnych oraz modernizacjach 
umożliwiają stałe doskonalenie produkowanych 
przez firmę pras do soków. Parametry w prasach 

ZAMET można ustawiać indywidualnie dla każdego 
rodzaju owoców lub warzyw, w zależności od ich 
twardości i zawartości wody. Dużym ułatwieniem 
pracy prasy jest zastosowanie nowoczesnego 
układu hydraulicznego, który w połączeniu z nowej 
generacji silnikiem i pompą o zmiennym wydatku 
pozwalają w sposób kontrolowany i płynny ste-
rować siłą docisku. Najnowszym produktem dla 
przemysłu spożywczego jest hydrauliczna prasa 
tłokowo-koszowa ZAMET 250 MX EcoPlus. 

produktów, usług i ochrony środowiska. Stosu-
jemy następujące normy i certyfikaty:

 – ISO 9001:2015,
 – ISO 14001:2015,
 – PN-N18001:2004

oraz nowoczesne technologie spawalnicze 
o następujących międzynarodowych dopusz-
czeniach:

 – SLV-Duisburg,
 – TÜV–Rheinland,
 – American Bureau of Shipping,
 – EN 1090-2.

Możliwości wykonawcze naszych zakładów 
w Tarnowskich Górach i Bytomiu:
Frezarki bramowe CNC i konwencjonalne 
szer. do 4500 mm 
wys. do 4000 mm 
dł. do 16000 mm
Wytaczarki CNC i konwencjonalne
dł. do 12500 mm
wys. do 4000 mm
wys. wrzeciona oś „Z” 2500 mm
Tokarki
śr. nad suportem do 2650 mm 
śr. nad łożem do 3150 mm 
dł. do 15000 mm
Tokarki karuzelowe
śr. do 11 000 mm 
wys. do 4000 mm
Obrabiarki do kół zębatych
śr. do 5600 m 
moduł do M.= 50
Honowanie 
śr. do 500 mm 
dł. do 7500 mm

OFERTY ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.
 
PRODUKTY BIURO PROJEKTOWE NASZE ROZWIĄZANIA USŁUGI
LINIE TECHNOLOGICZNE
dla przemysłu metalurgicznego 
i metali nieżelaznych
PRASY DO SOKÓW
MŁOTY KUZIENNE HUTA ZYGMUNT
PRASY HYDRAULICZNE
MASZYNY DLA PRZEMYSŁU
• prasy do cięcia grubych blach
• walcarki i linie walcownicze
• paczkarki do złomu
• maszyny i urządzenia dla 

przemysłu hutniczego
• maszyny i urządzenia 

dla przemysłu  górniczego
• inne wg dokumentacji Klienta
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

PROJEKTOWANIE KOMPLETNYCH 
LINII TECHNOLOGICZNYCH
PROJEKTOWANIE 
URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU
PROJEKTOWANIE UKŁADÓW 
HYDRAULICZNYCH 
I PNEUMATYCZNYCH
MODERNIZACJA MASZYN 
I URZĄDZEŃ WG WYMAGAŃ 
KLIENTA
OBLICZENIA I ANALIZA 
ROZWIĄZAŃ KONSTRUKTORSKICH
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
METODĄ MES

LINIE TECHNOLOGICZNE 
DLA PRZEMYSŁU STALOWEGO
LINIE TECHNOLOGICZNE 
DLA PRZEMYSŁU METALI 
KOLOROWYCH
LINIE TECHNOLOGICZNE 
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
WYKONAWSTWO I ORUROWANIE 
KOMPLETNYCH UKŁADÓW 
HYDRAULICZNYCH
CZĘŚCI ZAMIENNE
SERWIS
MODERNIZACJE

OBRÓBKA MECHANICZNA, 
W TYM WIELKOGABARYTOWA:
• toczenie
• frezowanie
• wytaczanie
• wiercenie
OBRÓBKA CIEPLNA
• hartowanie 
• odpuszczanie
• hartowanie indukcyjne
TECHNOLOGIE SPAWALNICZE
• cięcie termiczne
• spawanie ręczne elektrodami 

otulonymi
• spawanie półautomatyczne  

w osłonie gazów ochronnych 
(metody: MAG, MIG, TIG)

• spawanie gazowe
KOMORY ŚRUTOWNICZE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zamet Budowa 
Maszyn
– możliwości produkcyjne 
Park maszynowy Zamet Budowa Maszyn 
stanowią obrabiarki ciężkie CNC i konwen-
cjonalne (tokarki, wiertarko-frezarki płytowe, 
frezarki bramowe).

Ciężar obrabianych wielkogabarytowych 
elementów może dochodzić do 150 ton, które 
to elementy można transportować suwnicami 
o maksymalnym pojedynczym udźwigu 100 ton. 
Dodatkowo dysponujemy suwnicami nad każ-
dym ze stanowisk obróbczo-montażowych, 
o maksymalnych udźwigach jednostkowych 
pomiędzy 5 a 100 ton. 
 
Firma dysponuje nowoczesnymi technologiami 
spawalniczymi umożliwiającymi wykonywanie 
odpowiedzialnych konstrukcji spawanych, odpo-
wiadających wysokim wymaganiom przepisów 
odbiorczych, również zagranicznych.

Liczne certyfikaty oraz funkcjonujący system 
zapewnienia jakości gwarantują i podkreślają 
nasz profesjonalizm, wysoką dbałość o jakość 

Możliwość udźwigu elementów
do 150 Mg
Szlifierki do wałków
śr. do 550 mm 
dł. do 4000 mm
Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna 
do 5 Mg 
śr. do 1500 mm 
wys. do 2700 mm
Hartowanie indukcyjne
śr. do 200 mm 
wys. do 1100 mm

 Łączna powierzchnia produkcyjna 
 obu zakładów: 32 900 m2

 Udźwig jednostkowy suwnic: 
 od 5 do 100 ton

 Komory śrutownicze: 
 9×4×4,5  m;	16×7×6  m

 Kabiny malarskie: 16×7×6 m  
 (brama 7×6 m)

 Centra obróbcze frezarskie i tokarskie 
 CNC typu	Sirius,	Doosan

 Maksymalny ciężar obrabianych 
 wielkogabarytowych elementów 

 do 150 ton

 Ponad 1200 sztuk młotów 
 kuziennych na całym świecie
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Linie technologiczne

Maszyny dla przemysłu Siłowniki hydrauliczne

Prasy hydrauliczne



 Młot kuzienny
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oraz do operacji wykańczających (mogą pracować 
uderzeniami seryjnymi, automatycznie stero-
wanymi lub silnymi uderzeniami pojedynczymi).  
Dzięki dużej sztywności korpusu oraz precy-
zyjnemu prowadzeniu bijaka nadają się również 
do kucia matrycowego.

PRECYZJA
Duża prędkość uderzenia umożliwia odpo-
wiednie wykonanie długich i wąskich odkuwek.  
Młoty mniejszych rozmiarów mogą pracować z czę-

stotliwością uderzenia do 120 uderzeń na minutę.  
Duże młoty o powierzchni roboczej 935 × 1100 mm 
mogą być wykorzystywane do odkuwania części  
o masie nawet do 125 kg.

DŁUGOWIECZNOŚĆ
Młoty posiadają konstrukcję, która minimalizuje 
ryzyko awarii. Świadectwem ich wytrzymałości 
jest ilość urządzeń krążących po rynku wtórnym 
na całym świecie.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Unikatowa konstrukcja trzonu tłokowego razem 
ze zwartym i sztywnym profilem korpusu oraz 
podwójnym układem sterującym dla bijaka, 
zapewniają maksymalną precyzję i długoletnią, 
bezawaryjną funkcjonalność.

RÓŻNORODNOŚĆ
Całkowity asortyment młotów obejmuje sie-
dem rodzajów urządzeń o mocy uderzenia od 
18,4 do 315 kJ. Mogą być one zasilane zarówno parą 
przegrzaną do 280°C, jak i sprężonym powietrzem  
o temperaturze otoczenia.

WIELOZADANIOWOŚĆ
Młoty marki Huta Zygmunt nadają się do wykony-
wania operacji wstępnych, takich jak odsadzanie, 
gięcie, wydłużanie, rolowanie, zakuwanie itp., 

Młoty kuzienne 
– charakterystyka 
    techniczna

Młoty kuzienne
 

PARAMETRY 
TECHNICZNE

MPM 
1600B

MPK 
3150A

MPM 
3150B

MPM 
6300B

MPM 
10000B

MPM 
16000B

MPM 
25000B

MPM 
31500B

Energia 
uderzenia 
kGm

1840 7300 3600 7000 11000 17500 25000 31500

Maksymalny 
skok bijaka 
mm

750 700 800 850 900 1000 1100 1180

Liczba uderzeń 
na minutę 
1/min

120 100 110 100 90 80 75 70

Ciężar młota 
wraz z szabotą 
T

22 48 35 72,5 103 168 225 340

Prasy do soków

Prasy do soków 
– charakterystyka 
    techniczna

DANE TECHNICZNE
Objętość komory 6150 dm³
Średnica komory prasowania 2060 mm
Długość komory prasowania 1845 mm
Siła prasowania 2500 kN
Ciśnienie w komorze 0,65 MPa
Moc zainstalowana 26 kW + 2,2 kW 

pompa skoku
Ilość otworów drenowych 280
WYMIARY I WAGA
Długość 7150 mm
Szerokość 3100 mm
Wysokość 3000 mm
Masa całkowita (bez oleju) 21000 kg
WYDAJNOŚĆ
Średnia wydajność na godzinę 7-9 t (jabłko)
Uzysk przy enzymacji i ekstrakcji >90%
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Mostostal Chojnice
z siedzibą w Chojnicach, jest czołowym producentem i montażystą wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych spawanych i skręcanych, dostarczanych na potrzeby różnych 
gałęzi przemysłu. Nasza spółka wytwarza konstrukcje stalowe o dużym skomplikowaniu 
i nieszablonowych kształtach m.in. dla obiektów przemysłowych, sportowych oraz budynków 
użyteczności publicznej, ale także trafoplatformy dla sektora konstrukcji morskich czy 
urządzenia przeładunkowe, zwłaszcza konstrukcje suwnicowe i dźwigowe, które dostarczane są 
do odbiorców na całym świecie – od Morza Północnego po Pacyfik.

Historia Spółki sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to w 1973 roku została utworzona 
Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Mostostal Chojnice, która specjalizowała się w produkcji 
konstrukcji stalowych hal, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. 
To właśnie dzięki pięciu dekadom doświadczenia oraz ciągłej inwestycji w ludzi i park 
maszynowy jesteśmy w stanie realizować wymagające i specjalistyczne zamówienia 
naszych kontrahentów.

Mostostal Chojnice jest uznanym wykonawcą 
wielkogabarytowych urządzeń przeładunkowych 
wykorzystywanych na nabrzeżach portowych, 
w elektrowniach i kopalniach. Wszystkie urzą-
dzenia, które realizowane są w naszym zakładzie 
powstają zgodnie z dokumentacją i rozwiązaniami 
technicznymi, które dostarcza nam kontrahent. 
Specjalizujemy się w produkcji urządzeń dźwigo-
wych oraz suwnic, zwłaszcza kontenerowych RTG, 
STS, RMG czy ASC oraz urządzeń przeładunko-
wych takich jak koparko-zwałowarka, ładowarka 
i rozładowarka statku i wywrotnic wagonowych.

Możliwości techniczne, jakie posiadamy w naszym 
zakładzie w Chojnicach pozwalają na produkcję, 
montaż oraz przeprowadzanie prób ruchowych 

dla tych konstrukcji. Oferujemy również kom-
pleksowy montaż komponentów hydraulicznych, 
mechanicznych i elektrycznych.

Jesteśmy znanym i cenionym wykonawcą kon-
strukcji stalowych dla przemysłu wydobycia ropy 
i gazu ziemnego, a w szczególności trafostacji, 
platform wiertniczych, derricków oraz elementów 
morskich farm wiatrowych.

Konstrukcje tego typu przeznaczone są dla nafto-
wo-gazowych instalacji na lądzie i morzu, rafinerii, 
morskiej energetyki wiatrowej, turbin wiatrowych 
i towarzyszących im urządzeń energetycznych. 
Nasze realizacje dostarczamy dla największych 
firm zajmujących się tym niezwykle ważnym 
i wymagającym sektorem gospodarki nie tylko 
w Europie, ale i na całym świecie. 

Nasze konstrukcje są wykonywane zgodnie 
ze standardem Norsok. Zwracamy szczególną 
uwagę na wysokie tolerancje wykonania, które 
są szczególnie ważne w tym sektorze. Co więcej, 
możemy wykonać również realizacje o zaostrzonych 
wymaganiach, gdzie prace związane z zarządzaniem 
i przygotowaniem dokumentacji jakościowej są 
znacznie rozbudowane i dużo bardziej pracochłonne 
w stosunku do wymagań innych klientów. 

Jesteśmy wiodącym światowym dostawcą wielko-
gabarytowych i specjalistycznych konstrukcji stalo-
wych wykorzystywanych w sektorze budownictwa.

Mamy ogromne doświadczenie w realizacji 
projektów dla budownictwa infrastrukturalnego, 
zwłaszcza konstrukcji stalowych mostów, wia-

Mostostal 
Chojnice
– możliwości produkcyjne 
Park maszynowy w Chojnicach obejmuje m.in. 
urządzenia do cięcia gazowego i plazmowego typu 
ECKERT, AJAN czy KOIKE, gazowy automat do 
wiercenia i cięcia płytek kształtowych, piły, gilotyny. 
Wyposażenie parku maszynowego stanowią 
również laboratorium do badań nieniszczących, 
komory do śrutowania i malarnie. 

Naszą jakość potwierdzają m.in. certyfikaty 
w zakresie norm: ISO 9001:2015, OHSAS 18001-
-2007, EN 1090-1:2009+A1:2011, PN EN ISO 
3834-2:2007, PN-M-69009. Uprawnienia CWB 
do spawania konstrukcji stalowych wg standardu 
CSA W 47.1. (jedynie 5 zakładów w Polsce spełnia 
ten standard), uprawnienia na wykonawstwo 

i remonty mostów, certyfikat potwierdzający 
zgodność prac z normami DNV i GL.

W naszym parku maszynowym znajdują się m.in.:
1. Wiertarko-frezarka – stół obrotowy 2 000 mm 

× 2 000 mm, przemieszczenie w układzie 
pionowym 4 150 mm, zakres pracy w układzie 
poziomym 6 000 mm, wysuwanie głowicy 
wrzeciona 2 000 mm

2. AJAN portal plazmowy / tlenowo-gazowy z dy-
szą 3D (możliwość ukosowania) – max grubość 
100 mm, wymiar stołu 3 000 mm × 24 000 mm

3. PAX – maszyna CNC do wiercenia blach i profili
4. GRANGES – urządzenie do automatycznego 

spawania profili dwuteowych i teowych metodą 
121 (spawanie łukiem krytym ESAB) , profili 
do wysokości 2 200 mm i szerokości półek 
do 700 mm

5. Urządzenie kolumnowe do spawania typu 
ESAB – spawanie metodą 121 (spawanie łukiem 
krytym), szerokość 5 m, wysokość 3 m, długość 
przesuwu 35 m.

duktów kolejowych i kładek, które wykonujemy 
na indywidualne zamówienia. Specjalizujemy się 
również w produkcji konstrukcji stalowych dla 
przemysłu stoczniowego m.in. luki okrętowe, śluzy, 
rampy samochodowe czy elementy statków. Nasze 
konstrukcje wykonujemy również na potrzeby 
obiektów sportowych, głównie stadionów oraz hal 
widowiskowo-rozrywkowych, w tym konstrukcje 
zadaszeń. Ponadto swoje projekty przygotowu-
jemy dla budownictwa ogólnego, dla którego 
realizujemy różnorodne konstrukcje wieżowców, 
hal i magazynów, czy też indywidualne realizacje 
budynków użyteczności publicznej oraz budow-
nictwa przemysłowego, gdzie możemy pochwalić 
się doświadczeniem w wytwarzaniu stalowych 
konstrukcji obiektów przemysłowych, np. rafinerie, 
elektrownie czy spalarnie śmieci. W swoim portfolio 
mamy również specjalne i skomplikowane projekty 
takie jak: konstrukcje rurowe, farmy rybne, wieże 
nadawcze, maszty, pokrywy łukowe oraz inne 
nietypowe obiekty architektoniczne.

Ponadto w naszym zakładzie realizujemy usługi 
cięcia blach i rur okrągłych, spawanie profili 
teowych i dwuteowych na automacie typu Gran-
ges, zgrzewanie sworzni zespalających, obróbka 
mechaniczna: frezowanie, wytaczanie, toczenie. 
Możemy wykonać zabezpieczenia antykorozyjne 
konstrukcji stalowych – czyszczenie i malowanie 
zgodnie z NORSOK-M501 oraz EN 12944 oraz 
oferujemy usługę gięcia profili stalowych oraz blach 
za pomocą pras krawędziowych oraz walców do 
walcowania blachy.

Posiadamy:

 Ok. 8 000 mhrs pojemności 
 tygodniowo

 Zadaszony obszar produkcyjny 

 o powierzchni 36 500 m²

 32 dźwigi o udźwigu 

 od 5 do 32 ton (maksymalna 
 masa elementów do 64 ton)

 Sprzęt spawalniczy do metod: 

 138, 136, 121, 783
 Własne laboratorium do badań 

 nieniszczących

 Komory do śrutowania

 Malarnia o powierzchni 3 168	m²



www.zametsa.com www.zametsa.com 2120

Konstrukcja nośna kotła 
– Elektrownia Jaworzno

Część mieszkalna platformy 
wiertniczej Johan Sverdrup

Muzeum Kistefos

Trafoplatforma Borkum Riffgrund
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