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O FIRMIE O FIRMIE

Profesjonalizm, rzetelność, wiarygodność i doświadczenie zdecydowało o tym, że 

z naszych usług korzysta dziś wiele firm jak choćby: browary, polmosy, rozlewnie wód 

mineralnych i napojów, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, producenci oraz 

przetwórnie mięsa i odbiorcy z innych gałęzi przemysłu (przemysł samochodowy oraz 

ciężki). 

Wykonujemy również tunele chłodnicze oraz maszyny grzewcze wg potrzeb klienta. 

Pragniemy poinformować, że dysponujemy nowoczesnym warsztatem mechanicznym 

w ramach którego produkujemy różnego rodzaju skomplikowane elementy. Świadczymy 

usługi w zakresie obróbki na maszynach numerycznych CNC, centra obróbcze, waterjet, 

laser, cięcie oraz gięcie blach na profesjonalnych urządzeniach.

Automatyzacja produkcji i przemysłu produktu w procesach wytwórczych w firmach 

produkcyjnych i logistycznych jest dziś nie tylko potrzebą ale wręcz wymogiem 

nowoczesnej firmy. Pozwala zmniejszyć koszty, przyspieszyć produkcję, zwiększyć 

powtarzalność i jakość produktu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firma Plastem 

proponuje pomoc w projektowaniu i dostawie systemów transportu wewnętrznego. 

Nasze doświadczenie oraz know-how przełoży się dla Państwa na konkretne korzyści. 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu wewnętrzneg różnego 

rodzaju produktów: materiałów sypkich, paczek, pojemników, butelek i puszek. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno przenośniki rolkowe, jak i na łańcuchach 

płytkowych, taśmach modułowych, PCV, siatkach transporterowych oraz innych 

nośnikach. Transportery wykonujemy na profilach aluminiowych, ze stali nierdzewnej 

oraz węglowej malowanej proszkowo we wszystkich kolorach. Wykonujemy również 

przenośniki dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Reprezentujemy światowej 

klasy producentów takich jak: Rexnord, MCC, Intralox. 

Jesteśmy w stanie opracować optymalne rozwiązanie dla każdego rodzaju produkcji.  

Dostarczamy także napędy, sterowanie, bramki, automatykę, oprogramowanie.

- opracowanie założeń i koncepcji oraz projektowanie, 

- kompleksowe dostawy maszyn i urządzeń oraz ich instalacja, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

- części zamienne i naprawy do istniejących przenośników,

- modernizacja i przebudowa istniejących systemów transportowych. 

ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY

PLASTEM – PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE SYSTEMY TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO
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PROCES PROJEKTOWANIA 
URZĄDZEŃ

1. POTRZEBY KLIENTA

4. URUCHOMIENIE5. DOKUMENTACJA

6. SERWIS

2. PROJEKT

3. MONTAŻ

Gruntowne poznanie potrzeb poprzedza każ-
dą ofertę, jaką składamy klientom. Z pomo-
cą naszych doradców techniczno-handlowych 
ustalą Państwo bardzo precyzyjnie wszystkie 
parametry i funkcje przyszłego urządzenia.

Urządzenie jest montowane, dopasowywa-
ne i ustawiane w zakładzie klienta. W fazie te-
stów wykonujemy m.in. pomiary elektryczne, 
natężenia hałasu, pylenia. Następnie przepro-
wadzamy dla pracowników szkolenia popraw-
nej obsługi i konserwacji urządzenia.

Wszelkie informacje techniczne, 
określenie parametrów pracy, ko-
niecznych przeglądów technicznych 
znajądują się w Instrukcji Użytkowa-
nia i Konserwacji.

Służymy pomocą w utrzymaniu urządzenia, 
serwisach okresowych, wymianie zużytych 
części, naprawach w okresie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym.

Opracowaniem koncepcji oraz projektu urządze-
nia zajmują się wykwalifikowani konstruktorzy. 
W miarę potrzeby odwiedzają klienta, zapoznają 
się z warunkami panującymi w zakładzie. Usta-
lają także parametry transportera, wybierają no-
śnik, napęd, sterowanie i konstrukcję.

Pod kierunkiem naszych inżynierów jest do-
konywany proces obróbki poszczególnych 
części na maszynach numerycznych CNC, 
a następnie montaż. Następują testy wykona-
nych urządzeń aż do otrzymania założonych 
wydajności. Gotowa maszyna jest demonto-
wana (jeśli istnieje taka potrzeba) i transpor-
towana do klienta. Montaż jest wykonywany 
w firmie PLASTEM (gromadzone są wszystkie 
części, a  następnie wykwalifikowani pracow-
nicy składają dane urządzenie i testują). Po te-
stach urządzenie może zostać zdemontowa-
ne lub zapakowane w całości (w zależności od 
możliwości transportowych).

PROCES PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ PROCES PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ
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BRANŻA ROZLEWNICZA BRANŻA ROZLEWNICZA

Specjalizujemy się w produkcji kompletnych 

układów transporterów do linii rozlewniczych 

dla bardzo różnych produktów.

Produkowane przez nas przenośniki zapewnia-

ją wysoki poziom elastyczności i precyzji. Umoż-

liwiamy osiągnięcie maksymalnej wydajności 

systemu, przy jednoczesnym zminimalizowa-

niu przestojów maszyn i bez konieczności nie-

efektywnego zatrzymania pracy. Niezależnie 

od tego, czy chodzi o butelki czy puszki, ukła-

dy  przenośników są niezawodnym ogniwem 

w każdej linii. Zastosowanie najwyższej jakości 

łańcuchów, taśm modułowych firmy REXNORD 

oraz stabilnej konstrukcji, wykonanej z  blachy 

kwasoodpornej (gr. 3 mm), czyni nasze przeno-

śniki niezwykle wytrzymałymi. Wykonujemy układy transporterów  
rozlewniczych z wydajnością:

*Wydajności zawsze są dostosowane do maszyn nalewających oraz pakujących.

napojów,
olejów,
piwa i różnego typu alkoholi,
płynów technicznych,
wody.

Specjalizujemy się w układach 
przenośników do:

BRANŻA  
ROZLEWNICZA

Oferujemy transportery powietrzne, rolkowe, taśmowe 

oraz płytkowe do jednorzędowych rozwiązań, jak i prze-

nośniki zbiorcze do aplikacji wielorzędowych. 

Przy wyposażaniu końcówki linii technologicznej, do-

starczamy przenośniki do opakowań zbiorczych. 

Projektując schemat linii odpowiednio obliczamy długo-

ści przenośników między maszynami w celu zapewnie-

nia optymalnego buforu i pracy ciągłej.

Wydajności zawsze są dostosowane do maszyn nalewa-

jących oraz pakujących.

PUSZKA

do 120 tys./h*

BUTELKA SZKLANA

do 80 tys./h*

BUTELKA PET

do 80 tys./h*

Układ transporterów
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BRANŻA ROZLEWNICZA BRANŻA ROZLEWNICZA

W zależności od wydajności linii, jej konfiguracji oraz zapotrzebowania, oferujemy różnego rodza-

ju przenośniki:

Przenośniki liniujące mają za zadanie ukie-

runkowanie produktów dostarczonych z ukła-

dów wielorzędowych do jednej linii. 

Głównym zadaniem jest szybka i prosta zmia-

na pasa transportowanego produktu, co za-

pewnia ciągły przepływ. Każdy pojedynczy 

tor, po którym przemieszczają się produk-

ty ma inną prędkość i jest osobno sterowany. 

Urządzenie często montowane jest przed  ety-

kieciarką, obracarką oraz kontrolą jakości.
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Produkowane przez nas przenośniki służą 
do transportu różnego rodzaju opakowań 
pomiędzy maszynami wchodzącymi 
w skład linii rozlewniczych.

Przenośniki płytkowe do transportu 
butelek szklanych, PET i puszek:

• z łańcuchem metalowym (do butelek szkla-
nych),

• z łańcuchem z tworzywa sztucznego (do bu-
telek PET i puszek),

• systemy liniowania,
• systemy buforowania.

Przenośniki zgrzewek, kartonów,  
skrzynek, tacek:

• transportery akumulacyjne z zastosowaniem 
taśm LBP oraz mat rolkowych,

• transportery modułowe,
• transportery skrzynek z łańcuchami 

metalowymi,
• transportery rolkowe,
• podejścia i zejścia z łańcuchami metalowymi, 

gumowanymi lub taśmami gumowanymi,
• wyrzutniki i obrotnice opakowań.

Niezbędnym elementem 
linii technologicznej 
rozlewu jest obracarka, 
której zadaniem jest obrót 
produktu o 180 stopni.
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BRANŻA ROZLEWNICZA BRANŻA ROZLEWNICZA

Stół buforowy najczęściej wykonywany jest na łańcuchach płytkowych lub na specjalnej taśmie 

modułowej typu Raised Rib (RR2000XP) z wykorzystaniem grzebieni. Gwarantują one płynny 

przepływ produktu pomiędzy przenośnikiem zasilającym a stołem. Podczas dużego obciążenia 

opakowań uruchamia się automatycznie stół buforowy w celu zmniejszenia naporu.

Gdy opakowanie musi być suche, stosujemy 

specjalne łańcuchy bezsmarowe (PSX) oraz 

odpowiednie ślizgi wykonane z materiału 

PE1000 z domieszką środka smarującego (ULF). 

Zaletą stosowania powyższych rozwiązań jest 

bezobsługowa praca, dłuższa żywotność, niski 

współczynnik tarcia,  co pozwala obniżyć koszty 

eksploatacji urządzeń.  

Układ buforowania pojedynczych produk-

tów odbywa się na przenośnikach wielorzę-

dowych, który gwarantuje akumulowanie  

transportowanego produktu (np. butelki). W po-

równaniu z transporterami jednorzędowymi  

zapewnia kilkakrotnie wyższą wydajność linii 

produkcyjnych.

Stosowanie wymienionych transporterów 

sprawia, że zmniejsza się odległość między 

danymi maszynami. W czasie pracy linii, ob-

ciążenie, jakie powodują pełne butelki ma 

duży wpływ na trwałość łańcucha i kół bier-

nych oraz napędowych. Z tego właśnie powo-

du stosujemy system smarowania łańcuchów.

Dysze natryskowe systemu smarowania oraz 

prawidłowe rozprowadzenie rurek, wykona-

nych ze stali kwasoodpornej, zapewnia wła-

ściwe rozprowadzenie środka smarnego na 

łańcuch, skutkującego cichszą, sprawniejszą 

pracą. Zmniejszenie współczynnika tarcia po-

między łańcuchem a ślizgiem, sprawiają, że 

zmniejsza się także pobór mocy przez moto-

reduktor.

Stół buforowy

Urządzenie obracająco-grupujące multipaki 

służy do obrócenia i grupowania w odpowiednie 

rzędy umożliwiając właściwe wprowadzenie 

8-paków i 12-paków do maszyny pakującej 

w tacki.
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BRANŻA FARMACEUTYCZNA I KOSMETYCZNA BRANŻA FARMACEUTYCZNA I KOSMETYCZNA

Specyfika przemysłu farmaceutycznego i ko-

smetycznego wymaga podejścia do tematu 

transportu wewnętrznego uwzględniającego 

warunki pracy, mycie i higieniczność konstruk-

cji. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu 

i budowaniu systemu przenośników w przemy-

śle farmaceutycznym i kosmetycznym wspo-

magane przez znajomość wymogów co do  

zasad budowy instalacji w jakich pracują. 

Oferujemy rozwiązania zarówno dla linii  

produkcyjnych jak i linii stosowanych w maga-

zynowaniu produktów. Tworzymy systemy in-

dywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta.

blistrów z tabletkami,

worków oraz butelek z płynami infuzyjnymi,

tubek i opakowań z kremami,

odpadów z BOTTLE PACK.

opakowań pojedynczych (kartoników),
opakowań zbiorczych (kartonów),
butelek szklanych i z tworzywa

Specjalizujemy się w układach 
przenośników do:

BRANŻA  
FARMACEUTYCZNA 
I KOSMETYCZNA

Mamy świadomość, iż w budowaniu przenośników  prio-

rytetem jest higiena oraz odporność użytych materiałów 

na agresywne środki myjące. Oferowane rozwiązania 

dostosowywane są do wymagań linii w jakiej mają pra-

cować oraz stref o różnej klasie czystości.

Priorytety konstrukcyjne 
przenośników:

HIGIENA ODPORNOŚĆ NA
AGRESYWNE ŚRODKI 

MYJĄCE

12 13



Bu
fo

r b
ut

el
ek

BRANŻA FARMACEUTYCZNA I KOSMETYCZNA BRANŻA FARMACEUTYCZNA I KOSMETYCZNA

Aby zapewnić jak najlepszą jakość i odporność na zanieczyszczenia   konstrukcja naszych przeno-

śników zbudowana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316  i głównie jest to konstrukcja spawana z jak 

najmniejszą  ilością punktów skręcanych. Przenośniki mogą posiadać systemy szybkiego luzowa-

nia i wymiany taśm.

Przy zastosowaniach autonomicznych prze-

nośniki mogą być wyposażone w szafki  

sterujące, czujniki, dodatkowe gniazda za-

silające, puszki przyłączeniowe do zasilania 

wag, komputerów, skanerów i drukarek.

Jesteśmy producentem „busol”, które służą 

do pozycjonowania przed procesem napeł-

niania tubek i opakowań na kremy, maści. 

Busole te również montowane są na prze-

nośnikach.

Wykonujemy ślimaki oraz formaty do urzą-

dzeń napełniających i zakręcających.

W celu zapewnienia lepszej kontroli na 
przenośnikach możemy zamontować detektory 
metali jak również inne urządzenia kontrolujące. 
Uzupełnieniem transporterów mogą być stopery, 
spychacze. 

Jako  część transportującą stosujemy 
taśmy i łańcuchy z certyfikatem Agencji 
Żywności i Leków (ang. Food and Drug 
Administration, FDA):
• taśmy PUR – blistry, worki, tubki i odpady,
• łańcuchy stalowe – butelki szklane,
• łańcuchy plastikowe – butelki z tworzywa,  

kartoniki,
• taśmy modułowe – opakowania zbiorcze, pojem-

niczki z maściami i kremami,

• taśmy modułowe z nakładkami gumo-
wymi – worki,

• stoły obrotowe z blatem z tworzywa 
lub ze stali nierdzewnej.
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Przenośnik butelek z bandami formatowymi
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BRANŻA OWOCOWO-WARZYWNA BRANŻA OWOCOWO-WARZYWNA

BRANŻA  
OWOCOWO- 
WARZYWNA

Firma Plastem jest uznanym producentem ma-

szyn do przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

Na bazie wieloletniego doświadczenia potrafili-

śmy opracować własne rozwiązania techniczne. 

Dotyczy to zarówno wstępnej obróbki produktu, 

jak i transportu wewnątrzzakładowego. 

Odbiorcami naszych urządzeń są zarówno prze-

twórnie owoców i warzyw, chłodnie, firmy roz-

lewnicze, producenci przetworów spożywczych 

oraz wytwórcy koncentratów. 

płuczkę do słoików i puszek,

dozownik wolumetryczny.

linię do wiązania warzyw i włoszczyzny,
transporter inspekcyjny,
transportery z detektorami metali,
system transportu wewnętrznego,

Nasza oferta zawiera 
między innymi: 

System transportu wewnętrznego tworzy bardzo istot-

ny składnik infrastruktury procesów logistycznych,  

które aktywnie wpływają na szybkość przemieszczania  

towarów, poziom procesów transportowych pod wzglę-

dem ich wydajności, a jednocześnie zapewniają ochronę 

przed uszkodzeniami i utratą wartości użytkowych. 

Środki transportu wewnętrznego mają 
bardzo ważny wpływ na przebieg 

procesów produkcyjnych.

 Firma Plastem opracowała szereg rozwiązań 
poprawiających jakość oraz ergonomię pracy. 
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Aby sprostać wymaganiom naszych 
klientów, w szczególności producentów 
warzyw i kwiatów, wprowadziliśmy 
do naszej oferty wielofunkcyjną, 
automatyczną linię do wiązania warzyw 
oraz kwiatów.
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Jesteśmy producentem transporterów 
inspekcyjnych, służących do ręcznego 
oddzielania zanieczyszczeń, 
uszkodzonych lub wadliwych towarów 
z takich produktów spożywczych jak 
owoce, owoce mrożone, warzywa. 

Przenośniki wykonujemy w dowolnej długości i  szerokości, dostosowanej do wymogów klienta. 

Na transporterach jest możliwość zainstalowania dodatkowego oświetlenia.

BRANŻA OWOCOWO-WARZYWNA BRANŻA OWOCOWO-WARZYWNA

Przykładowa linia składa się z transportera o ustalonej długości, w zależności od wymogów klien-

ta, oraz z jednego lub dwóch urządzeń wiążących. Opcjonalnie linię możemy wykonać z transporte-

rem odbierającym wraz ze stołem obrotowym.
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Transportery z detektorami metalu są  

stosowane w celu wyeliminowania  

zanieczyszczeń produktu elementami 

metalowymi lub niektórymi tworzywami 

sztucznymi. Czułość detektora dostoso-

wana jest do rodzaju transportowanego  

produktu, warunków pracy oraz do kon-

strukcji podajnika. Biorąc pod uwagę 

wszystkie te czynniki, opracowaliśmy sze-

reg rozwiązań ułatwiających wkompono-

wanie detekcji w linię produkcyjną.  W za-

leżności od ilości miejsca jakim dyspo-

nuje klient i  charakterystyki pracy, wy-

konujemy przenośniki z cofającą rolką,  

łukowe, wznoszące i proste.

Opakowania transportowane przez łańcuch 
płytkowy przenośnika, po wejściu do płucz-
ki są zabierane (prostopadle do kierunku  
ruchu) przez obracający się (zgodnie z wska-
zówkami zegara) pierścień z  mieczykami. 
Zbieraki ustalają położenie opakowań na ob-
wodzie pierścienia.

Pod pierścieniem zamontowano dysze, do 
których doprowadzono wodę i  powietrze. 
W  momencie gdy obracające się z  pierście-
niem opakowanie znajdzie się w zasięgu dysz 
następuje wówczas proces płukania lub od-
muchiwania. Dysze skierowane są do wnę-
trza opakowania.

Według ustaleń dobieramy 
odpowiednie parametry: 
szerokość, wysokość, 
długość, system odrzutu 
zanieczyszczonego produktu 
oraz sposoby sygnalizacji 
po wykryciu zanieczyszczeń. 
Nośnikami w tego typu 
rozwiązaniach są głównie 
taśmy modułowe i specjalne 
taśmy PVC.

BRANŻA OWOCOWO-WARZYWNA BRANŻA OWOCOWO-WARZYWNA

Dodatkowo, dzięki niewielkim gabarytom oraz 

łatwości w montażu i demontażu, linie produk-

cyjne mogą zostać uzupełnione o DOZOWONIK 

WOLUMETRYCZNY. Urządzenie zapewnia do-

kładne dozowanie produktów takich jak: oliwki, 

ser feta, kawałki kurczaka lub ryb oraz innych 

produktów wchodzących w skład gotowych sa-

łatek. Dzięki swojej konstrukcji urządzenie ła-

two utrzymać w czystości.

Płuczka

Dozownik wolumetryczny
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BRANŻA RYBNA BRANŻA RYBNA

Specjalizujemy się w projektowaniu, budowie 

i  instalacji linii technologicznych dla przemysłu 

rybnego. 

Nasze wieloletnie doświadczenie i profesjona-

lizm pozwala nam opracować odpowiednią kon-

cepcję urządzeń, gdzie pakowany produkt jest 

technologicznie trudny i wymaga niekonwen-

cjonalnych metod obsługi logistycznej. 

Pomagamy rozwiązywać problemy dając na-

szym klientom kompleksowe rozwiązania do-

pasowane do ich indywidualnych potrzeb. 

oddzielania głów,
filetowania i trymowania,
układania i pakowania na tacki,
nakładania do pojemników, słoików, 
wiaderek,
transportu i pakowania w puszki, konserwy.

Specjalizujemy się w urządze-
niach do ryb z przeznaczeniem 
do:

BRANŻA  
RYBNA

Stanowiska robocze wykonane są z polietylenu do kro-

jenia posiadającego atest FDA. Stosowane są specjalne  

taśmy transportowe pokryte wysokojakościowym ter-

moplastycznym polichlorkiem winylu w kolorze białym. 

Są one całkowicie odporne na promieniowanie ultrafiole-

towe oraz na działanie kwasów, zasad i soli. 

Priorytety konstrukcyjne 
przenośników:

HIGIENA TRANSPORT PUSZEK 
RYBNYCH
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BRANŻA RYBNA BRANŻA RYBNA

W skład linii technologicznej wchodzą przenośniki:

• liniujące,
• modułowe – służące do transportowania produktów rybnych świeżych i mrożonych,  

również opakowań,
• obrotowe – stosowane jako bufor do produktów zapakowanych,
• płytkowe – wykorzystywane do transportu puszek, konserw,
• przenośniki z detektorem metali,
• siatkowe – stosowane do zamrażania, odsączania, transportu paluszków rybnych,
• stoły obróbcze z możliwością zamontowania wagi,
• taśmowe – wykorzystywane do sortowania, układów zatrzymywania (tzw. stoper).

Nowatorska 
konstrukcja 
sprawia, że 
mycie i wymiana 
taśmy jest bardzo 
szybka i prosta.

Linia trymowania filetów przeznaczona jest do końcowej, wykańczającej obróbki filetów przed  

solankowaniem. Składa się z przenośników taśmowych, na których odbywa się dostarczenie su-

rowca oraz odprowadzenia gotowych filetów. Wyposażona jest w stoły do obróbki oraz koryta 

do odprowadzania odpadów na przenośnik.

Transporter puszek rybnych

Dozownica sosu Przenośnik modułowy wznoszący

Linia trymowania filetów
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BRANŻA CUKIERNICZA BRANŻA CUKIERNICZA

Plastem jest producentem światowej klasy ma-

szyn, kompletnych linii produkcyjnych oraz 

urządzeń wykorzystywanych w przemyśle cu-

kierniczym.

Zaawansowane rozwiązania, które oferujemy, 

są dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Maszyny tworzymy ściśle współpracując z dzia-

łami technicznymi naszych odbiorców. Liczne 

grono klientów, latami kumulowane doświad-

czenia owocują dziś w postaci urządzeń doce-

nianych na rynku polskim i europejskim.

przenośniki taśmowe - transport produktu, 
szeregowanie, liniowanie,
przenośniki modułowe - transportery 
proste, łukowe i spiralne,

przenośniki siatkowe - transportowanie 
produktu, oblewanie, suszenie, wypiekanie,

tunele chłodnicze - kompletne tunele modułowe, 
płytowe i spiralne wraz z agregatami chłodniczymi,
krajalnice ultradźwiękowe i mechaniczne.

Tworzymy maszyny do różnych 
rodzajów produktów cukierniczych

BRANŻA  
CUKIERNICZA

Optymalizacja czasu produkcji, energii zawsze stanowią 

dla nas główne cele podczas projektowania. Do produk-

cji maszyn i urządzeń wykorzystujemy komponenty pro-

dukowane przez renomowane firmy polskie i światowe. 

Wszystkie nasze produkty spełniają także wyśrubowa-

ne normy UE.

Główny cel projektowania:

OPTYMALIZACJA CZASU I ENERGII
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Przenośniki modułowe znajdują zastosowa-

nie niemal w każdej branży. Taśmy mogą być  

wyposażone zarówno w zabieraki, jak i w kurty-

nę boczną, pokrycie gumowe lub silikon, dzięki 

czemu są stosowane podczas transportu pozio-

mego lub wznoszącego.

Tunel chłodniczy modułowy to nowoczesne urządze-

nie przeznaczone do schładzania wyrobów. Czyn-

nikiem chłodzącym jest zimne powietrze, które krą-

ży w zamkniętym obiegu w specjalnych kanałach.  

Konstrukcja tunelu chłodniczego charakteryzuje się 

dwustrefową budową, w której zastosowano prze-

ciwprądowe chłodzenie. W pierwszej strefie  ciepły 

produkt przesuwa się wraz z taśmą i trafia pod stru-

mień zimnego powietrza. Podgrzane powietrze prze-

kazywane jest do oddzielnej drugiej strefy, gdzie jest 

powtórnie schładzane. Pokrywy tunelu, zapewniają-

ce izolację produktu od warunków zewnętrznych, wy-

pełnione pianą poliuretanową o przenikalności ciepl-

nej 0,036 W/mK.

BRANŻA CUKIERNICZA BRANŻA CUKIERNICZA

Rodzaj taśmy dobieramy 
indywidualnie, kierując 
się potrzebami klienta 
i charakterystyką 
przenoszonego produktu.

Przenośniki taśmowe są urządzeniami 
o indywidualnych szerokościach, 
dostosowanych do konkretnych potrzeb. 

Zaawansowana 
technologia 
wyposażenia 
tunelu chłodzącego 
wpływa na 
podniesienie 
wydajności pracy 
każdego zakładu.

Tunel chłodniczy modułowy

Pr
ze
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śn
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śm
ow

y
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BRANŻA CUKIERNICZA BRANŻA CUKIERNICZA

,

Krojenie 
w technologii 
ultradźwiękowej, 
charakteryzuje 
wyjątkowa precyzja 
i przede wszystkim 
czystość i estetyka 
cięcia.

Technologia ultradźwięków wykorzystywana jest do krojenia ciast, tortów i różnego typu produk-

tów spożywczych – od mrożonek po produkty wielowarstwowe.  
W transporterach siatkowych transport produktów odbywa się za pomocą siatki stalowej. Taśmy  

wykonane są ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, ocynkowanej bądź czarnej. Rodzaje (różne po-

działki i wykończenia), wielkość splotu siatki i grubość drutu dają nam szerokie możliwości zasto-

sowań. 

Przenośniki z metalową taśmą siatkową są używane wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wy-

chładzania lub odprowadzania produktów o wysokiej temperaturze (np. produkty ceramiczne, wy-

pieki piekarnicze, procesy wymagające wyżarzania i hartowania, smażenia i pieczenia, mrożenia 

i mycia owoców i warzyw).

Taśmy stalowe 
przystosowane są do pracy 
w temperaturach otoczenia 
i podwyższonych, nawet 
do 1300°C.

Fragment linii karmelu

Gilotyna do cięcia metodą ultradźwiękową

Fragment linii karmelu
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BRANŻA MIĘSNA BRANŻA MIĘSNA

Bardzo duże doświadczenie w zakresie rozbioru, 

przetwórstwa i konfekcjonowania mięsa plasuje 

nasza firmę w czołówce producentów tego typu 

urządzeń.

Od kilkunastu lat uczestniczymy w największych 

realizacjach w kraju i zagranicą.

Wykonujemy systemy kompleksowego zarzą-

dzania procesami przetwórstwa mięsnego – za-

równo kompletne pod klucz, jak i poszczególne ich 

elementy. Tworzymy systemy sterowania i syste-

my nadzorujące poszczególne etapy produkcyjne.

Naszym celem jest wprowadzanie technologii, 

które zapewniają wzrost wydajności, zwiększają 

niezawodność pracy, poprawiają bezpieczeństwo 

obsługi oraz obniżają koszty eksploatacji.

transportu wewnętrznego,
filetowania ręcznego,
trybowania ud i ćwiartek,
transportery spiralne (siatkowe, modułowe),
maszyny do cięcia kabanosów,

układy transportu pionowego – windy 
łańcuchowe i ślimakowe.

W naszej ofercie znajdują się 
urządzenia służące do:

BRANŻA  
MIĘSNA

Nieustannie inwestujemy w siebie i w nowe technologie, 

zdobywamy niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia, 

aby podążać za dynamicznie zmieniającymi się potrzeba-

mi klientów z tej branży.

SAMOKSZTAŁCENIE ORAZ 
NOWE TECHNOLOGIE 

32

W co inwestujemy:
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BRANŻA MIĘSNA BRANŻA MIĘSNA

TransporT wewnęTrzny to głównie przenośniki (modułowe, taśmowe, łańcuchowe oraz rolko-

we), wykorzystywane do transportu poszczególnych części mięsa czerwonego, drobiu oraz opako-

wań zbiorczych. 

Linia do fiLeTowania ręcznego służy do efektywnego i higienicznego rozbioru oraz filetowa-

nia wszystkich rodzajów drobiu. Ich konstrukcja pozwala na szybkie i dokładne mycie urządzenia. 

Wycinanie ręczne kości (trybowanie ud 

i ćwiartek) daje możliwość jak najwięk-

szej dokładności, stąd znajdują zasto-

sowanie w małych przetwórniach dro-

biu, chcących osiągnąć jak największy 

uzysk z danej operacji.

TransporTery spiraLne (siatkowe, modu-

łowe) – wykorzystywane jako bufory produktu, 

schładzacze lub mroźnie. Pozwalające optymal-

nie zagospodarować przestrzeń.

Produkowane w zgodzie z zasadami  
„HYGIENIC DESIGN” oraz tworzone 
z najwyższej jakości komponentów.

Z kolei regulacja prędkości 
przesuwu stożków pozwala 
na dobranie optymalnych 
parametrów pracy dla 
poszczególnych operacji.

Maszyna pozwala na osiągnięcie 
wydajności na poziomie 800 szt./min.

Maszyny do cięcia KaBanosÓw – półautomaty 

do cięcia kabanosów z możliwością płynnej regula-

cji długości cięcia. 
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BRANŻA AUTOMOTIVE BRANŻA AUTOMOTIVE

Plastem z powodzeniem działa w branży Auto-

motive. Nowoczesny park maszynowy pozwa-

la nam specjalizować się w produkcji elementów 

z tworzyw sztucznych, stanowiących cześć spe-

cjalistycznych pojemników transportowych.

Zadaniem elementów jest stabilne oraz bez-

pieczne transportowanie części do produkcji sa-

mochodów. Uzyskiwana przez nas wysoka do-

kładność wymiarowa pozwala bezproblemowo 

dopasować je do gotowego pojemnika.

Plastem jest także cenionym producentem spe-

cjalistycznych płyt, służących do wyłożenia 

przenośników transportujących samochody.

całych karoserii,

oraz innych składowych części auta.

ram samochodowych,
poszyć bocznych,
tarcz hamulcowych,
szyb samochodowych,

Wykonywane produkty służą 
do transportu:

BRANŻA  
AUTOMOTIVE

Płyty stanowią duże wyzwanie projektowo-produkcyj-

ne, bowiem muszą spełniać bardzo rygorystyczne nor-

my. Zarówno materiałowe, jak również dotyczące wyko-

nawstwa.

Priorytety w branży automotive:

REDUKCJA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

ZMNIEJSZENIE POZIOMU 
HAŁASU NA HALI 
PRODUKCYJNEJ
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BRANŻA AUTOMOTIVE BRANŻA AUTOMOTIVE

Materiał używany do wyłożenia przenośnika taśmowego spełnia normę ATEX-95, co oznacza, że 

nie może gromadzić (ani wytwarzać) na swojej powierzchni ładunków elektrycznych. Ich nagroma-

dzenie może powodować występowanie zjawiska przeskoku iskry elektrycznej, będącej przyczyną 

wybuchu znajdujących się w pobliżu gazów lub pyłów. 

Najwyższe standardy wykonania produkowanych przez nas elementów pozwoliły nam nawiązać 

współpracę z markami: Audi, Fiat, Man, Porsche, Skoda, Vokswagen.

Bez spełnienia tego warunku nie jest 
możliwe bezpieczne i zgodne z normami 
produkowanie samochodów.

Głównymi zaletami naszych płyt są:

• uzyskanie maksymalnie wysokiego poślizgu na styku medium transportującego z płytą,
• maksymalne zmniejszenie tarcia,
• redukcja poboru energii elektrycznej (po wyłożeniu tych płyt można założyć napędy o mniej-

szych mocach).

W branży Automotive tylko firma z dużym 
zapleczem technologiczno-wykonawczym 
jest w stanie spełnić wyśrubowane 
wymagania.
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SORTOWNIE, CENTRA 
DYSTRYBUCYJNE

SORTOWNIE, CENTRA DYSTRYBUCYJNE SORTOWNIE, CENTRA DYSTRYBUCYJNE

Doświadczenie w budowie transporterów dla przeróżnych gałęzi przemysłu pozwoliło nam zaist-

nieć także przy rozwiązaniach wewnątrzzakładowej logistyki w sortowniach oraz centrach dystry-

bucyjnych. 

Z powodzeniem podejmujemy się nawet 
najbardziej skomplikowanych i śmiałych 
wyzwań.

Najczęściej wykorzystujemy:

PRZENOŚNIKI MODUŁOWE (proste i łukowe) pozwalają zgodnie z potrzebami transportować 

opakowania (kartony folio-paki) z bardzo dużymi prędkościami rzędu 50-60 m/min. Głównym 

ich atutem jest cicha praca, łatwość obsługi oraz bardzo długa żywotność urządzenia. W przy-

padku uszkodzenia istnieje możliwość wymiany tylko poszczególnych modułów,

TRANSPORTERY ROLKOWE (napędzane grawitacyjne) – głównym zastosowaniem są po-

szczególne miejsca załadunkowe na linie zbiorcze oraz bufory opakowań,

TRANSPORTERY TELESKOPOWE występują w kilku standardowych szerokościach taśmy 

(500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm) mają płynną regulację długości i prędkości przesuwu 

taśmy. Na rampach załadunkowych pozwalają na załadunek bezpośrednio na naczepy,

WINDY – stosowane  w systemach transportu/załadunku  opakowań, w których rozbudowany 

system logistyczny wymusza podanie opakowań lub odbiór z wyższych poziomów. Produko-
wane są jako spirale modułowe lub windy łańcuchowe.

1

1

2

2

3

3

4

4
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AUTOMATYKA

AUTOMATYKA AUTOMATYKA

Projektujemy oraz wdrażamy kompletne systemy sterowania dostosowane do potrzeb klienta. 

Oferujemy innowacyjne rozwiązania z dziedziny automatyki przemysłowej. Od projektu, prefabry-

kacji szaf sterowniczych po uruchomienie i montaż.  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych 

pracowników nie boimy się nowych wyzwań oraz jesteśmy w stanie podpowiedzieć sprawdzone 

rozwiązanie w dziedzinie elektryki, automatyki, pneumatyki jak i mechaniki. 

Zakres usług:

• prefabrykacja szaf sterowniczych,  
• programowanie Sterowników PLC (Siemens, 

Schneider, Omron, Weintek, Allen-Bradley),
• programowanie systemów wizualizacji oraz 

paneli operatorskich (Siemens, Omron, Al-
len-Bradley),

• konfiguracja serwonapędów, falowników,
• projektowanie schematów elektrycznych,

• czujniki (Omron, Wenglor, Turck/Banner, 
Sick),

• dotykowe panele HMI 7-12”,
• falowniki wektorowe renomowanych pro-

ducentów (Omron, Control Techniques, Sie-
mens, Danfoss. Lenze), sterowane analogo-
wo lub z wykorzystaniem sieci przemysło-
wych (m.in. PROFINET, EtherCAT), również 
w systemie zdecentralizowanym, montowa-
ne na silnikach,

• koryta kablowe pełne lub siatkowe, mon-
towane przy transporterach lub na specjal-
nych uchwytach,

• napędy SEW Eurodrive, Lenze,
• sieciowe wyspy sygnałowe (koncentratory) 

- (PROFINET, EtherCAT),
• sterowniki PLC (Siemens, Allen Bradley, 

Omron),
• wymianę sygnałową z maszynami linii cy-

frowo/analogowo lub z wykorzystaniem sie-
ci przemysłowych.

Standardowo do sterowania transporterami wykorzystujemy:

• modyfikacja układów sterowania maszyn 
w celu poprawy wydajności produkcji,

• naprawy pogwarancyjne maszyn,
• modernizacja szaf sterowniczych,
• komplementację dostaw urządzeń, aparatu-

ry i osprzętu montażowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie 
w  dostawie kompletnych systemów 
automatyki przemysłowej.
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PROJEKTY
INDYWIDUALNE

PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY INDYWIDUALNE

przenośniK do rozsUwania wsTęg

przenośniK siaTKowy z KaMerą wizyjną

przenośniK wznoszący do podawania KorKÓw

przenośniK podający prodUKTy do isHida
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PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY INDYWIDUALNE

przenośniK grippowy

przenośniK siaTKowy rozsUwany

zaKręT siaTKowy

zaKręT TaśMowy 90º
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PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY INDYWIDUALNE

sTÓł siaTKowy

zaKręT TaśMowy 180º MyjKa słoiKÓw

sysTeM do wygniaTania, forMowania wsTęg
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PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY INDYWIDUALNE

sysTeM odBiorU paLeT, oBroTnica

przenośniK łaŃcUcHowo-roLKowy do paLeT winda pÓłKowawinda sKładana

przenośniK z deTeKToreM MeTaLi
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PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY INDYWIDUALNE

przenośniK TaśMowy pcV wznoszący

przenośniK TaśMowy wznoszący sTÓł oBroTowy

przenośniK ModUłowy wznoszący
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przenośniK do inspeKcji części aUToMoTiVe

przenośniK TeLesKopowy do rozładUnKU i załadUnKU przenośniKi podające do MULTiVac

przenośniK do TransporTU prodUKTÓw szKLanycH

PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY INDYWIDUALNE
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PLASTEM P. Ciupa i T. Teodorczyk – Spółka Jawna
Janiszewice 3a,  
98-220 Zduńska Wola

tel. / fax +48 43 824 31 50 
kom. biuro 607 576 300

plastem@plastem.pl
www.plastem.pl


