Twój wykonawca konstrukcji stalowych
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Firma Produkcyjno-Usługowa METACO założona została w 2002 r.
przez inżyniera Józefa Stelmaszczyka. Początkowo działalność
prowadzona była w obszarze przemysłowym Rogowiec k/Bełchatowa.
Od 2006 roku zakład zlokalizowany jest przy ulicy Przemysłowej 13
w Bełchatowie. Realizacja zleceń wytwórczych prowadzona jest w hali
produkcyjnej o powierzchni 3200 m2 oraz obiektach pomocniczych
o powierzchni 1100 m2 na działce 2,2 ha.
Współpraca m. in. przy budowie Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów pozwoliła na znaczący rozwój i wzbogacenie
oferty METACO. Stopniowo nabywane doświadczenie wykonawcze
umocniło pozycję przedsiębiorstwa nie tylko na rynku lokalnym.
Za potencjał zakładu uznaje się w pierwszej kolejności wykwalifikowaną
kadrę pracowniczą. Przy pomocy rozbudowanego i ciągle usprawnianego
parku maszynowego jednostka elastycznie dostosowuje swą produkcję
do indywidualnych potrzeb klienta. Ciągłe doskonalenie procesów
wytwórczych, prowadzone obserwacje zapotrzebowania rynkowego oraz
wykonywane inwestycje dążą do uzyskiwania wyrobów o najwyższej
jakości.

OFERUJEMY:
• Kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych i handlowych;
• Produkcję, montaż konstrukcji stalowych i zbrojeń budowlanych;
• Antykorozję stali;
• Obróbkę skrawaniem;
• Usługi sprzętowe;
• Wynajem kontenerów.
Wdrożony i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP
zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009 i PN-N-18001:2004 oraz System
Jakości w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834-2:2007, a także wymagania
w zakresie wykonania konstrukcji stalowych w oparciu o PN-EN 1090-1 daje
naszym Kontrahentom pewność i gwarancję spełnienia ich wymagań
jakościowych i BHP.

Posiadamy kompetencje w zakresie:
NADZORU SPAWALNICZEGO IWE;
• BADAŃ WIZUALNYCH (VT) ;
• BADAŃ PENETRACYJNYCH (PT);
• BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH (UT);
BADAŃ MAGNETYCZNO-PROSZKOWYCH (MT);
•

•

dzięki którym możemy samodzielnie przeprowadzać badania zgodnie
z normami jakościowymi.

PN-M-69009

Przykładowe realizacje firmy METACO:

Firma posiada bogate zaplecze techniczne zapewniające wysoką
jakość i terminowość wykonywanych usług m.in.:
- wypalarka CNC gazowo-plazmowa stół 2x6 mb;
- gilotyna –szerokość cięcia blach 3150mm, grubość 16mm;
- piły taśmowe – max szerokość cięcia 550mm;
- półautomaty do otworowania, wiertarki kolumnowe;
- walcarka do blach, szerokość 2000 mm, max grubość 20mm;
- prasa krawędziowa 100 ton, długość gięcia 3700mm, prasy - hydrauliczne;
- półautomaty spawalnicze MIG/MAG;
- urządzenie do spawania łukiem krytym;
- giętarka trójrolkowa do gięcia kształtowników;
- komora śrutownicza o wymiarach 5x4x16 m;
- półautomatyczna giętarka do rur;
- wózki widłowe, udźwig 10 T;
- ładowarki teleskopowe, wysokość podnośnika 10-21 m, udźwig 3-5T;
- ruchome podesty montażowe, zasięg 16 i 18m;
- samochód ciężarowy + HDS udźwig 3T + przyczepa
niskopodwoziowa.

Firma METACO świadczy usługi także w zakresie gięcia oraz zwijania
różnego rodzaju kształtowników oraz rur nowoczesnymi maszynami NC.
W tabeli podane są maksymalne wartości kształtowników oraz minimalne
średnice gięcia. Giętarka do rur oferuje możliwość gięcia rur Ø42,4 R2,
promień gięcia R max = 150 mm, maksymalna długość rury 6000 mm.

W swojej propozycji firma METACO oferuje także możliwość
wynajmu sprzętu budowlanego, do różnych prac montażowych m.in.:

Podnośnik teleskopowy MANITOU 1030S + naczepa niskopodwoziowa
-

zasięg ramienia 10m;
udźwig max. 3 000 kg;
napęd 4x4;
dwie osie skrętne;
możliwość założenia podestu koszowego, bociana,
łyżki i haka obrotowego;
- platforma naczepy o wymiarach 2,4m x 6,0 m.
Podnośnik teleskopowy MANITOU MT 1440
-

wysokość podnoszenia 13,53m;
udźwig max. 4000kg;
dwie osie skrętne;
możliwość założenia kosza towarowego, bociana,
łyżki i haka obrotowego.

Obrotowy podnośnik teleskopowy MANITOU MRT 2150 Privilege+

-

wysokość podnoszenia 20,60m;
maksymalny zasięg ramienia 18,10m;
udźwig max. 5000kg;
napęd 4x4;
dwie osie skrętne;
dodatkowy osprzęt: widły rozsuwane, łyżka, wciągarka linowa 5T,
platforma robocza (stalowa obrotowa ładowność 1000 kg
rozkładana 2,25 4,00m).

Koparko-ładowarka JCB 3CX
- głębokość kopania 5,46m;

- pojemność łyżki przedniej 1,0m³;
- napęd 4x4;
- dodatkowe łyżki kopiące;
- widły do rozładunku palet.

Wózek widłowy HANGCHA 100CPCD :
- max udźwig 10 000 kg;
- wysokość podnoszenia 3 300 mm;
- max długość wideł 2 500 mm.

Przegubowe podesty ruchome
Haulotte 16 PX i Haulotte 18 PX
- wysokość robocza 16m i 17,3m;
- max udźwig 230 kg;
- ciężar całkowity ~ 7 500 kg.

Dysponujemy własnym transportem.
Wszystkie maszyny posiadają aktualne badania UDT.
Zapraszamy do współpracy.

