URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ METALI
URZĄDZENIA DO PROCESÓW ODLEWNICZYCH

Pracujemy dla Ciebie ! Na całym świecie !

O NAS
Ponad 25 lat doświadczeń w produkcji urządzeń do obróbki cieplno-chemicznej
i procesów odlewniczych
Wykonawca i dostawca kompletnych linii technologicznych
Urządzenia dostosowane do specyfiki działalności Klienta
Dynamiczny i wykwalifikowany zespół
Usługi posprzedażowe:
kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
modernizacje i remonty urządzeń produkcji REMIX S.A. oraz innych producentów
sprzedaż części zamiennych do urządzeń do obróbki cieplno-chemicznej
i procesów odlewniczych

www.remixsa.pl

WIZJA I MISJA SPÓŁKI
Naszym celem na najbliższe lata jest umocnienie pozycji REMIX jako producenta urządzeń
przemysłowych do obróbki cieplnej w atmosferach i w próżni, linii do cynkowania oraz pieców
do topienia metali nieżelaznych wśród przedsiębiorstw konkurencyjnych, a także stałe
podnoszenie jakości świadczonych usług.
Naszą wizję realizujemy poprzez:
indywidualne podejście do współpracy z Klientami
ciągłe doskonalenie produkowanych urządzeń i świadczonych usług
prace badawczo-rozwojowe w technologii obróbki cieplnej
organizację pracy oraz optymalizację kosztów działalności Spółki
podnoszenie kwalifikacji kadry
wydajniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi

PARTNERZY BIZNESOWI
Zdobyte przez lata działalności firmy doświadczenie przekłada się na wszechstronną znajomość
rynku obróbki cieplnej a także znajduje odzwierciedlenie w umiejętności szybkiego reagowania
na potrzeby Klientów, doskonale je rozpoznając i zaspakajając. Nasz potencjał dostrzegł
amerykański producent urządzeń do obróbki cieplnej AFC-HOLCROFT. W 2012 roku,
podpisaliśmy umowę partnerską, na bazie której REMIX S.A. jest wyłącznym przedstawicielem
AFC-HOLCROFT w sprzedaży jego produktów na rynki europejskie.
Jako jedyni w Polsce oferujemy tygle do topienia metali nieżelaznych i akcesoria odlewnicze
niemieckiej firmy MAMMUT-WETRO GmbH. W ofercie handlowej znajduje się szeroka gama
tygli i akcesoriów odlewniczych przeznaczonych do topienia i przetrzymywania stopów metali
kolorowych, zwłaszcza stopów aluminium, stopów miedzi oraz cynku.
W roku 2016 zostaliśmy wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy NOXMAT GmbH
w Polsce, na Ukrainie, Białorusi oraz w Rosji. NOXMAT GmbH jest producentem wysokowydajnych energooszczędnych przemysłowych palników gazowych, w tym autorekuperacyjnych. REMIX reprezentuje NOXMAT GmbH w zakresie sprzedaży, usług montażowouruchomieniowych, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz części zamiennych.

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ W ATMOSFERACH
hartowanie, nawęglanie, węgloazotowanie, azotowanie, wyżarzanie,
odpuszczanie, grzanie przed kuciem i tłoczeniem

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ W PRÓŻNI
hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, odgazowanie, lutowanie, spiekanie,
azotowanie przy obniżonym ciśnieniu, nawęglanie przy obniżonym ciśnieniu

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ I ODLEWNICTWA
STOPÓW ALUMINIUM ORAZ METALI NIEŻELAZNYCH
homogenizacja, wyżarzanie, przesycanie, starzenie, podgrzewanie,
topienie i przetrzymywanie, rafinacja i modyfikacja stopów aluminium

LINIE DO CYNKOWANIA
cynkowanie ogniowe konstrukcji, cynkowanie ogniowe drobnych elementów,
cynkowanie ogniowe wysokotemperaturowe, cynkowanie ciągłe drutów i rur,
cynkowanie termodyfuzyjne, środki chemiczne do przygotowania powierzchni
stalowych przed cynkowaniem

CZĘŚCI ZAMIENNE, TYGLE
części zamienne do urządzeń produkcji REMIX S.A, innych producentów,
indywidualne zamówienia Klienta
tygle z węglika krzemu (SiC) w jakości X, XO, XY , tygle grafitowe

USŁUGI SERWISOWE
serwis i naprawy urządzeń, modernizacje i remonty, przeglądy okresowe

www.remixsa.pl

Wykorzystaj nasze doświadczenie,
zaufali nam światowi giganci - dołącz do nich i T Y !

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ W ATMOSFERACH
piece komorowe | piece wgłębne | piece taśmowe | piece rolkowe | piece z obrotowym
trzonem | piece z wysuwnym trzonem | piece muflowe | piece kołpakowe | piece z poziomą
retortą │ oprzyrządowanie │ urządzenia towarzyszące

Nasza wizja - Twoja przyszłość !

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ W PRÓŻNI
piece poziome typu H │ piece pionowe typu V │ piece z wysuwnym trzonem typu CB │
piece pionowe z załadunkiem górnym typu TL │ piece pionowe z załadunkiem dolnym typu BL │
piece wielostrefowe (wielokomorowe) │ piece specjalne

www.remixsa.pl

Twój cel – nasz wspólny sukces !

URZĄDZENIA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ I ODLEWNICTWA
STOPÓW ALUMINIUM ORAZ METALI NIEŻELAZNYCH
piece komorowe │ piece wgłębne │ piece przelotowe │piece z wysuwnym trzonem │
piece specjalne │ linie technologiczne do pracy ciągłej │ zautomatyzowane gniazda obróbcze
piece tyglowe │ piece szybowe │ piece wannowe │ urządzenia do rafinacji i modyfikacji
stopów aluminium │kadzie do transportu ciekłego metalu │nagrzewnice kadzi

Innowacyjne cynkowanie !

LINIE DO CYNKOWANIA
linie do cynkowania zanurzeniowego │ linie do cynkowania zanurzeniowego wysokotemperaturowego z wykorzystaniem wirówki │ linie do cynkowania ciągłego
gniazda i linie do cynkowania termodyfuzyjnego │ urządzenia towarzyszące │
modernizacje i remonty │ środki chemiczne do przygotowania powierzchni stalowych
przed cynkowaniem

www.remixsa.pl

Akcja ! Reakcja !
Postój urządzeń ograniczony do minimum.

CZĘŚCI ZAMIENNE
elementy grzejne z drutu oporowego, taśmy oporowej │ elementy grzejne sylitowe, rurkowe │
rury promieniujące wraz z dedykowanymi wkładami grzejnymi │ oprzyrządowanie odlewane │
retorty stosowane w piecach wgłębnych i generatorach │ mufle │ kosze spawane │ czujniki
temperatury │ materiały ceramiczne

Jakość dzięki doświadczeniu !

TYGLE I AKCESORIA ODLEWNICZE
Tygle z węglika krzemu
- SiC – typ X, stosowane do topienia i przetrzymywania stopów aluminiowych w piecach
elektrycznych, gazowych i olejowych
- SiC – typ XO, XY, przeznaczone do topienia stopów metali ciężkich i złomu aluminiowego
Tygle grafitowe
przeznaczone do topienia i przetrzymywania stopów aluminium w piecach elektrycznych (typ IM)
oraz do topienia i destylacji cynku w piecach indukcyjnych

www.remixsa.pl

Rzetelny serwis !

Problem ?
CO MOŻEMY
DLA CIEBIE
ZROBIĆ ?

USŁUGI SERWISOWE
kompleksowe modernizacje urządzeń do obróbki cieplnej, procesów odlewniczych
oraz cynkowni │ przebudowy techniczne i remonty linii technologicznych │ okresowe przeglądy
i serwis urządzeń│ regularny monitoring urządzeń do obróbki cieplnej, procesów odlewniczych
oraz cynkowni │ uruchomienia urządzeń u Klienta

REMIX S.A.
Poznańska 36, 66-200 Świebodzin
tel.: +48 68 47 55 400
fax: +48 68 47 55 404
e-mail: office@remixsa.pl
www.remixsa.pl

REMIX S.A.
Zakład Utrzymania Ruchu w Gorzycach
Odlewników 52, 39-432 Gorzyce
tel.: +48 15 64 46 864
fax: + 48 15 64 56 864 w. 15
e-mail: zur@remixsa.pl

