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Rys historyczny
Historia zakładu sięga 1868r. kiedy to Heinrich Frambs i Adolf Freudenberg założyli małą kuźnię wykonująca
drobne usługi dla rolnictwa. Wzrost sprzedaży spowodował przekształcenie zakładu w fabrykę maszyn, z
odlewnią żeliwa i kotlarstwem - Frambs & Freudenberg, która w 1920 r. stała się największą fabryką w Świdnicy.
W latach 50 przedwojenną fabrykę przekształcono w samodzielną jednostkę przemysłową pod nazwą „Świdnicka
Fabryka Urządzeń Przemysłowych”. W 1997r. część Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych S.A. została
przekształcona w Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Produkcyjne ŚFUP SERVIS Sp. z o. o., które od 2013r.
powróciło do tradycyjnej nazwy firmy tj. Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o. o.
W głównej mierze ŚFUP opiera swoją działalność na produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Poszczególne fazy
procesu technologicznego realizowane są dzięki wyposażeniu technicznemu służącemu do:
• cięcia acetylenowo – tlenowego, plazmowego i cięcia strumieniem wody,
• podginania i walcowania automatycznego i półautomatycznego spawania w osłonie gazów,
• obróbki mechanicznej (toczenie, frezowanie, struganie, wytaczanie, wiercenie),
• spawania elektrodą metalową i drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych, MAG,
• spawania elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, TIG,
• spawania metodą kombinowaną TIG/MAG,
• spawania łukowego elektrodą otuloną, MMA,
• czyszczenia metodą strumieniowo – ścierną, w tym kuleczkowanie - tzw. szkiełkowanie powierzchni,
• hydrodynamicznego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych.
Do budowy i remontów aparatury stosujemy stale konstrukcyjne węglowe, nierdzewne i wysokostopowe.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
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Szanowni Państwo.
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1997 roku. Firma powstała w
wyniku przekształceń restrukturyzacyjnych Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych S.A., znanego w kraju i
za granicą producenta urządzeń dla przemysłu cukrowniczego, która wspólnie z takimi firmami jak „ZUP” Nysa,
„CHEMADEX” i „POLIMEX-CEKOP” Warszawa budowała i modernizowała przemysł cukrowniczy w Polsce i na
świecie. Zakład nasz produkuje wyroby zarówno na indywidualne - jednostkowe – zamówienia, wykonywane wg
projektów powierzonych lub własnych, oraz wyroby powtarzalne – krótko seryjne – dostarczane regularnie dla
stałych odbiorców.
Wyroby nasze w przeważającej części produkowane są na eksport i pracują między innymi w Anglii, Niemczech,
Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii, Chinach, Litwie, Łotwie, Białorusi, Rosji i na Ukrainie.
ŚFUP Sp. z o.o. jest firmą, której celem jest kompleksowa obsługa inwestorów, generalnych dostawców i indywidualnych firm w zakresie projektowania, konstruowania i produkcji urządzeń i aparatury przemysłowej, oraz
usług remontowo-modernizacyjnych własnych urządzeń i instalacji przemysłowych. Powierzone nam zadania
realizujemy własną załogą i własnym zapleczem technicznym. Inwestycje prowadzimy samodzielnie, jak również
przy współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, głownie w zakresie dostaw, montażu i budowy instalacji i obiektów przemysłowych. Zadania projektowe i wykonawcze realizujemy dla przedsiębiorstw z przemysłu
cukrowniczego, chemicznego i petrochemicznego, ochrony środowiska, oraz dla zakładów przemysłowych z
innych branż.
Firma specjalizuje się w produkcji aparatury cukrowniczej, chemicznej, urządzeń do ochrony środowiska, oraz
dla przemysłu papierniczego i wydobywczego. Oprócz produkcji ŚFUP oferuje swoim klientom również nadzór
techniczny, montaż własnych urządzeń na terenie kraju jak i za granicą, zapewniając wysoką jakość naszych
usług zgodnie z systemem zapewnienia jakości wg ISO 9001:2008. Rozpoczęliśmy również prace nad wdrożeniem normy ISO 14001: 2005 System zarządzania środowiskowego, której podstawową jest wspomaganie
ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.
Oferta ŚFUP obejmuje:
• urządzenia i instalacje dla przemysłu spożywczego i cukrowniczego,
• urządzenia dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego,
• urządzenia dla ochrony środowiska i energetyki,
• urządzenia dla przemysłu papierniczego i wydobywczego,
• zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, oraz urządzenia i elementy wielkogabarytowe ze stali węglowej, nierdzewnej i wysokostopowej.
Jesteśmy wdzięczni naszym Klientom za zaufanie jakim nas dotychczas obdarzają i zapewniamy, że nadal
będziemy spełniać ich oczekiwania. Przedstawiając Państwu naszą ofertę, służymy pomocą w rozwiązywaniu
Waszych indywidualnych problemów technicznych. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
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Wsparcie techniczne - biuro projektowo-konstrukcyjne ŚFUP
Nasze doświadczenie techniczne i kadra inżynieryjno-techniczna pozwala nam oferować znacznie więcej
niż tylko sprzedaż aparatury i urządzeń. Zatrudnieni przez nas specjaliści konstruktorzy gwarantują
kompleksowe wykonanie zleceń począwszy od analizy projektu, wykonania dokumentacji konstrukcyjnej,
nadzoru produkcyjnego, po wyrób końcowy, nawet na podstawie minimum informacji tj.: danych i rysunków
założeniowych typu „layout”. Aktualnie dysponujemy zespołem wysokiej klasy specjalistów wyposażonych w
stanowiska komputerowe wspomagane oprogramowaniem SolidWorks i AutoCAD, które służą do tworzenia
założeń, dają możliwość modelowania powierzchniowego, oraz tworzenia pełnej dokumentacji konstrukcyjnej
w 3D. Wszystkie projektowane przez nasze Biuro Konstrukcyjne urządzenia spełniają ustalone wymagania
i procedury, dając prawo, a zarazem obowiązek umieszczania na wyprodukowanych wyrobach znaku CE.
Stała współpraca z biurami projektowymi umożliwia nam oferowanie wykonania aparatów i urządzeń wraz
z obliczeniami, dokumentacją warsztatową i koncesyjną wykonaną na podstawie założeń projektowych
przekazanych przez klienta.
Oferowane usługi w zakresie projektowania obejmują:
• wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej na podstawie założeń i wzorów, jak również tworzenie list
materiałowych wraz z rysunkami detalicznymi,
• tworzenie dokumentacji technicznej z zachowaniem wymaganych norm,
• wprowadzanie zmian konstrukcyjnych na dokumentacji powierzonej,
• projektowanie maszyn, urządzeń i podzespołów, oraz konstrukcji stalowych wg wytycznych klienta,
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Możliwości techniczne
Firma dysponuje halą o powierzchni ok. 27 000 m2, co pozwala na produkcję elementów stalowych
wielkogabarytowych o wymiarach 6,5 x 6,5 x 14 m i masie do 100 t. Hala składa się z 5 naw wyposażonych
w suwnice. Najwyższa z nich - o wysokości podnoszenia 15 m – jest wyposażona w suwnice o udźwigu 72
i 32 t. Posiadamy również wydzieloną strefę produkcyjną dla tzw. „białej stali” – o powierzchni 2,5 tys. m2,
wyposażoną w dwie suwnice o udźwigu po 32 t, gdzie montowane są urządzenia i elementy wykonane ze stali
wysokostopowych - zgodnej ze specyfikacjami ogólnymi norm PN, DIN, EN i ASME.
ŚFUP dysponuje jedną z kilku istniejących w Polsce 8-wrzecionową wiertarką numeryczną KOLB, na której
wykonywane są dna sitowe z otworami o średnicy do 40 mm. W parku maszynowym na uwagę zasługuje również
wycinarka wodna z dużym stołem i dwiema głowicami, krawędziarka CNC, oraz centrum obróbcze z wytaczarką
płytową typu TOS Varnsdorf 150 CNC.

Usługi techniczno-produkcyjne:
Oprócz usług projektowych oferujemy naszym klientom różnego rodzaju usługi techniczno-produkcyjne.
Zakres tych usług obejmuje min.:
- toczenie elementów na tokarkach tarczowych o średnicy do 7000 mm,
- cięcie gilotynowe blach o grubości do 24 mm i długości do 5000 mm,
- gięcie blach o grubości do 30 mm, oraz rur i kształtowników,
- wypalanie automatyczne blach węglowych o grubości do 200 mm,
- wypalanie na wycinarce wodnej różnych materiałów do grubości do 160 mm,
- wiercenie płyt sitowych na wiertarce KOLB,
- czyszczenie metodą strumieniowo – ścierną w komorze śrutowniczej,
- hydrodynamiczne zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni metalowych.

6

Zapewnienie jakości, certyfikaty i uprawnienia
• Certyfikat ISO 9001:2008- System Zarządzania Jakością -TUV Rheinalnd,
• Certyfikat EN 1090-1/2-Kl.EXC4 - Zakładowa Kontrola Produkcji - zgodny z rozporządzeniem UE nr 305/2011
- nadany przez DVS ZERT GmbH Dusseldorf, oraz Certyfikat spawalniczy na spawanie konstrukcji zgodnie z
normą EN 1090-1 - nadany przez GSI SLV Berlin,
• Certyfikat DIN EN ISO 3834-2 - System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie - GSI SLV Berlin,
• Uprawnienia UDT na wytwarzanie i naprawę zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, oraz rurociągów
technologicznych zgodnie z wymaganiami 97/23/UE.

Posiadane przez nas uprawnienia polskiego Urzędu Dozoru Technicznego i niemieckiego GSI SLV, oraz wdrożony
i stosowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 gwarantują wysoką jakość oferowanych wyrobów i
usług, oraz punktualność realizacji dostaw.
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Wyposażenie i sprzęt kontrolno-pomiarowy
Posiadamy własne laboratorium badań nieniszczących, w tym pracownię RTG z dwiema kabinami XR – o wym.
15,600/8,000/8,300, oraz o wym. 10,800/7,400/8,300.
Do bieżącej i ostatecznej kontroli produkcji stosujemy min.: urządzenie do badań chropowatości firmy TQC
Anglia, do badań twardości twardościomierz firmy SAUTER, oraz pomiarowe przenośne współrzędnościowe
ramię firmy „FARO” do weryfikacji jakości produktów w 3D o powtarzalności wymiarowej od 0,024 mm do 0,064 mm.
Dodatkowo na wyposażeniu w firmie znajdują się min.: defektoskop do badań magnetycznych typu Parker
B300S, tester nacięć krzyżowych ZCC2087, wzorzec chropowatości – Mitutojo, przyrząd do pomiaru hałasu Laser Liner, przyrząd do grawerowania materiału typu CrNi – typ: MST 31M itp.

Pracownia RTG
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Ramię pomiarowe „FARO”

Produkcja wyrobów ze stali nierdzewnej i wysokostopowej.
Udział stali nierdzewnej w naszym asortymencie systematycznie wzrasta. Główne elementy tego asortymentu są
wykonane ze stali typu AISI 304L (EN 1.4301) i AISI 316L (EN 1.4404), oraz z innych typów stali wysokostopowych.
Pod potrzeby tej produkcji przygotowaliśmy w naszej firmie specjalną strefę produkcyjną dla tzw. „białej stali”
o powierzchni 2 500 m2, wyposażoną w dwie suwnice o udźwigu po 32 t i jesteśmy mocno zainteresowani
w jej maksymalnym wykorzystaniu. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim dla przemysłu spożywczego,
głównie do: cukrowni i przemysłu cukierniczego, mleczarni, browarów i gorzelni tj. jest dla wszystkich, których
interesuje wytworzenie produktu wysokiej trwałości i funkcjonalności, spełniającego surowe wymogi sanitarne.
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Dlaczego warto współpracować ze ŚFUP:
• ŚFUP Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się nie tylko w produkcji, ale również w projektowaniu
urządzeń przemysłowych do instalacji cukrowniczych, chemicznych i ochrony środowiska, oraz zbiorników
ciśnieniowych, bezciśnieniowych i konstrukcji stalowych.
• Dysponujemy doświadczonym zapleczem techniczno-organizacyjnym, oferując stałą pomoc przy
rozwiązywaniu problemów technicznych powstałych w trakcie eksploatacji (szybkie usuwanie awarii, a
w konsekwencji ograniczenie przerw i postojów) – posiadamy długoletnią tradycję w produkcji urządzeń
przemysłowych.
• Zapewniamy kompleksową obsługę techniczną, począwszy od wyboru rozwiązania (analizę potrzeb i
możliwości), poprzez indywidualne dopasowanie oferty do oczekiwań klienta, a następnie wykonanie i
kompletacja urządzeń, wysyłka, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu – obiekt lub urządzenia są
oddawane pod klucz.
• Gwarantujemy pełną pomoc techniczną dla użytkownika – personel pracujący na naszych urządzeniach może
bezpiecznie i bezstresowo realizować swoje cele techniczno-ekonomiczne.
• Dzięki pracom przygotowawczym, oraz montażowi wstępnemu w naszym zakładzie, montaż na placu budowy
wykonywany jest sprawnie, a realizacja odbywa się zgodnie z przyjętym w harmonogramie terminie.
• Wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej pozwalają na spełnianie oczekiwań naszych klientów, oraz
kontynuowanie bogatych tradycji przedsiębiorstwa i jego marki.
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PRODUKOWANE URZĄDZENIA

Energetyka i ochrona środowiska
Energetyka i ochrona środowiska
Spośród urządzeń wykonywanych na potrzeby energetyki i ochrony środowiska można wymienić:
• ruszty schodkowe i ruszty zasilające do spalarni śmieci,
• suszarko-granularki i mieszacze osadów dla oczyszczalni ścieków,
• przepustnice i zasuwy stosowane w elektrowniach, układach turbin gazowych, spalarniach odpadów i innych
instalacjach przemysłowych,
• obudowy do generatorów prądu, które pracują min. w elektrowniach wiatrowych, oraz ramy pod agregaty prądotwórcze,
• wymienniki płaszczowo-rurowe wykonywane ze stali węglowych kotłowych, niskostopowych i austenitycznych,
• stalowe kominy przemysłowe, kanały powietrza i spalin o przekrojach okrągłych i prostokątnych.
• urządzenia do zgazowywania i spalania biomasy,
• wirówki filtracyjne pionowe trójkolumnowe stosowane do odwadniania gipsu w instalacjach odsiarczania spalin
– IOS, oraz w oczyszczalniach ścieków.

- ruszty schodkowe do spalarni śmieci

- mieszacze osadów do oczyszczalni ścieków

- ogrzewacze i wymienniki rurowe

- obudowy transformatorów
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- obudowy do generatorów prądu

- aparaty wyparne

- ramy agregatów prądotwórczych

- przepustnice okrągłe

- stalowe kominy przemysłowe

- przepustnice prostokątne

PRODUKOWANE URZĄDZENIA

Przemysł papierniczy i wydobywczy
Na potrzeby przemysłu papierniczego i wydobywczego wykonujemy:
• bębny i obudowy suszarek, elementy kanałów, belki i platformy, oraz inne elementy maszyn papierniczych,
• odwadniacze spiralne, zagęszczacze lamelowe i osadniki radialne do odwadniania i separacji cząstek stałych
od cieczy,
•w
 irówki filtracyjne trójkolumnowe do separacji ciecz / ciało stałe, w branży górniczej do odwodnienia produktów
wzbogacenia węgla, oraz w branży hutniczej do odwirowywania siarczan miedzi z elektrolitu porafinacyjnego,
• stacje zwrotne załadowcze stosowane w kopalniach odkrywkowych,
• konstrukcje stalowe spawane zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi.

- bębny do suszarek maszyn papierniczych

- obudowa do suszarek maszyn papierniczych
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- zagęszczacze lamelowe

- odwadniacze spiralne

- belki i platformy maszyn papierniczych

- wirówki filtracyjne trójkolumnowe

- elementy kanałów i instalacji maszyn papierniczych
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PRODUKOWANE URZĄDZENIA

Chemia i petrochemia
W zakresie urządzeń wykonywanych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i pokrewnych gałęzi
przemysłu do najważniejszych można wymienić:
• zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe okrągłe poziome oraz pionowe, które mogą być wykonywane ze stali
węglowej, kotłowej i kwasoodpornej, oraz stali węglowej platerowanej stalą kwasoodporną,
• urządzenia do gaszenia wapna i oczyszczania mleka wapiennego min.: lasownice bębnowe, separatory grabkowe i oddzielacze grysu,
• wirówki filtracyjne pionowe trójkolumnowe do odwadniania drobnoziarnistych zawiesin, filtrowania osadów,
oraz ekstraktacji i oczyszczania produktów chemicznych i farmaceutycznych,
• warniki i wymienniki płaszczowo-rurowe w różnych odmianach konstrukcyjnych, wykonywane ze stali węglowych kotłowych, niskostopowych i austenitycznych.

- lasownice bębnowe wapna

- wymienniki płaszczowo-rurowe
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- wirówki filtracyjne pionowe trójkolumnowe

- zbiorniki ciśnieniowe poziome i pionowe
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PRODUKOWANE URZĄDZENIA

Przemysł spożywczy
W oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą wykonujemy dla przemysłu spożywczego,
cukrowniczego i cukierniczego zarówno pojedyncze maszyny i urządzenia, jak również kompletne obiekty i
modernizacje.
Jesteśmy producentem i dostawcą min.:
• instalacji technologicznej pieca wapiennego i wapniarni do wypalania kamienia wapiennego i produkcji mleka
wapiennego, która obejmuje: piec wapienny o do wypalania wapna; wapniarnię z zestawem urządzeń do gaszenia wapna i oczyszczania mleka wapiennego; linię technologiczną transportu kamienia wapiennego i antracytu
z placu składowego do istniejącego zbiornika surowców; linię technologiczną oczyszczania i transportu gazu
saturacyjnego /spalin z pieca wapiennego/,
• opadowych aparatów wyparnych cienkowarstwowych z rozdzielaczem soku o specjalnej konstrukcji zapewniającym optymalny rozdział soku na poszczególne rurki,
• warników z mieszadłami cyrkulacyjnymi, zapewniającymi prawidłowe warunki eksploatacyjne
i technologiczne,
• suszarek i chłodziarek bębnowych cukru, stosowanych w cukrowaniach o dużej wydajności, które zachowują
dobrą sprawności cieplną przy niskich kosztach jednostkowych produkcji,
• odpylaczy mokrych – skruberów do odpylania powietrza zanieczyszczonego pyłem cukrowym,
• suszarek obrotowych wysłodków buraczanych, o wymiarach bębna Ø 3400 x 18 200 mm,
• krystalizatorów i mieszadeł pionowych cukrzycy, składających się z właściwego krystalizatora chłodzonego
wodą i podgrzewacza, oraz osiowo zamontowanego mieszadła łapowego o napędzie hydraulicznym,
• zaparzalników krajanki buraczanej i defekatorów wstępnych do nawapniania soku,
• mieszalników bębnowych na obrotnikach rolkowych do miękkiego pokrywania drażetek i wyrobów cukierniczych syropami i pudrami cukrowymi.

- piece wapienne i wapniarnie

- aparaty wyparne
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- defekatory wstępne

- zaparzalniki

- płuczki buraków

- warniki cukrzycy

- piec do wypieku ciastek
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MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

Obróbka mechaniczna - wiórowa
Wiertarka wielowrzecionowa KOLB
sterowana numerycznie, 8 - wrzecionowa - do wiercenia i rozwiercania otworów o średnicy do 40 mm i głębokości
90 mm dla płyt sitowych o wymiarach
4500 mm x 6500 mm.
Wiertarki
stołowe, kadłubowe, promieniowe wiercenie otworów do ø100 mm w stali
i ø115 mm w żeliwie.
Tokarka tarczowa
- toczenie elementów o max. średnicy
7000 mm, średnica tarczy 3000 mm.
Tokarki karuzelowe
- toczenie elementów o max. średnicy
2600 mm, wysokości 2500 mm i masie
15000 kg.

Wiertarka wielowrzecionowa KOLB

Wiertarko – frezarki
o możliwości wytaczania wrzecionem do
głębokości 850 mm i średnicy ø900 mm
przy powierzchni stołu roboczego 3500
mm x 5000 mm.

Tokarki kłowe
- toczenie elementów o średnicy do
1000 mm i długości 6000 mm.
Zakres skoków nacinanych gwintów
metrycznych 0,2, 140 mm, calowych
1/4, 140 zw/cal, modułowych 0,2, 88 M,
ślimakowych (Dime- tral-Pitch) 1/2,
140 DP. Maksymalny przelot
wrzeciona 105 mm.
Strugarka krawędziowa
- do fazowania krawędzi blach - max.
wymiary elementów:
- długość - 10000 mm,
- grubość - 80 mm. kość - 300 mm.
Strugarka krawędziowa
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Centrum obróbcze z wytaczarką
TOS Varnsdorf 150 CNC
- d
 o dokładnego współrzędnościowego
wiercenia, wytaczania, frezowania i
gwintowania
- przesuw wrzeciennika w osi Y
– 3.500 mm
- przesuw kolumny w osi X - 18.000 mm
- wysuw wrzeciona W – 800 mm
- wielkość stołu obrotowego
- 2.500 x 2.000 mm
- nośność stołu - 16 ton
Szlifierka
- do płaszczyzn: długość - 1000 mm,
szerokość - 300 mm.

Frezarko-szlifierka kolumnowa
- pow. stołu 912 mm x 3700 mm
- gabaryt max. 1000 mm x 1000 mm
x 3700 mm.

Centrum obróbcze z wytaczarką TOS Varnsdorf 150 CNC

Piły
- do cięcia prętów, rur i kształtowników
o wymiarach od 90 mm do 450 mm

Frezarki
- uniwersalne - max. powierzchnia stołu 2000 mm x 400 mm, max. przesuw
wzdłużny - 1120 mm, poprzeczny 355 mm, pionowy - 430 mm
- pionowe konsolowe - masx. powierzchnia stołu 1600 mm x 400 mm,
max. przesuw wzdłużny - 1120 mm,
poprzeczny - 355 mm, pionowy
400 mm
- pionowe wspornikowe - max. powierzchnia stołu 2000 mm x 400 mm,
max. przesuw wzdłużny - 1320 mm,
poprzeczny - 470 mm, pionowy 520 mm

Frezarko-szlifierka
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Obróbka plastyczna
Walce do rur i kształtowników
- max. wskaźnik wytrzymałości
- 155 cm3
- max. wymiary kształtowników
- okrągłych - Ø 110 mm
- kwadratowych - 95 mm
- prostokątnych - 170 mm x 30 mm
- min. średnica zwijania - 700 mm

Walce do rur i kształtowników

Walce do blach
- max. długość robocza 5000 mm, max
grubość blachy 30 mm, min. średnica
zwijania 450 mm
- max. długość robocza 2000 mm, max.
grubość blachy 30mm, min. średnica
zwijania 600mm, zwijanie stożków o
kącie 0° - 140°
- możliwość zwijania wstępnego i gięcia
blach o szerokości max. 5000 mm i
max. grubości 30 mm

Walce do blach
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Prasy krawędziowe tradycyjne
- długość robocza - 4750 mm, skok
- 80 mm, nacisk - 160 T
- długość robocza - 6100 mm,
skok - 300 mm, nacisk 640 T

Prasa krawędziowa

Prasa krawędziowa CNC
długość robocza - 5100 mm, skok – 315,
nacisk - 300 T

Prasa krawędziowa CNC

Prasy krawędziowe tradycyjne
- max. grubość ciętej blachy ze stali 30 mm, ze stali nierdzewnej - 22 mm
- max. długość cięcia - 5000 mm
Wycinarka młoteczkowa
- max/min promień wycinania - 1200
mm / 55 mm
- max/min szerokość wycinania - 770
mm / 26mm
- max grubość blachy - 8mm
Nożyce gilotynowe
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Palenie i cięcie
Wycinarka wodna
- wymiary stołu roboczego
- 3000 mm x 8000 mm
- max grubość ciętego materiału
- 200 mm
- dokładność cięcia - 0,3 mm
- możliwość cięcia dwiema głowicami
równocześnie
- możliwość cięcia różnych materiałów
(stal zwykła, stal wysokostopowa,
aluminium, tworzywa sztuczne, szkło,
kamień, itp.)

Wypalarka acetylenowa

Wycinarka wodna

- wymiary stołu roboczego
- 2800 mm x 8000 mm
- max grubość ciętego materiału
- 200 mm
- min grubość ciętej blachy - 5 mm

Wypalarka plazmowa
- szerokość robocza - 2400 mm
- długość robocza - 6200 mm
- prędkość przejazdowa - 22 m/min
- dokładność pozycjonowania:
+/- 0,05 mm
- max grubość arkusza blachy - 15 mm
Wypalarka plazmowa
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Piaskowanie i malowanie
Piaskowanie i malowanie
- max. wym. 4500 mm x 6000 mm x
13500 mm - waga do 32 T
- kuleczkowanie - max. wym.
6000 mm x 8000 mm x 4000 mm waga do 12,5 T
- lakierowanie w komorze lakierniczej
o wym. 4000 mm x 6000 mm.

Malarnia

Spawanie
Spawanie
- spawanie automatyczne pod topnikiem
blach w stanie płaskim
- spawanie automatyczne pod topnikiem
na słupo-wysięgnikach carg o średnicy
do 5,5 m
- spawanie półautomatyczne w osłonie
gazów
- spawanie półautomatyczne metodą TIG
- obrotniki do spawania o nośności
do 60 T
Słupo-wysięgnik spawalniczy
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WYKAZ URZĄDZEŃ CUKROWNICZYCH WYKONANYCH
W LATACH 2001 – 2014
URZADZENIA CIŚNIENIOWE
• Aparat wyparny 5000m2 		
Cukrownia Carlow Irlandia /WIEDEMANN/ 		
2001
• Aparaty wyparne 1800 i 1200m2
Cukrownia Gorodieja, Białoruś /WIEDEMAN/
		
2002
• Aparaty wyparne 2x4000m2 i 3000m2 Cukrownia Gorodieja, Białoruś
			
2003
• Warnik 50T 				
Cukrowni Jelgawa, Łotwa /WIEDEMANN/ 		
2005
• Aparaty wyparne 2x6000m2 		
Cukrownia Glinojeck /WIEDEMANN/ 			
2005
• Komora grzejna warnika 60T 		
Cukrownia Olchowatka, Rosja /WIEDEMANN/		
2006
• Aparat wyparny 2 x 6000m2 		
Cukrownia w Rosji /WIEDEMANN/ 			
2006
• Aparat wyparny 5500m2 		
Cukrownia Moerbeke, Belgia /WIEDEMANN/ 		
2007
• Aparat wyparny 6000m2 		
Cukrownia Kryżopol, Ukraina /WIEDEMANN/ 		
2007
• Warnik cukrzycy 250m2 		WIEDEMANN Polska 					2007
• Aparat wyparny 4000m2 		
Pfeifer & Langen Polska „Cukrowni Środa Wkp.” 		
2008
• Aparat wyparny 5000m2 		
Cukrownia Gorodjeja, Białoruś / WIEDEMANN/		
2010
• Aparat wyparny 5000m2 		
Cukrownia Kluczewo /NOTON/ 				
2011
• Aparaty wyparne 2x4000m2 		
Cukrownia Żupanija, Chorwacja /NOTON/ 		
2011
• Aparaty wyparne 2x5000m2 		
Cukrownia Słuck, Białoruś /TECHMET/ 			
2012
• Ogrzewacze do soku 2x470m2 		
Cukrownia Słuck, Białoruś /AB TECHNO/		
2012
• Aparat wyparny 3000m2 		
Südzucker Polska „Cukrownia Świdnica” 		
2013
• Aparat wyparny 5000m2 		
KSC „Cukrownia Werbkowice” /AB TECHNO/ 		
2013
• Aparat wyparny 4000m2 		
Nordzucker Polska S.A. „Cukrownia Chełmża”
2013/2014
• Aparat wyparny 7000m2 		
Nordic Sugar AB Cukrownia Örtofta, Szwecja 		
2013/2014
• Aparat wyparny 5000m2 		
Nordic Sugar AB Cukrownia Säkylä, Finlandia
2013/2014
POZOSTAŁE URZADZENIA CUKROWNICZE
• Suszarnia wysłodków Ø 2600x14 200 WIEDEMANN Polska 					
• Mieszadło pionowe cukrzycy 		
Cukrownia Gorodieja, Białoruś /WIEDEMANN/ 		
• Lasownica wapna i płuczka gazu
Südzucker Polska „Cukrownia Strzelin”
		
• Filtratory osadowe i oddzielacze grysu Cukrownia Żabinka, Białoruś
			
• Bęben lasownicy fi 2200 i hydrocyklon Cukrownia Gorodieja, Białoruś 				
• Defekator wstępny 			
Cukrownia Żabinka, Białoruś 				
• Mieszadła pionowe i poziome cukrzycy Cukrownia Słuck, Białoruś 				
• Mieszadła cukrzycy zarodowej 		
Cukrownia Kryżopol, Ukraina /WIEDEMANN/ 		
• Oddzielacz bębnowy 			
Cukrownia Słuck, Białoruś 				
• Elementy suszarko-schładzarki cukru 500t/d Cukrownia Ertril, Rosja 		
		
• Wrzeciona do pras 			
NORDZUCKER POLSKA S.A .„Cukrownia Chełmża”
• Piec wapienny i wapniarnia 		
NORDZUCKER POLSKA S.A. „Cukrownia Opalenica”
• Krystalizator i mieszadła 		
Cukrownia Radechov, Ukraina
• Defekator wstępny 			
Pfeifer & Langen Gmbh & Co.KG Werk Lage, Niemcy
• Zaparzalnik 				
Pfeifer & Langen Gmbh & Co.KG Werk Lage, Niemcy
• Płuczka buraków 			
Pfeifer & Langen Polska S.A.
• Bębny suszarek wysłodków Ø 3400x18200 GLENAMOR EXPORT, Rosja
			

2003
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2010
2011/2012
2012
2013
2013
2013
2013/2014
2014
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WYKAZ URZĄDZEŃ DLA ENERGETYKI I OCHRONY
ŚRODOWISKA W LATACH 2005 – 2014
PALENISKA MECHANICZNE KOTŁÓW DO SPALARNI ŚMIECI dla Keppel Seghers Belgia
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty spalania 				
• Ruszty zasilające 				
• Ruszt zasilający i ruszt spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty spalania 				
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszt spalania 		
• Ruszty zasilające i ruszty spalania 		
• Ruszt zasilający i ruszt spalania 		

CHANGSHU, Chiny		
SUZHOU, Chiny 			
YIANG YIN, Chiny
CHANGZHOU, Chiny 		
CHANGZHOU, Chiny		
KOTKA, Finlandia		
ZHOGSHAN, Chiny		
QATAR, Katar
		
ROMONTA, Niemcy		
WERMLAND, Szwecja		
BAIGEHU, Chiny			
JINAN, Chiny		
JINAN, Chiny		
BAOAN, Chiny			
CHENGDU, Chiny		
BAOAN, Chiny 			
MENCHESTER, Anglia 		
RUNCORN, Anglia
Gao An Tun 2, Chiny
Białystok, Polska 		

2 kpl. 		
3 kpl.		
2 kpl.		
2 kpl.		
2 kpl.		
1 kpl.		
2 kpl.		
2 kpl.		
1 kpl.		
1 kpl.		
3 kpl.		
1 kpl.		
3 kpl.		
2 kpl.		
1 kpl.		
2 kpl.		
2 kpl.		
2 kpl. 		
3 kpl.
1 kpl.		

2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2013/2014
2014

Cummins Power Generation, Anglia		
MLS Francja			
		
MLS Holice Czechy		
		
Cummins Power Generation, Anglia 		
HMT, Niemcy			
Cummins Power Generation, Anglia
Engineering Dobersek, Niemcy 		
Cummins Power Generation, Anglia
Mostostal Dolny Śląsk, Wrocław 		
MLS, Rumunia			
		
PKN ORLEN, Polska 				
Metso Paper USA, Inc., USA
Metso Minerals Polska
		
Mostostal Dolny Śląsk, Wrocław
		
Valmet AB, Szwecja
		
Metso Paper, Szwecja
		
Strunobet-Migacz Lewin Brzeski 		

2005
2005
2006
2007
2007/2009
2008/2009
2008
2010/2012
2010
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014

POZOSTAŁE URZADZENIA
• Radiatory i ramy pod agregaty prądotwórcze
• Obudowy generatorów prądotwórczych
• Obudowy generatorów prądotwórczych
• Ramy pod agregaty prądotwórcze,
• Żaluzje i przepustnice		
		
• Ramy i radiatory
			
• Sita do filtra 					
• Ramy i radiatory 				
• Reaktor i komora spalania biomasy		
• Obudowy generatorów prądotwórczych
• Warnik DN500 E-211 				
• Bębny i obudowy maszyn papierniczych
• Zbiornik do odzysku węgla z odpadów
• Reaktor zgazowywania biomasy 		
• Belki konstrukcji maszyn papierniczych
• Odwadniacz spiralny 				
• Węzeł betoniarski 				
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ŚFUP Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 4
58-100 Świdnica, Poland
NIP 884-18-72-352

tel. +48 74 64 99 100
tel. +48 74 64 99 140
fax +48 74 64 02 001

info@sfup.pl
sekretariat@sfup.pl
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