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Odwiedziłam Państwa
Śliwakowskich w siedzibie Ich
Firmy EUROMETAL SA
w Stalowej Woli. Ostatni raz
byłam tam na jesieni 2006 roku.
Gdybym nie widziała tego na
własne oczy, to bym nie uwierzyła, jaka wielka inwestycja
w tym czasie powstała na terenie Firmy. Ogromna, nowo
wybudowana hala, w której
mieszczą się najnowocześniejsze maszyny do tłoczenia
i obróbki aluminium. Oprócz
tego linia do odlewania wlewków. To wszystko robi niesamowite wrażenie. I to w czasie
tzw. kryzysu. Państwo Śliwakowscy należą do osób niezwykle skromnych, więc
o swoim przedsięwzięciu nie
chcieli rozmawiać przed jego
ukończeniem. Teraz miałam
okazję na rozmowę.
– IRM: Skąd pomysł na tak
ogromną, nowoczesną i drogą
inwestycję w ciężkich
czasach…
To kolejny etap zaplanowanego wcześniej projektu rozwoju
firmy. Czasy rzeczywiście nastały trudne, ale jak
z każdego kryzysu trzeba wyciągać pozytywne elementy.
Paradoksalnie dla naszej
inwestycji to nie jest zły moment. Optymalizacja procesu
produkcyjnego, poukładanie
struktur i zdobycie nowego
rynku wymaga spokojnego
czasu, a rynek w czasie kryzysu pracuje znacznie wolniej.
Łatwiej w dobie kryzysu pozyskać nowych fachowców niż
w okresie hossy, kiedy brako-

wało pracowników nawet najniższego szczebla. Również
łatwiej zdobywa się rynek.
Klienci szukają nowych dostawców, gdyż szukają obniżenia kosztów, więc przyglądają
się każdej pozycji i chętniej
rozmawiają o zmianach.
– IRM: Dlaczego postanowiliście Państwo inwestować
w maszyny z najwyższej półki
i najnowocześniejsze technologie?
Zawsze inwestowaliśmy w maszyny i urządzenia z najwyższej półki. Taka jest nasza filozofia. Rozwijaliśmy się
i będziemy rozwijać pionowo.
Uważamy, że innowacyjne
technologie i wysoka jakość
maszyn i urządzeń daje szanse
powodzenia przedsięwzięcia.
Jak do tej pory nigdy na takich założeniach nie zawiedliśmy się. Jako jedyna prywatna
tocznia tak szybko i z takim
sukcesem opanowaliśmy
produkcję i rynek zbytu dla
siebie. Nasze ostatnio uruchomione instalacje to:
l Linia do tłoczenia profili
aluminiowych wraz z prasą
o nacisku 3.500 ton (dostarczona przez niemiecką firmę
SMS Schlömann) oraz oprzyrządowaniem (dostarczonym
przez włoską firmę Turla).
Warto podkreślić, że jest to prasa o krótkim tłoku, z systemem
ładowania wlewka od przodu
kontenera. Zastosowano tu
również szereg innowacyjnych
rozwiązań – np. system liniowego prowadzenia kontenera
i ramy głównej prasy. Jest to

jedyna prasa z taką technologią w Polsce oraz jedna z 7 na
świecie. Oprzyrządowanie
prasy charakteryzuje się bardzo wytrzymałą konstrukcją,
zdolną przenosić profile
o wadze nawet do 30 kg/m.
Wybieg jest wyposażony
w system intensywnego chłodzenia oraz w pełni zautomatyzowany system układania
profili w koszach. Całą linię
produkcyjną o całkowitej
długości 120m obsługuje
jedynie 3 operatorów;

l Linia do ciągłego poziomego odlewania wlewków
aluminium o średnicy 9”
(dostarczona przez szwajcarską firmę Gautschi). Po instalacji znajdującej się w naszym
zakładzie w Kłomnicach jest to
druga linia pracujące w technologii ciągłego odlewania
w Polsce. W EUROMETALU
produkujemy jednak wlewki
o średnicy 9”, a w zakładzie
w Kłomnicach – 7”. Należy
podkreślić, że poza oczywistymi walorami technicznymi
i technologicznymi, technologia
ta umożliwia 100% recycling
odpadów aluminium, powstających w naturalny sposób
w procesie produkcji profili;
l Urządzenia do obróbki
mechanicznej profili aluminiowych – urządzenia do cięcia laserowego profili, centra
CNC, giętarki elektryczne, linie
do cięcia precyzyjnego detali
(dostarczone przez firmy
Mazak, BLM, Pressta Eisele,
Emmegi). Laser umożliwia
maksymalnie precyzyjne cię-
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cie i wycinanie w profilach aluminiowych. Otwiera to nowe
możliwości opracowywania
konstrukcji w oparciu o technologię łączenia bez śrub, nitów
czy spawania. Centrum obróbcze umożliwia otworowanie,
gwintowanie, nacinanie i wiercenie profili aluminiowych.
Maszyna do gięcia profili aluminiowych jest urządzeniem
o napędzie w pełni elektrycznym, co zapewnia niezawodne działanie i wysoką
precyzję. Dzięki zastosowaniu
3-wymiarowego oprogramowania możliwe jest przeprowadzenie pełnej symulacji pracy
i wizualizacja efektu
końcowego.

najwyższym poziomie
– np. elektronika, motoryzacja, przemysł lotniczy. Kolejne
urządzenia to układ mikroskopów, umożliwiający analizę
struktury produktu oraz spektrometr optyczny, którego zadaniem jest analiza składu
chemicznego elementów aluminiowych. Laboratorium jest
tym samym w pełni przygotowane nie tylko do prowadzenia badań, ale również do certyfikowania wyrobów
gotowych. Naszą intencją było
stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

l Urządzenia i sprzęt labo-

Obecnie dla wszystkich instalacji moc produkcyjna wynosi
30 – 35 tys. ton profili aluminiowych rocznie.

ratoryjny – między innymi
skaner i analizator kształtu tłoczonych profili aluminiowych,
wytrzymałościomierz, twardościomierze itp. (dostarczone
przez firmy Werth i Zwick).
Skaner jest urządzeniem najnowszej generacji, analizującym i porównującym kształt
rzeczywistego produktu z rysunkiem źródłowym, przygotowując jednocześnie pełny
raport zgodności wymiarów
z uwzględnieniem tolerancji
zgodnych z normami europejskimi lub narzuconymi przez
klienta.
Laboratorium dysponuje również ramieniem pomiarowym,
które znajduje zastosowanie
w precyzyjnych pomiarach
profili oraz detali. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku zastosowań, gdzie precyzja wykonania musi stać na
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– IRM: Jakie są możliwości
i moce tłoczni?

– IRM: Jakie cele postawiliście Państwo przed sobą?
Przed nami jeszcze dużo pracy. Najbliższy okres to pozyskanie rynku i ustabilizowanie
funkcjonowania nowej instalacji. Ale nie tylko – już pracujemy nad nowymi projektami na
lata 2011 – 2015.

dego klienta rozważamy indywidualnie, bo każdy jest inny
i nie można wszystkich traktować identycznie, szablonowo.
Produkujemy profile aluminiowe dla wielu branż, między innymi dla budownictwa, motoryzacji, inżynierii
przemysłowej, aluminiowych
wymienników ciepła, AGD,
systemów aluminiowych, ale
nie tylko. Jest tu dość szeroki
wachlarz sektorów gospodarki, gdzie znajdujemy zastosowanie dla profili aluminiowych.
– IRM: Czym zafascynowało
Państwa aluminium, że po-

święciliście akurat tej materii
całe swoje życie zawodowe
i, jak słyszałam, to jeszcze nie
koniec pomysłów?
Cały czas jesteśmy wierni aluminium. Ten metal fascynuje
nas wyjątkowo. Poświęciliśmy
mu całe swoje życie zawodowe i cały czas odkrywamy
nowe możliwości i stawiamy
sobie większe wymagania. Ale
tak naprawdę aluminium i jego
coraz to szersze zastosowanie
jest naszą pasją. Wierzymy,
że jego zastosowanie w życiu
codziennym będzie dynamicznie rosło.		
q

– IRM: Czym przyciągacie
Swoich klientów? I kim są
klienci Państwa Firmy? Dla ilu
branż wykonujecie usługi?
Dla klientów głównie liczą się
jakość wyrobu, cena i jakość
obsługi. My, jako firma rodzinna, do klientów podchodzimy
z szacunkiem. Potrzeby każ-
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