MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICaL CapabILITIEs

UL. WOJSKA POLSKIEGO 6E, MIELEC - POLAND
+48 17 788 42 57
sekretariat@spiroflex.com.pl

Głównym przedmiotem działalności ﬁrmy SPIROFLEX Sp. z o.o. jest:
1. produkcja kompleksowych systemów odprowadzania spalin oraz systemów
wentylacyjnych,
2. wykonywanie usług precyzyjnego cięcia blach i proﬁli na nowoczesnych
wycinarkach laserowych,
3. wykonywanie usług cięcia strumieniem wody,
4. wykonywanie gięcia blach na prasach krawędziowych i zaginarkach CNC,
5. wykonywanie konstrukcji spawanych o różnym stopniu złożoności,
6. wykonywanie usług lakierowania proszkowego.
Core business of SPIROFLEX Sp. z o.o. Company is:
1. production of ﬂues, chimneys and ventilation systems,
2. services of precision laser cutting of sheet metal using modern laser cutters,
3. services of water jet cutting,
4. services of sheet metal bending using CNC benders and press brakes
5. production of weldments of varying complexity,
6. powder coating services.

1. MagaZyN MaTErIałóW HuTNICZyCH
WarEHOusE OF METaLLurgICaL prOduCTs
Firma Spiroﬂex Sp. z o.o. wykonuje usługi z materiałów powierzonych przez klientów, jak również
z materiałów własnych. W swojej ofercie posiadamy szeroki asortyment blach.
Wszystkie blachy magazynowane są pod zadaszeniem.
Spiroﬂex Sp. z o.o. provides services using both own materials and customer supplied materials.
We oﬀer large variety of sheet metals, stored in roofed warehouse.
Blachy dostępne z magazynu SPIROFLEX Sp. z o.o.:
• blacha czarna:
gatunek DC01 – od 0,4 mm do 2 mm
gatunek S235JR – od 2 mm do 25 mm
gatunek S355J2+N – 2 mm do 25 mm
• blacha nierdzewna:
gatunek 1.4301 – od 0,5 do 10 mm
gatunek 1.4404 – od 0,5 do 3 mm
• blacha aluminiowa:
gatunek PA11 – od 1 do 5 mm

Sheet metal available in Spiroﬂex storage:
• steel sheets:
DC01 – 0,4 mm to 2 mm
S235JR – 2 mm to 25 mm
S355J2+N – 2 mm to 25 mm
• stainless steel sheets:
1.4301 – 0,5 do 10 mm
1.4404 – 0,5 do 3 mm
• aluminum sheets:
PA11 – 1 do 5 mm

Firma Spiroﬂex jest w stanie zamówić materiały innych gatunków dostosowane do potrzeb klientów.
Spiroﬂex is also able to order other types of materials, according to customer needs.

2. CHarakTErysTyka parku MasZyNOWEgO
Our MaCHINEry aNd EQuIpMENT
2.1.

Wycinarki laserowe 2d (CO2 i Fiber)
2d LasEr CuTTErs (CO2, FIbEr)

Max długość cięcia:
Max cutting length
Max szerokość cięcia:
Max cutting width
Grubość ciętych materiałów:
Thickness range:
stal czarna
Steel
stal nierdzewna
Stainless steel
aluminium
Aluminum
Dokładność cięcia:
Precision of cutting

2.2.

Laser 5 kW
3000 mm

Laser 4 kW
3000 mm

Laser 2 kW
3000 mm

1500 mm

1500 mm

1500 mm

0,4-25 mm

0,4-25 mm

0,3-3 mm

0,4-15 mm

0,4-15 mm

0,3-3 mm

0,4-12 mm

0,4-12 mm

0,3-3 mm

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

Średnie Medium
85 ton
85 tones
2210 mm

Małe small
36 ton
36 tones
1020 mm

HydrauLICZNE prasy kraWędZIOWE
HydrauLIC prEss brakEs

Max siła nacisku:
Max cutting length
Max długość robocza:
Max working length
Prześwit między kolumnami:
Clearance
Max grubość giętej blachy:
Max sheet thickness

duże Large
220 ton
220 tones
3000 mm
2600 mm

1750 mm

932 mm

10 mm

8 mm

4 mm

2.3.

gIęTarka ObrOTOWa
CNC bENdEr

Max długość robocza:
Max working length
Prześwit:
Clearance
Max grubość giętej blachy:
Max sheet thickness

2.4.

80 mm
2 mm

NOŻyCE gILOTyNOWE
guILLOTINE sHEar

Max grubość ciętej blachy:
Max thickness
- stal czarna
- steel
- stal nierdzewna
- stainless steel
Max szerokość cięcia:
Max cutting width
Max szerokość odcinanego pasa:
Max cut-oﬀ thickness
Min szerokość odcinanego pasa:
Min cut-oﬀ thickness

2.5.

3020 mm

Małe small

duże Large

2,5 mm

6 mm

2,5 mm

4 mm

2030 mm

3100 mm

1000 mm

1000 mm

2 mm

6 mm

WykraWarka o ciśnieniu roboczym 5,5 bara
puNCHINg MaCHINE with operating pressure of 5.5 bar

Max wielkość arkusza:
Max sheet size
Max grubość materiału (stal czarna):
Max sheet thickness (steel)
Odchylenie położenia:
Position deviation

1525x6100 mm
4,5 mm
+/- 0,07 mm

2.6.

WyCINarka WOdNa o ciśnieniu roboczym 6000 bar
WaTErJET CuTTINg MaCHINE with operating pressure of 6000 bar

Max długość cięcia:
Max cutting length
Max szerokość cięcia:
Max cutting width
Max grubość ciętych detali:
Max thickness
Liniowa dokładność cięcia:
Linear cutting accuracy

2.7.

7200 mm
2000 mm
178 mm
0,03 mm na 1m cięcia
0,03 mm/1 m

graTOWarka pOWIErZCHNIOWa bLaCH
dEburrINg aNd surFaCE FINIsHINg MaCHINE

Min grubość gratowanych blach:
Min element thickness
Max grubość gratowanych blach:
Max element thickness
Max szerokość gratowanych elementów:
Max element width
Max długość gratowanych elementów:
Max element length
Zakres zaokrąglania blach promieniem:
Fillet radius range

2.8.

0,5 mm
50 mm
1m
2m
1 - 5 mm

ZgrZEWarkI puNkTOWE
spOT-WELdINg MaCHINEs

Max grubość zgrzewanych blach:
Max thickness
- stal czarna, stal nierdzewna
- steel, stainless steel
- aluminium
- aluminum
Max siła docisku:
Max clamping force
Rozstaw ramion:
Vertical arms spacing
Max prąd zwarcia:
Max short circuit current
Max prąd zgrzewania:
Max welding current

Małe small

duże Large

1,5 mm

2 mm

0,5 mm

1,5 mm

140 daN

350 daN

127 mm

200-450 mm

6,3 kA

12 kA

5 kA

9,6 kA

2.9.

ZgrZEWarka dO kOłkóW
sTud WELdEr

Zakres zgrzewania:
Welding range
- stal, stal nierdzewna
- steel, stainless steel
- aluminium, mosiądz, miedź
- aluminum, brass, copper
Cykl pracy:
Duty Cycle
Zakres długości kołków:
Stud length range
Zakres długości szpilek:
Pin length range

2.10.

0,5 mm
2 mm
1000 mm
60 mm
650 mm

auTOMaTy spaWaLNICZE dO rur
pIpE WELdINg MaCHINEs

Min średnica spawanych rur:
Min pipe diameter
Max średnica spawanych rur:
Max pipe diameter
Długość spawania:
Max pipe length

2.12.

10 – 100 mm

CZTErOWałEk
4-rOLL pLaTE bENdINg MaCHINEs

Min grubość zwijanej blachy:
Min sheet thickness
Max grubość zwijanych blach:
Max sheet thickness
Max szerokość zwijanego pasa:
Max sheet width
Min średnica zwijanych rur:
Min pipe diameter
Max średnica zwijanych rur:
Max pipe diameter

2.11.

M3-M8 (M10 po testach)
M3-M8 (M10 after testing)
M3-M6 (M8 po testach)
M3-M6 (M8 after testing)
do 25 kołków na minutę
up to 25 studs/min
6 – 40 mm

60 mm
650 mm
1000 mm

prasa pNEuMaTyCZNa dO WCIskaNIa kOłkóW
pNEuMaTIC prEss FOr sTuds aNd pINs

Max siła docisku:
Max clamping force

3,5 ton
(płynna regulacja)
3,5 tones
(inﬁnitely adjustable)

Max grubość blachy,
do której można wciskać elementy:
Max sheet thickness
Prześwit między ramieniem a stemplem:
Clearance
Odległość między tylnym korpusem a stemplem:
The distance between body and stamp
Max średnica wciskanych kołków:
Max stud diameter
Max średnica wciskanych nakrętek:
Max nut diameter

5 mm
5 mm
63 mm
400 mm
M8
M12

Posiadamy również wiele innych maszyn i urządzeń do plastycznej obróbki blach.
Spiroﬂex possess also large variety of other machines and equipment
for sheet metal processing.

3. MaLarNIa prOsZkOWa
pOWdEr COaTINg
Specjalizujemy się w lakierowaniu proszkowym konstrukcyjnych elementów
z blachy czarnej, nierdzewnej i aluminium. Lakierujemy proﬁle o długości do 7,2m.
Zapewniamy profesjonalne przygotowanie powierzchni przed malowaniem detali
poprzez oczyszczenie powierzchni za pomocą piaskowania lub kulek szklanych
w komorze ciśnieniowej. Następnie detale poddawane są procesowi odtłuszczania
w myjce za pomocą ultradźwięków.
W przypadku konstrukcji stalowych kolejnym etapem przygotowania powierzchni
jest proces fosforanowania, natomiast aluminium poddawane jest procesowi
trawienia i chromianowania. Powłoki proszkowe nanoszone są w komorach
malarskich przez wykwaliﬁkowanych pracowników co pozwala na uzyskanie
po wypaleniu proszku w piecu równomiernej powłoki.
We specialize in painting of constructions and elements made of steel, stainless
steel and aluminum up to 7,2 long. We oﬀer professional surface preparation by
sandblasting and ultrasonic cleaning.
Next step of surface preparation is phosphating for steel surfaces, and digestion
and chromate for aluminum. Powder coating is applied in booth by highly
qualiﬁed workers, which ensures uniform coating after curing.

3.1.

MyJNIa uLTradŹWIękOWa
uLTrasONIC WasHINg MaCHINE

Max temperatura płynu myjącego: 80 ˚C
Max washing liquid temperature
Wymiary zbiornika:
dimensions
- szerokość
700 mm
- width
- wysokość
700 mm
- height
- długość
1500 mm
- length
Pojemność użytkowa:
750 litrów
Usable capacity
750 liters
Częstotliwość drgań ultradźwiękowych: 21,5 kHz
Ultrasonic vibrations frequency

3.2.

kabINa CIŚNIENIOWa dO pIaskOWaNIa
Lub sZkIEłkOWaNIa dETaLI
saNdbLasTINg CabINET

Przestrzeń robocza kabiny:
Cabinet dimensions:
Ładowność:
Capacity:
Ciśnienie robocze:
Operating pressure:

1450x1200x800
160 kg
od 3,5 do 7 bar

3.3.

kabINy MaLarskIE
pOWdEr COaTINg bOOTH

Wymiary otworu roboczego:
- szerokość
- width
- wysokość
- height
Spręż wentylatora:
Fan pressure
Ilość kolorów farby:
Available colors

3.4.

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

800 mm

2500 mm

1028 mm

1420 mm

1900 mm

1850 mm

1300 mm

1142 mm

630 Pa

700 Pa

900 Pa

1400 Pa

nieograniczona
Unlimited

SUSZARKI KABINOWE
CHAMBER DRYERS

Wymiar komory roboczej:
Chamber dimensions
- szerokość
- width
- wysokość
- height
- długość
- length
Moc zainstalowana elektryczna
Electric power
Max temperatura znamionowa
powietrza obiegowego
Max air temperature

Nr 1

Nr 2

Nr 3

1400 mm

1500 mm

1400 mm

1700 mm

1700 mm

1700 mm

3500 mm

7300 mm

3500 mm

4200 W

8000 W

4200 W

220 ͦ C

200 ͦ C

220 ͦ C

4. upraWNIENIa I CErTyFIkaTy FIrMy spIrOFLEx sp. Z O.O.
spIrOFLEx sp. Z O.O. auTHOrIZaTIONs & CErTIFICaTEs

Jednostka certyﬁkująca
Certiﬁcation body
4.1. TŰW rheinland polska sp. z o.o.
TÜW rheinland polska sp. z o.o.

Zakres uprawnień
Terms of reference
Certyﬁkat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 Quality Management Systems Certiﬁcation
Zakres certyﬁkacji:
Certiﬁcation range:
• Projektowanie, produkcja i sprzedaż systemów kominowych
• Design, manufacture and sale of chimney systems,
• Świadczenie usług wycinania wodnego
• Providing services of water jet cutting
• Świadczenie usług plastycznej obróbki blach
• Providing services of sheet metal processing
• Świadczenie usług malowania proszkowego
• Providing services of powder coating

4.2. korporacja kominiarzy polskich
korporacja kominiarzy polskich
4.3. Ministerstwo spraw Wewnętrznych
Ministerstwo spraw Wewnętrznych

Uznanie produktów ﬁrmy Spiroﬂex Sp. z o.o. jako zalecanych
przez Korporację Kominiarzy Polskich
Qualiﬁcation of Spiroﬂex products as recommended for use
by Korporacja Kominiarzy Polskich
Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
Concession for performance of economic activity in the area:
• Wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym określonymi w pozycjach WT V, WT VII, WT XII i WT XIV
• Manufacturing and marketing of products for military or police purpose,
speciﬁed in positions: WT V, WT VII, WT XII and WT, XIV
• Obrót technologią w powyższym zakresie określoną w pozycjach WT XIII
• Marketing of technologies in this range, speciﬁed in positions: WT XIII

4.4. polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o.
polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o.

Umieszczony na liście zatwierdzonych Dostawców wyrobów i usług
Approved supplier of services and products

4.5. Instytut Techniki budowlanej
Instytut Techniki budowlanej

Certyﬁkat Zakładowej Kontroli Produkcji 1488-CPD-0096/Z
Factory Production Control certiﬁcate 1488-CPD-0096/Z

