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Zajmujemy się profesjonalną obróbką stali (i nie tylko). 
Od 20 lat dostarczamy naszym klientom pomysły, 
podzespoły oraz gotowe urządzenia, wykonane  
z najwyższą precyzją. Naszym priorytetem jest jakość, 
czego dowodem są długoterminowe kontrakty  
i zadowoleni z obsługi klienci. 

Jesteśmy wszędzie
Dzięki szerokiej gamie usług, pracujemy dla 
klientów z wielu branż: elektronicznej, che-
micznej, motoryzacyjnej, spożywczej, architek-
tonicznej i budowlanej. 

Konsekwentne inwestycje w sprzęt i umiejęt-
ności naszego zespołu umożliwiły nam uzyska-
nie licznych certyfikatów od krajowych i mię-
dzynarodowych audytorów. Dzięki temu, nasze 
produkty dostarczane są do najbardziej wyma-
gających fabryk i uzytkowników w Europie. 

Ponad 100 lat rozwoju  
technologii w zasięgu ręki
Od tradycyjnych metod obróbki po współcze-
sne wycinarki laserowe, spawalnictwo i giętarki 
CNC - w HPT korzystamy ze wszystkich dostęp-
nych technologii, by dostarczyć klientom to, 
czego potrzebują. 

Z równym zaangażowaniem podchodzimy do 
wysokonakładowych serii podzespołów jak i 
prototypów. Możemy pracować na podstawie 
dostarczonej dokumentacji technicznej jak i 
słownego opisu produktu końcowego. 

Nowe korzyści dla Twojej firmy
Każdego dnia podejmujemy nowe wyzwa-
nia - innowacyjne materiały, wysoka precyzja, 
wydajność, czas wdrożenia i oczywiście koszty 
produkcji. 

Dzięki zdobytemu przez lata know-how, nasi 
projektanci i kierownicy produkcji mogą zapro-
ponować rozwiązania, które pomogą zredu-
kować koszty produkcji lub zwiększyć zyski ze 
sprzedaży.

 
Certyfikowana jakość
Precyzyjne narzędzia w połączeniu z 
międzynarodowymi standardami jakości 
gwarantują naszym klientom najwyższą jakość 
produkcji. 

Nasz zaawansowany System Zarządzania 
Produkcją (ERP) systematyzuje prace na 
każdym etapie, zapewniając pełną zgodność 
z wytycznymi, ceną i ustalonym terminem 
dostawy. 

Visual Testing (VT)
Level 2 Certificate

ISO 9001:2008
System Zarządzania 

Jakością

System Zarządzania 
Produkcją

Przedsiębiorstwo  
Odpowiedzialne Społecznie, 

zgodnie z wytycznymi  
Swiss Contribution

AA1000
Sustainability  

Certificate
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b2b

idea+

Rozwiązania B2B

Urządzenia przemysłowe
i komponenty

Usługi doradcze

tech

niezbędnym ogniwem 
Twojego procesu produkcji

Jesteśmy
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Rozwiązania Business-to-Business
Cięcie laserowe CNC (laser światłowodowy)

Spawanie CO 2 / Argon – TIG, MIG, MAG

Gięcie i kształtowanie CNC

Toczenie i frezowanie CNC

Spawanie punktowe

Wstrzeliwanie kołków

Termowiercenie

Cięcie piłą taśmową

Gięcie i toczenie rur

Szlifowanie rur, profili i płaskowników

Projektowanie CAD/CAM

Dostawa i montaż

Urządzenia przemysłowe i komponenty
Komponenty myjni bezdotykowych

Petwash - bezdotykowe myjnie dla zwierząt domowych

Systemy transportu monet

Garownie

Taśmociągi

Wysięgniki ścienne i sufitowe

i wiele innych...

Usługi doradcze
Doradztwo projektowe i konstrukcyjne

Prototypowanie

Optymalizacja konstrukcji

Kalkulacja kosztów produkcji

Nasza oferta składa się z trzech grup usług, dedykowanych róznym 
typom klientów. Producentom urządzeń technicznych zapewniamy 
kompleksową obróbkę materiałów. Natomiast klientom końcowym 
(inwestorom, wynalazcom i laboratoriom) oferujemy gamę 
produktów i usług w pełni dopasowaną do potrzeb. 

...kimś więcej
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Jak to robimy?

Cięcie laserowe CNC 
(laser światłowodowy)
Bardzo precyzyjne i jednocześnie szybkie 
wycinanie wszystkich rodzajów stali, również 
powierzchni refleksyjnych, o grubości do 12 
mm.

Gięcie i kształtowanie CNC
Gięcie z wysoką precyzją (0,01 mm) na ste-
rowanej komputerowo giętarce gwarantuje 
maksymalną zgodność z projektem i powta-
rzalność efektów. 

Piła taśmowa
Technologia ta umożliwia perfekcyjnie cięcie, 
pozostawiające gładką powierzchnię. Zaleca-
na jest do cięcia precyzyjnego, zwłaszcza dla 
powtarzalnych elementów. 

Wstrzeliwanie kołków
Tworzenie wytryzmałych połączeń pomię-
dzy kołkiem (lub gwintem) a powierzchnią 
(również pokrytą lakierem lub farbą). Nie 
pozostawia dziur i nie osłabia materiałów.

Spawanie CO 2 / Argon 
(TIG, MIG, MAG)
Spawanie aluminium, stali kwasoodpornej, 
węglowej i nierdzewnej, miedzi i mosiądzu 
w technologiach TIG, MIG, MAG.

Spawanie punktowe
Jest to szybka metoda łączenia ze sobą 
różnych materiałów (także, gdy oba łączone 
elementy są wykonane z innego materiału). 
Nie wymaga stosowania żadnych dodatko-
wych substancji do łączenia.

Szlifowanie rur, profili 
i płaskowników 
Automatyczne szlifowanie elementów wy-
konanych z aluminum, stali kwasoodpornej, 
nierdzewnej i węglowej. Dostępne granulacje: 
P240, P320, P600.

Przygotowanie 
i zabezpieczanie powierzchni
Malowanie proszkowe, galwanizacja, 
piaskowanie, malowanie natryskowe.

Prototypowanie
Produkcja krótkich serii lub pojedycznych 
prototypów na podstawie dokumentacji tech-
nicznej lub uproszczonego opisu produktu.

Dzięki szerokiej gamie usług, 
jesteśmy Twoim wszechstronnym dostawcą.
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Gięcie i kształtowanie CNC
Gięcie z wysoką precyzją (0,01 mm) na ste-
rowanej komputerowo giętarce gwarantuje 
maksymalną zgodność z projektem i powta-
rzalność efektów. 

Wstrzeliwanie kołków
Tworzenie wytryzmałych połączeń pomię-
dzy kołkiem (lub gwintem) a powierzchnią 
(również pokrytą lakierem lub farbą). Nie 
pozostawia dziur i nie osłabia materiałów.

Toczenie CNC
Najwyższa precyzja, szybka obróbka i 
niższe koszty – doskonałe rozwiązanie dla 
wszystkich poszukujących wydajnej metody 
toczenia. Zalecane także dla produkcji 
seryjnej. 

Frezowanie CNC
Wysoce precyzyjne, szybkie i uniwersalne – 
niezbędne przy obróbce skomplikowanych 
kształtów części i komponentów.

Termowiercenie
Doskonałe rozwiązanie do wiercenia otworów 
w materiałach o małej grubości. Pozwala 
zapewnić lepsze mocowanie dla śrub. 

Gilotyna CNC
Tnie większość materiałów o szerokim prze-
dziale grubości. Nie zniekształca materiału, 
jak tradycyjne gilotyny belkowe. Sterowanie 
numeryczne zapewnia wysoką precyzję cięcia 
i redukuje czas pracy. 

Projektowanie CAD/CAM
Projektowanie i optymalizacja zarówno 
prostych elementów jak i zaawansowanych 
urządzeń. 

Prototypowanie
Produkcja krótkich serii lub pojedycznych 
prototypów na podstawie dokumentacji tech-
nicznej lub uproszczonego opisu produktu.

Transport i montaż
Kompleksowa obsługa - nawet dla najbardziej 
wymagających projektów. 
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gdziekolwiek prowadzi  
        wyobraźnia 
     naszych klientów, 
          my podążamy za nimi

Firma ta zrealizowała dla nas wiele zamówień, 
za każdym razem wykazując się dużym 
zaangażowaniem. Pracownicy, jak również 
zachowanie jakości i terminowości wykonywanych 
usług to atuty HPT. Z pełnym przekonaniem 
polecamy ją jako sprawdzonego i solidnego 
partnera. 

A. Przetak
EHRLE

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z HPT. 
Zarówno jakość produktów, jak i terminy dostaw 
są bardzo dobre. 

G. Peter
AUTOMATION GmbH

Współpracujemy z HPT już ponad 10 lat. Jako 
producent sprzętu technicznego, możemy polegać 
na tak rzetelnej firmie. Wszystkie części dostarczane 
są na czas, przy zachowaniu niezmiennej, wysokiej 
jakości. 

Z. Nagay
RADEX 

Firma godna polecenia tym, dla których liczy się 
cena produktów. Jakość współpracy, dobra 
lokalizacja oraz rzetelny kontakt należą do atutów 
przedsiębiorstwa. 

M. Bieńkowski
SAFEROAD POMERANIA
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Naturalne środowisko
Aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, nasi pra-
cownicy przestrzegają precyzyjnych wytycznych dotyczących oszczę-
dzania energii elektrycznej, minimalizacji zużycia wody i stosowania 
rozwiązań elektronicznych zamiast papierowych, gdy tylko jest taka 
możliwość. 

Społeczność lokalna
Konsekwentnie zatrudniamy i szkolimy pracowników, którzy są przred-
stawicielami lokalnych społeczności. Angażujemy się także w rozwój 
infrastruktury lokalnej, takiej jak place zabaw dla dzieci lub budynki 
użyteczności publicznej. 

ERP to skrót od Enterprise 
Resource Planning.  
Jest to metoda 
efektywnego zarządzania 
procesami produkcyjnymi 
z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii 
informatycznych.

Dzięki wdrożonemu systemowi ERP 
nasi klienci mogą szybko uzyskać 
precyzyjną informację na temat 
statusu zamówienia, kosztów i 
przewidywanej daty dotawy. ERP 
umożliwia także optymalizację 
procesu produkcji, redukujc czas 
pracy oraz zużycie materiałów. 

ERP

CSR

Krok 1 – Przyjęcie zamówienia
Przyjmujemy zamówienia złożone emailem, telefonicznie lub 
osobiście. Każde zamówienie potwierdzane jest emailem. 

Krok 2 – Oferta
Nasz dział sprzedaży przygotowuje ofertę zawierającą szcze-
gółowy opis projektu i ceny. Na tym etapie sprawdzamy 
także dostępnąć wszystkich surowców. Jeśli oferta zostanie 
potwierdzona przez klienta, przechodzimy do następnego 
etapu. 

Krok 3 – Przygotowanie zlecenia
Zlecenie dzielone jest na elementy i etapy produkcji, a na-
stępnie wpisywane do systemu ERP. Ustalone koszty i terminy 
dostaw są widoczne dla wszystkich kierowników produkcji. 
Zlecenie otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny oraz kod 
kreskowy dla każdego etapu produkcji. 

Krok 4 – Wykonanie zlecenia
Każdy element jest wykonywany w oparciu o opis projektu  
i dostarczoną dokumentację tehniczną. 

Pierwsza Kontrola jakości
Pierwsze elementy z każdego etapu produkcji są sprawdza-
ne pod względem zgodności z naszymi standardami jakości 
oraz wymogami klienta. 

Krok 5 – Kompletowanie
Wszystkie elemety są zbierane i liczone.

Druga Kontrola jakości
Końcowa kontrola jakości wybranych elementów z każdej 
serii produkcyjnej. 

Krok 6 – Pakowanie

Krok 7 – Transport i montaż

Rozwijamy się odpowiedzialnie. 
Podstanowiliśmy wdrożyć 
procedury, które redukują 
negatywny wpływ na środowisko 
naturalne oraz zwiększają 
zaangażowanie w rozwój  
lokalnej społeczności. 

N

S

Wdrożenie systemu ERP oraz procedur CSR jest  
częściowo finansowane ze środków Swiss Contribution,  
dedykowanych nowym krajom członkowskim UE. 
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Niezbędne ogniwo 
w Twoim procesie 
produkcji

www.inox-hpt.pl

HPT
Kamieniec 31 
72-001 Kołbaskowo, Poland
tel. +48 91 434 57 80 


