
 

  

Wycinanie, gięcie i spawanie blach ze stali 
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KOOPERACJA 



O FIRMIE 
 

Działająca na rynku od roku 2003 Innowacyjna 
Technologia Maszyn to prężne i innowacyjne 
przedsiębiorstwo, zlokalizowane na terenie Żorskiego 
Parku Przemysłowego przy ul. Bocznej 12. Wykonujemy 
konstrukcje stalowe schodów, wiat, konstrukcje hal oraz 
inne specjalistyczne obiekty. Konstrukcje realizowane są 
jako skręcano-spawane z kształtowników zimno  
i gorącowalcowanych.  

Flagowym produktem Spółki jest nowoczesna 
suszarnia pionowa do biomasy, oraz 
dostosowana do pracy w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych suszarnia pozioma. 
Oba rozwiązania charakteryzująca się wysoką 
energooszczędnością i innowacyjnością, która 
potwierdzona została uzyskaniem w roku 2013 
patentu nr. 214610, pt. „Sposób suszenia trocin 
oraz suszarka do suszenia trocin”. Za wdrożenie 
tej innowacyjnej technologii firma otrzymała 
wyróżnienie jako MIKROPRZEDSIĘBIORCA 2013 
ROKU w konkursie Fundacji Kronenberga przy 
Citi Handlowy.  

Posiadamy wykwalifikowaną załogę do realizacji zarówno dużych jak i małych zadań 
produkcyjnych. 

Zapewniamy usługę gięcia kształtowników na indywidualne zamówienie, oferujemy 
wykonanie obejm stalowych do mocowania rurociągów, obejmy do mocowania siatki na 
słupkach ogrodzeniowych oraz inne detale pod indywidualne zamówienie klienta. 
Ofertujemy również wykonawstwo hurtowych ilości detali stalowych, wypalanych na stole 
plazmowym CNC. Posiadamy doświadczenie w produkcji podajników śrubowych, 
kubełkowych, taśmowych, zgrzebłowych. 

Wykonujemy również drobną galanterię, taką jak poręcze, schody, drabinki oraz wszelkiego 
rodzaju wyroby stalowe (wraz z usługą malowania). Oferujemy również wykonanie tych 
elementów ze stali kwasoodpornej. 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 



PARK MASZYNOWY ITM 

Posiadamy biuro konstrukcyjne z zespołem doświadczonych konstruktorów, pracujących  
w oparciu o najnowsze technologie z wykorzystaniem oprogramowania CAD wspomaganym 
modelowaniem 3D. 
 

Stół CNC do cięcia plazmowego 
 
Ekonomiczny, zautomatyzowany stół do 
cięcia. Maszyna wyposażona jest w 
oprogramowanie, które pozwala 
importować niemal każdy kształt z 
zeskanowanych zdjęć, czcionek 
komputerowych oraz popularnych 
programów graficznych. Do jej obsługi 
wystarczy zwykły komputer. 

 

Piła taśmowa 
 
Trzy prędkości pracy taśmy regulowane 
listwą blokującą. Imadło skrętne w dwie 
strony zapewnia cięcie materiału pod różnym 
kątem.Za prostolinijność cięcia odpowiada 
zespół łożysk prowadzących taśmę. 
Urządzenie wyposażone jest standardowo w 
imadło szybkomocujące i ogranicznik 
obrabianego elementu. 
 

Walcarka 
 

Elektryczne urządzenie do walcowania blach. 
Łatwe operowanie materiałem dzięki 
wygodnemu systemowi zaciskowemu i 3 
rolkami zaginającymi ze stali nierdzewnej. 
 

Wiertarka słupowa 
 

Wiertarki wyposażone w posuw 
automatyczny, oświetlenie robocze, układ 
chłodzenia. Regulacja prędkości obrotowej  
za pomocą dźwigni. Wydajny silnik, 
przeznaczony do ciągłej pracy. 



Park Maszynowy ITM 

 
 

Prasa hydrauliczna 
krawędziowa 
Technologia gięcia na zimno jest 
niezwykle popularna w obróbce 
plastycznej metali. Dzięki efektywnej 
pracy pras krawędziowych można 
uzyskać trwałą krzywiznę przedmiotu 
obrabianego. Kąt gięcia w 
krawędziarkach numerycznych jest 
zależny od nastawień programowych, 
zgodnie z wymaganiami 
projektowymi. 

  
Trójwalcowa zwijarka  
do blach 
Najbardziej popularny typ urządzeń w 
branży, ze stałym górnym walcem 
oraz dwoma bocznymi walcami, 
poruszającymi się w górę i dół, 
podginającymi i zwijającymi blachę.  

 
Tokarka uniwersalna 
 

Maszyna ta posiada hamulec 
wrzeciona co ułatwia i przyspiesza 
proces gwintowania na maszynie, 
szeroki zakres obrotów wrzeciona, 
posuwów oraz gwintów zarówno 
calowych jak i metrycznych. 

 
Frezarka uniwersalna 
 

Frezarka uniwersalna to 
wyspecjalizowana maszyna do 
obróbki metalu. Jej uniwersalność 
polega na tym, że może być 
wykorzystana zarówno do prac 
naprawczych wykonywanych w 
warsztatach, jak i w zakładach 
produkcyjnych.  
 



 

Konstrukcje i elementy metalowe 
 
Konstrukcje i elementy metalowe wykonywane są na podstawie 
dokumentacji inwestora lub dokumentacji wykonywanej przez nasze 
biuro konstrukcyjne.  
 
Wykonujemy konstrukcje stalowe: 
schodów, wiat oraz konstrukcje hal 
realizowane jako spawano-skręcane z 
kształtników walcowanych na zimno i 
gorąco.  
 
Realizacje ITM zabezpieczone są warstwą 
antykorozyjną, na którą składa się podkład 
oraz poliuretanowa farba nawierzchniowa. 
Na zamówienie pokrywamy konstrukcje 
farbą ogniotrwałą. Wszystkie nasze 
realizacje posiadają odpowiednie atesty. 
Zapewniamy montaż konstrukcji u klienta.  
 
Dostarczamy nasze produkty bezpośrednio 
do miejsca ich pracy, zapewniamy 
kompleksowy montaż, szkolenia oraz 
serwis.  
 

  



Masz pomysł?  

Pozyskamy fundusze! 

O szczegóły zapytaj przedstawiciela 
 
Na życzenie Klienta przeprowadzamy analizę możliwości pozyskania dofinansowania dla 

określonej inwestycji (zarówno ze środków krajowych jak i unijnych), diagnozujemy,  

która oferta dofinansowania jest najbardziej korzystna z punktu widzenia planowanego 

przez Inwestora przedsięwzięcia, a następnie przygotowujemy adekwatną dokumentację 

aplikacyjną. 
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KONTAKT 

Innowacyjna 
Technologia Maszyn 

 
ul. Boczna 12 
44-240 Żory, Polska 

Tel. (32) 724 25 75 
 

http://innowacyjna-
technologia-maszyn.pl/ 
 
SEKRETARIAT KOOPERACJI 
 

Magdalena Mazurek 
tel. +48 668 015 057 

mail: biuro@arp.slask.pl 
 
DYREKTOR OPERACYJNY 
 

Damian Rafalski 
tel. +48 698 111 199 
mail: damian.rafalski@arp.slask.pl 
 
ZAPYTANIA PRODUKCYJNE 
 

Łukasz Malina 
tel. +48 608 375 075 

mail: lukasz.malina@arp.slask.pl 
 
 
 
 
 
 
 


