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Grupa Ładziński är ett familjeföretag som består av följande
firmor:
PROKOSTAL sp. z o.o. – konstruktion av maskiner och
transportband till utvinningsindustri, boggin för
järnvägsindustri,
ŁADZIŃSKI ZAKŁADY METALOWE – svetsade stålkonstruktioner
(bygg- och energiindustri)
ŁADZIŃSKI PRODUKCJA SPECJALISTYCZNYCH
brandbilsstommar av aluminium (bilindustri)
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–

Som producent av stålkonstruktioner har vi byggt vår position
inom metalindustrin sedan 1974 och vi har specialiserat oss,
bland annat, i tillverkning av:
System av materialutvinning och malning,
System av transport och lagring av bulkgods,
Arbetsplatformrar till tågreparationer,
Brandbilsstommar av aluminium.
För att möta våra kunders komplexa behov samarbetar vi med
konstruktionskontor som kan göra beräkningar och designa både
konstruktioner och mekaniska anordningar. Vi har
produktionshallar som omfattar 10500 kvadratmeter där vi kan
organisera en hel tillverkningsprocess: med början från
skärning och materialförberedelse, genom svetsning och
mekanisk bearbetning och till slut målning och montage.
Sedan 2008 har vi organiserat vår produktion i enlighet med
ett kvalitetssäkringssystem PNEN ISO 9001-2008 som bekräftats

av DEKRA. Inom området svetsteknik gäller ett certifikat DIN
EN ISO 3843-2, DIN EN ISO (före detta standard DIN 18800-7
klass E) givet av Institutet för svetsteknik i Halla som
bekräftar den högsta kvaliteten av våra produkter. I enlighet
med dessa certifieringar får vi tillverka både statiska och
dynamiska konstruktioner sådana som: stålbroar, kranar,
kranbanor, grävmaskiner, transportband, master och
schaktkonstruktioner. Vårt företag är också certifierad i
enlighet med DIN EN 15085-2, den högsta certifieringsnivån CL1
som tillåter oss att tilverka nyckelelement av järnvägsfordon.
I många år har vi haft ett frukbart samarbete med kunder från
Tyskland, Österrike, Luxemburg, Frankrike, Belgien och
Schweiz. Det är en bekräftelse på våra produkters kvalite,
fasthet och punktlighet.
Vårt företags mål är att uppfylla våra kunders förväntningar
gällande leveranser av produkter och tjänster av högsta
kvalite inom metallsektorn. Detta garanteras av vår
högkvalificerad personal, ca 120 anställda, professionella
ingenjörer och individuell inställning till kunder. Vårt
företags strategi är, först och främst, dynamisk utveckling på
den polska och internationella marknaden.
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