Odlewnia staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych.
Cast steel, cast iron, non ferrous metals castings foundry.

Szanowni Państwo,

Dear Sir / Madam,

Metalodlew SA powstał w styczniu 1994 roku w wyniku dokonanych
przekształceń własnościowych w HTS, jego tradycje odlewnicze
sięgają 1949 roku. Obecnie Spółka jest w całości ﬁrmą prywatną.

Metalodlew SA was established in January 1994 as a result of
a change of ownership at Huta Sendzimira (HTS), while its foundry
traditions date back to 1949. At present, the Company is entirely
private.

Metalodlew SA oferuje odlewy jednostkowe, małoseryjne, formowane ręcznie w formach piaskowych, wykonywane z kilkudziesięciu gatunków staliwa (do 15 Mg), żeliwa (do 25 Mg), stopów metali
nieżelaznych, o zróżnicowanym asortymencie w zakresie kształtu i masy. Poza działalnością produkcyjną odlewów dla przemysłu,
Metalodlew SA wykonuje również odlewy artystyczne.

Metalodlew SA offers one-off unit casts, short series manually
formed in sand forms, made of several dozen types of cast steel
(up to 15 mg), cast iron (up to 25 mg), non ferrous metal alloys,
with various mixes depending on shape and weight. Apart from
producing casts for industry, Metalodlew SA also produces art
castings.

Pełny zakres obróbki mechaniczną i cieplnej, świadczenie szerokich usług serwisowych, jak również wykonywanie modeli odlewniczych uzupełniają proces odlewniczy, dzięki czemu Spółka zapewnia
kompleksową obsługę Klienta. Wychodząc naprzeciw obecnym
uwarunkowaniom rynkowym Metalodlew SA dąży do wzbogacenia
asortymentu produktów o odlewy bardziej przetworzone, a tym
samym o wyższej wartości dodanej.

In addition to producing casts, the Company offers a full range
of mechanical or heat treatment, delivers a broad range of
maintenance services, as well as an extensive customer support
service for its patterns. In view of today’s market conditions,
Metalodlew SA aims to enrich its product mix with more processed
castings, thereby ensuring greater added value.

Dzięki doświadczeniu w produkcji specjalistycznych odlewów
w nowoczesnych technologiach oraz dobrej pozycji rynkowej, wykonywane w Metalodlew SA odlewy części zamiennych do maszyn
i urządzeń spełniają wymagania odbiorców reprezentujących wiele
kluczowych dla każdej gospodarki gałęzi przemysłu: maszynowego,
metalurgicznego, energetycznego, mineralnego i wydobywczego,
stoczniowego, chemicznego i petrochemicznego, środków transportów oraz przemysłu energetyki odnawialnej. Metalodlew SA
jest ﬁrmą rozpoznawalną nie tylko na rynku polskim ale również na
Świecie. Głównymi odbiorcami odlewów obok kontrahentów krajowych są ﬁrmy z Unii Europejskiej, Ameryki Północnej oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Owing to our experience with the production of specialist
casts using state-of-the-art technologies and our reputation as
a market leader, casts of spare parts for machines and equipment,
made by Metalodlew SA, meet the requirements of our clients
who come many branches of industry that are essential to any
economy, namely: machinery, metallurgical, energy, mineral
and mining, shipyard, transport, and renewable energy industry.
Metalodlew SA is a company recognizable not only on the Polish
market, but also worldwide. The main recipients of castings,
apart from domestic contractors, are companies from the
European Union, North America, as well as the Far East and
Middle East.

Produkcja odbywa się zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania spełniającym wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2001;
PN-EN ISO 14001 i PN-N 18001. Firma posiada również dopuszczenia światowych towarzystw kwaliﬁkacyjnych: Germanischer
Lloyd, Det Norskie Veritas, Burea Veritas, Lloyd’s Register of Shipping oraz Polski Rejestr Statków.

Production takes place according to the Integrated Management
System that meets the requirements of standards: PN-EN ISO
9001:2001; PN-EN ISO 14001 and PN-N 18001. The Comapny
also features permits from worldwide qualiﬁcation associations:
Germanischer Lloyd, Det Norskie Veritas, Bureau Veritas, Lloyd’s
Register of Shipping and Polski Rejestr Statków.

Metalodlew SA jest ﬁrmą efektywną, ekologiczną, będącą stabilnym partnerem dla swoich odbiorców, elastycznie reagującą na potrzeby Klientów, stale doskonaląca proces kompleksowej obsługi
oraz ciągłej poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Spółka gwarantuje wysoką jakość, terminowość, a jej produkty z powodzeniem konkurują z wyrobami innych producentów odlewów.

Metalodlew SA is an effective, ecologically aware company,
and a stable partner for its clients, which reacts ﬂexibly to its
customers’ needs, continuously improving its specialist support
process, and continuously improving the quality of its products
and services. The Company guarantees high quality, efﬁcient
service, and competitive product standards.

Lidia Marzec

Prezes Zarządu / President

Przemysł chemiczny i petrochemiczny
Chemical and petrochemical industry

korpus zaworu / body valve

dysk / disc

korpus zaworu / body valve

żeliwo sferoidalne / nodular iron
2900 kg

staliwo węglowe / carbon steel
6500 kg

korpus zaworu / body valve
dysk / disc

żeliwo sferoidalne / nodular iron
2800 kg

żeliwo sferoidalne / nodular iron
4500 kg

żeliwo sferoidalne / nodular iron
1200 kg

Przemysł energetyczny
Energy industry

kierownica pompy / diffuser

zestaw miażdżący / crushing mill

pierścień miażdżący / crushing ring

staliwo narzędziowe / tool steel
27000 kg/kpl

staliwo narzędziowe / tool steel
8000 kg

żeliwo szare / grey iron
6500 kg

pierścień miażdżący / crushing ring

żeliwo Nihard / Nihard iron
14400 kg

Przemysł energetyki odnawialnej
Renewable energy industry

piasta / hub

tarcza / brake disc

żeliwo sferoidalne / nodular iron
1300 kg
żeliwo sferoidalne / nodular iron
7600 kg
rama główna / main frame
obudowa łożyska / gear box

żeliwo szare / grey iron
4100 kg

żeliwo sferoidalne / nodular iron
12300 kg

Przemysł maszynowy
Machine industry

koło napędowe / driving wheel

obudowa łożyska / gear box

żeliwo szare / grey iron
5500 kg

wirnik / rotor

staliwo wysokostopowe / high alloy steel
5200 kg

koło zębate / gear wheel

staliwo niskostopowe / low alloy steel
32000 kg/kpl

żeliwo sferoidalne / nodular iron
1000 kg

Przemysł mineralny i wydobywczy
Mineral and mining industry

ogniwo gąsienicy / track link

płyta sitowa / sieve plate

wykładzina kruszarki / crushing liner

staliwo wysokomanganowe / manganese steel
250 kg

staliwo wysokomanganowe / manganese steel
600 kg
staliwo wysokomanganowe / manganese steel
500 kg

stożek do kruszarki / crushing cone
płyta krusząca / crushing plate

staliwo wysokomanganowe / manganese steel
1200 kg

staliwo wysokomanganowe / manganese steel
4500 kg

Przemysł środków transportu
Transport and construction industry

przeciwciężar / counterweight

żeliwo szare / grey iron
12000 kg

przeciwciężar / counterweight

przeciwciężar / counterweight

żeliwo szare / grey iron
6500 kg

żeliwo szare / grey iron
11600 kg

Przemysł stoczniowy
Shipyard industry

element steru / rudder casting

kluza / hawsehole

staliwo węglowe / carbon steel
380 kg
staliwo węglowe / carbon steel
4600 kg

stabilizator / stabilizer

koło łańcuchowe / chain wheel

staliwo węglowe / carbon steel
10500 kg

staliwo węglowe / carbon steel
12000 kg

Przemysł metalurgiczny
Metallurgical industry

płaszcz rolki / roller casing

staliwo chromo-niklowe / chrome-nickel alloy steel
1600 kg

chłodnica płytowa / cooling stave

żeliwo sferoidalne / nodular iron
2900 kg

walec / roller
kadź / slag pot

żeliwo sferoidalne / nodular iron
1100 kg

tuleja / bush

brąz / bronze
3000 kg

żeliwo sferoidalne / nodular iron
14700 kg

Odlewnia artystyczna
Artistic foundry

Odlewnia artystyczna / Artistic foundry
• Odlewy o charakterze
dekoracyjnym i informacyjnym:
odlewy sztukateryjne, kopie
dzieł sztuki, pomniki, popiersia,
medale okolicznościowe, tablice
pamiątkowe i informacyjne
na budynkach użyteczności
publicznej
• Projekty i modele
• Współpraca z artystami
rzeźbiarzami
• Casts of decorative and
informative nature: stuccowork
casts, pieces of art replicas,
monuments, busts, celebration
medals, memorial and information boards on public buildings
• Designs and models
• Cooperation with sculptors
and other types of artists

Kraków

Odlewamy zadowolenie
We cast satisfaction
Metalodlew SA
PL, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
tel.: +48 12 688 71 00
fax: +48 12 688 71 01
e-mail: info@metalodlew.pl

www.metalodlew.pl

