precyzja
i nowoczesność
Zakład produkcyjno-usługowy Pamet, to prywatna ﬁrma założona w roku 1985. Dziś jesteśmy prężną organizacją
z wieloletnim doświadczeniem i najnowocześniejszym parkiem maszynowym renomowanych ﬁrm światowych.
Posiadamy stałych klientów w całej Europie. Produkujemy szeroką gamę narzędzi instalatorskich do obróbki rur stalowych
i miedzianych, przyrządy do cięcia glazury i terakoty, narzędzia montażowe, a także elementy zabezpieczeń systemów grzewczych.Ważne miejsce w naszej ofercie zajmują elementy wyposażenia wozów strażackich oraz manipulatory
przyczep kempingowych. Oprócz produkcji własnej, która stanowi większą część naszej działalności, realizujemy
zlecenia na usługi w bardzo szerokim zakresie – wykonujemy formy wtryskowe do tworzyw sztucznych i metali lekkich,
formy do wulkanizacji gumy, wykrojniki i tłoczniki.
Oferujemy kompleksową obróbkę metalu CNC i konwencjonalną, wliczając frezowanie, toczenie, szlifowanie, gięcie, EDM,
WEDM, spawanie, cięcie laserowe, jak również obróbkę cieplną w osłonach, malowanie proszkowe i na mokro oraz
cynkowanie metodą galwaniczną.Tak bogaty park maszynowy zapewnia lepszą kontrolę, niezależność od podmiotów
zewnętrznych oraz szybkie realizowanie wieloetapowych zleceń. Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, zatrudniające
doświadczonych inżynierów, mających do swojej dyspozycji dobrze wyposażoną narzędziownię. Dbając o ciągle rosnące
wymagania klientów, procesy wdrożeniowe i produkcyjne wspomagane są zintegrowanymi systemami CAD/CAM:
Solid Edge, EdgeCAM oraz UNIGRAPHICS, które umożliwiają generację programów bezpośrednio na maszyny CNC.
Oferujemy konkurencyjne ceny na produkcję pojedynczych detali, złożonych komponentów, jak też ﬁnalnych produktów wymagających pełnego montażu, o różnym wolumenie serii i stopniu skomplikowania.

Pamet is a privately-owned family-run company, founded in 1985. Started as a tiny entrepreneurship it has
now became one of the most dynamic and up-to-date production sites in the region. Our products and services are
available and highly-regarded all over Europe.We oﬀer a wide range of metal machining services including turning,
milling, grinding, EDM, WEDM, injection, heat treatment as well as sheet metal works (laser cutting, presses), fabrication, surface ﬁnishing (powder coating, wet painting, zinc-plating) and assembly. Such a complete list of resources
available on-site ensures faster multi-step works, ﬂexibility and better quality control.
With our own design&development facilities (integrated CAD/CAM systems: Solid Edge, EdgeCAM, Unigraphics, AutoCAD),
experienced engineers and well-equipped tool room to their disposal, we manufacture bespoke parts, components
and ﬁnished products. These include professional hand tools for plumbers and ﬁtters, elements for central heating
systems, tools for plastic and light-alloy injection, pressing and cutting tools as well as equipment for ﬁre vehicles and
caravaning industry.We specialise in labour-intensive works and oﬀer advantages of relatively low local labour costs,
latest CNC machines and fast lead times. Based solely on a single, private and Polish capital, Pamet is managed with
pro-customer approach, always open to talk.

Предприятие по производству продукции и предоставлению услуг Pamet (Памет) - это частная
фирма, основанная в 1985 году. Сегодня мы являемся динамической организацией, которая имеет многолетний
опыт и самый современный машинный парк знаменитых мировых фирм. У нас есть постоянные клиенты во всей
Европе. Мы производим целую гамму инструментов инсталлятора для обработки стальных и медных труб,
приборыдлягнутьяглазуриитерракоты,монтажныеинструменты,атакжедеталиобеспеченияобогревательных
систем. Существенное место в нашем предложении принадлежит деталям снабжения пожарных автомобилей,
а также манипуляторам жилых прицепов. Кроме собственного производства, которое является большой
частьюнашейдеятельности,мывыполняемширокомасштабныезаказы науслуги-мывыполняемпресс-формы
для литья под давлением пластмасс и лёгких сплавов, формы для вулканизации резины, штампы и пуансоны.
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Мы предлагаем комплексную обработку металла CNC и конвенциональную обработку, включая фрезерование,
точение, шлифование, гнутьё, EDM, WEDM (Электроэрозионную обработку), сварку, лазерное резание, как
и тепловую обработку в газовой оболочке, порошковую и мокрую окраску, а также гальваническое оцинкование.
Такойпрофессиональныймашинныйпаркобеспечиваетлучшийконтроль,независимостьотвнешнихсубъектов,
атакжебыструюреализацию многоэтапныхзаказов. Мыимеемсобственное конструкторское бюро, трудоустраивающее опытных инженеров, имеющих в своём распоряжении хорошо оснащённый опытный цех. Заботясь
о постоянно растущих требованиях клиентов, мы сопровождаем производственные процессы и процессы
внедрения вспомогательными интегрированными системами CAD/CAM: Solid Edge, Edge CAM, а также UNIGRAPHICS, которые делают возможным генерирование программ непосредственно на машины CNC.
Мы предлагаем конкурентоспособные цены на производство отдельных деталей, составных компонентов, как
и конечных продуктов, требующих полной сборки, разного объёма серии и степени сложности.
Pracujemy w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2000. / We are a ISO 9001:2000 registered organisation.
Мы работаем в системе менеджмента качества ISO 9001:2000.

własne

biuro konstrukcyjne
Klientom zapewniamy:
• przygotowanie oferty cenowej
• przygotowanie projektu konstrukcji CAD:
Solid Edge, UNIGRAPHICS, AutoCAD
• generację ścieżki narzędzia CAM: EdgeCAM
• symulację obróbki
• obróbkę CNC i konwencjonalną oraz EDM i WEDM
• przeprowadzenie próbnego uruchomienia i serwis
We oﬀer:
•
•
•
•
•
•

fast price quotation
CAD design: Solid Edge, UNIGRAPHICS, AutoCAD
CAM tool path design: EdgeCAM
machining simulation
CNC and conventional machining, EDM, WEDM
test run and post-production service

Мы обеспечиваем Клиентам:
• подготовку ценового предложения
• подготовку проекта конструкции CAD:
Solid Edge, UNIGRAPHICS, AutoCAD
• генерацию прохождения инструмента CAM: EdgeCAM
• симуляцию обработки
• обработку CNC и конвенциональную обработку, а также EDM и WEDM
• проведение пробного введения в действие и сервис

ISO 9001: 2000

narzędziownia

Maszyna współrzędnościowa Sheﬃeld Discovery D-28
Sheﬃeld Discovery D-28 measuring machine

obróbka na najwyższym poziomie

CNC DMC-100V
oś X/Y/Z: 1000/800/500 mm
wymiary stołu: 1250x800 mm
masa detalu: max. 1200 kg
X/Y/Z axis: 1000/800/500 mm
table dimentions: 1250x800 mm
detail weight: max. 1200 kg
DMC-100V

CNC TUG 56NM
średnica toczenia: max. ø560 mm
prędkość obrotowa: 5-2500 obr./min
przesuw wzdłużny: 1000 mm
głowica rewolwerowa
swing: max. ø560 mm
spindle speed: 5-2500 rpm
axial traverse: 1000 mm
revolving head

4

TUG 56NM

narzędziownia
obróbka na najwyższym poziomie
Elektrodrążarka wgłębna
CNC AGIE INNOVATION 3
EDM AGIE INNOVATION 3
oś X/Y/Z: 500/350/500 mm
wymiary przedmiotu obrabianego:
880 x 680 x350 mm
masa detalu: max. 800 kg
masa elektrody: max. 200 kg
X/Y/Z axis: 500/350/500 mm
detail dimentions: max. 880x 680x350 mm
detail weight: max. 800 kg
electrode weight: max. 200 kg

Elektrodrążarka wgłębna CNC
EDM AGIE INNOVATION 3

Elektrodrążarka wgłębna CNC AGIE INNOVATION 3
EDM AGIE INNOVATION 3

Elektrodrążarka drutowa CNC
WEDM AGIE AGIECUT EVOLUTION Serie 3

profesjonalizm
i doświadczenie

oś X/Y/Z: 500/350/250 mm
rozmiar stołu: 850x550 mm
X/Y/Z axis: 500/350/250 mm
table dimentions: 850x550 mm

Szliﬁerka do płaszczyzn
Geibel&Hotz FS1050sc
Plain grinder Geibel&Hotz FS1050sc
powierzchnia szlifowania:
max. 1000x500x425 mm
obciążenie: max. 1380 kg
working surface: max. 1000x 500x 425 mm
load: max. 1380 kg
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Szliﬁerka do płaszczyzn Geibel&Hotz FS1050sc
Plain grinder Geibel&Hotz FS1050sc
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produkcja
obróbka skrawaniem

Automat wzdłużny CNC STAR SR-32J
CNC Swiss-type Automatic Lathe STAR SR-32J

spełniamy
najwyższe
standardy…
Automat wzdłużny CNC STAR SR-32J
średnica toczenia max. ø32 mm
predkość obrotowa: max. 7000 obr./min
4 napędzane narzędzia
magazynopodajnik pręta

Centrum frezarskie Deckel-Maho DMF-220

HAAS SL20 H20

prędkość: 0-12000 obr./min
bezpośredni system pomiarowy
oś X/Y/Z: 2200/560/720 mm
szybki posuw: 50 m/min
sterowanie Heidenhein TNC 430
sonda pomiarowa detalu i laserowy pomiar narzędzia
chłodzenie przez wrzeciono
silnik liniowy osi X

średnica toczenia: max. ø226 mm
prędkość obrotowa: 50-4000 obr./min
przesuw wzdłużny: 508 mm

swing: max. ø226 mm
spindle speed: 50-4000 rpm
axial traverse: 508 mm

spindle speed: 0-12000 rpm
direct measurement
X/Y/Z axis: 2200/560/720 mm
rapid traverse: 50 m/min
Heidenhain TNC 430 control
detail touch probe & laser tool control
via-spindle cooling
linear engine powering X-axis

swing: max. ø32 mm
spindle speed: max. 7000 rpm
4 powered tools
multi-bar feeder
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HASS SL 20HE Deckel Maho DMF-220

TAE 30N

DMF-220
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Hala główna obróbki CNC
CNC machining main factory

produkcja

Spawanie / welding

spawanie, cięcie i obróbka cieplna
jakość i precyzja
Spawanie /welding
gniazdo MIG/TIG
gazowe
w osłonie CO2
w osłonie argonu
MIG/TIG facility
gas welding
CO2 protective atmosphere
argon protective atmosphere

Laser MAZAK Super Turbo X
wymiary stołu: 1250x2500 mm
wysokość stołu: 900 mm, moc:1500 W
max workpiece size: 1250x2500 mm
table hight: 900 mm, power: 1500 W
Laser MAZAK Super Turbo X
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Panel sterowniczy lasera
Laser MAZAK control panel

Piec hartowniczy POC-350
Heat treatment furnace POC-350

wtryskownia
szeroki zakres usług…

Dwugniazdowa forma wtryskowa z wkładkami z brązu berylowego
Double cavity injection mould with beryllium bronze inserts

ENGEL VC 750/150 Phoenix

ENGEL VC 750/150 Phoenix
bezkolumnowa
średnica ślimaka: 45 mm
pojemność wtrysku: max. 318 cm3
siła zwarcia: 1200 kN
molekularna suszarka tworzywa
dozownik barwnika
zamknięty układ chłodzenia
podajnik tworzywa

Integracja gniazda wtryskowego
z robotem własnej konstrukcji.
Equipping injection machine
with a robot designed
by our engineers.
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non-pillared
worm diameter: 45 mm
injection capacity: max. 318 cm3
clamping force: 1200 kN
molecular material drier
volumetric dosing unit
closed water chiller
hopper loader
Robot IML z paletyzacją własnej konstrukcji
IML Robot with palletizing system
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malarnia

malowanie proszkowe

mokra i proszkowa

Kabiny malarni proszkowej
Powder coating chambers

pełna gama
możliwości…
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Budynek lakierni
Surface ﬁnishing facility

montaż

wybrane

produkty

najwyższa jakość
produktu
końcowego

Zwijadło szybkiego natarcia
do wozów strażackich
High pressure hose reel for ﬁre vehicle

Imadło do rur 3/8-2”
3/8-2”vice

Manipulator przyczep kempingowych
Caravan mover
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Przyrząd do cięcia glazury L-700
Tiles cutter L-700

Linia montażowa
Assembly line

Palnik uniwersalny PRU-1
Universal soldering torch PRU-1

Obcinak do rur miedzianych
Copper pipe cutter

Gwintownica do rur 3/8"-1 1/4"
Hand die stock with 3/8"-1 1/4"
quick-change die heads

Zespół przyłączeniowy
do naczyń wzbiorczych NWPN
Connecting unit for expansion vessel
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Zakład Produkcyjno–Usługowy PA-MET
ul. Tuwima 4, 78-300 Świdwin
tel. +48 94 365 40 86, fax +48 94 365 30 47
e-mail: pamet@pamet.pl, www.pamet.pl

