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O FIRMIE WIS-MARK
  Nasze przedsiębiorstwo istnieje od 1995 roku.
Specjalizujemy się w produkcji, naprawie, modernizacji
oraz konserwacji urządzeń dźwignicowych. Jako
wieloletni producent suwnic i żurawi, oferujemy naszym
Klientom urządzenia zarówno standardowe, jak i
nietypowe, projektowane na specjalne zamówienie. Na
prośbę Klienta przygotowujemy również prototypy
maszyn.

  Posiadamy uprawnienia UDT pozwalające na
modernizację sprzętu dźwignicowego UD-03-
36-P-2-13 oraz na naprawę urządzeń
dźwignicowych UD-03-36-N-3-13. Dodatkowo
przeprowadzamy niezbędne uzgodnienia w
zakresie odbiorów UDT.

https://www.wis-mark.pl/wp-content/uploads/2013/06/UD-03-36-P-2-13.pdf
https://www.wis-mark.pl/wp-content/uploads/2013/06/UD-03-36-N-3-13.pdf


SUWNICE

•Konfiguracje udźwigu i rozpiętości na życzenie użytkownika,
•Sterowanie suwnicy: podstawowe – radiowe, awaryjne – kaseta
sterownicza,
•Napędy mechanizmów jazdy suwnicy z przemiennikiem
częstotliwości,
•Układy czujników zapobiegające kolizji z obiektami na hali
produkcyjnej,
•Możliwość zamontowania dwóch wciągników pracujących w
tandemie,
•Dwie suwnice pracujące na wspólnym torowisku możemy
wyposażyć w radiowy system pracy w tandemie.

Zapewniamy dostawę ciężarów, obecność konserwatora i
obsługującego UTB podczas badania odbiorczego UDT.

NATOROWE

  Produkujemy suwnice jednodźwigarowe oraz dwudźwigarowe. Wszystkie
nasze produkty posiadają znak CE
i spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i norm.
W naszej ofercie znajdują się zarówno rozwiązania standardowe,
jak i nietypowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

OFERUJEMY:



SUWNICE

•Konfiguracje udźwigu i rozpiętości na życzenie użytkownika,
•Sterowanie suwnicy: podstawowe – radiowe, awaryjne – kaseta
sterownicza,
•Napędy mechanizmów jazdy suwnicy z przemiennikiem
częstotliwości,
•Układy czujników zapobiegające kolizji z obiektami na hali
produkcyjnej,
•Możliwość zamontowania dwóch wciągników pracujących w
tandemie,
•Dwie suwnice pracujące na wspólnym torowisku możemy
wyposażyć w radiowy system pracy w tandemie.

Zapewniamy dostawę ciężarów, obecność konserwatora i
obsługującego UTB podczas badania odbiorczego UDT.

PODWIESZANE

  Produkujemy suwnice jednodźwigarowe oraz dwudźwigarowe. Wszystkie
nasze produkty posiadają znak CE
i spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i norm.
W naszej ofercie znajdują się zarówno rozwiązania standardowe,
jak i nietypowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

OFERUJEMY:



SUWNICE

•Konfiguracje udźwigu i rozpiętości na życzenie użytkownika,
•Sterowanie suwnicy: podstawowe – radiowe, awaryjne – kaseta
sterownicza,
•Napędy mechanizmów jazdy suwnicy z przemiennikiem
częstotliwości,
•Układy czujników zapobiegające kolizji z obiektami na hali
produkcyjnej,
•Możliwość zamontowania dwóch wciągników pracujących w
tandemie,
•Dwie suwnice pracujące na wspólnym torowisku możemy
wyposażyć w radiowy system pracy w tandemie.

Zapewniamy dostawę ciężarów, obecność konserwatora i
obsługującego UTB podczas badania odbiorczego UDT.

BRAMOWE

  Produkujemy suwnice jednodźwigarowe oraz dwudźwigarowe. Wszystkie
nasze produkty posiadają znak CE
i spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i norm.
W naszej ofercie znajdują się zarówno rozwiązania standardowe,
jak i nietypowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

OFERUJEMY:



ŻURAWIE

•Konfiguracje udźwigu, wysięgu i wysokości na życzenie użytkownika,
•Obrót elektryczny wysięgnika żurawia stacjonarnego n x 360° lub ograniczony
wyłącznikami krańcowymi,
•Obrót ręczny wysięgnika żurawia stacjonarnego n x 360° lub ograniczony przy użyciu
ogranicznika obrotu,
•Obrót wysięgnika żurawia przyściennego 270° lub ograniczony zderzakami,
•Napęd mechanizmu obrotu wysięgnika dwubiegowy lub z przemiennikiem
częstotliwości
•Sterowanie żurawia: podstawowe – kaseta sterownicza, opcja – sterowanie radiowe,
•Małe wymiary gabarytowe zabudowywanych wciągników umożliwiające
ograniczenie do minimum stref martwych przy jeździe wciągnika i podnoszeniu zblocza,
•Montaż żurawia na wcześniej wykonanym fundamencie lub w miarę możliwości za
pomocą wklejanych chemicznie kotew HILTI,
•Montaż żurawia bezpośrednio do maszyny – jeżeli budowa i DTR przewiduje taką
możliwość.

STACJONARNE

  Produkujemy żurawie stacjonarne, żurawie przymaszynowe oraz przyścienne z
obrotem elektrycznym i obrotem ręcznym.
Wszystkie nasze produkty posiadają znak CE i spełniają wymagania
odpowiednich dyrektyw i norm.
W naszej ofercie znajdują się zarówno rozwiązania standardowe,
jak i nietypowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

OFERUJEMY:



STANOWISKA
SUWNICOWE

  Produkujemy konstrukcje wsporcze słupów stalowych oraz belki
podsuwnicowe toru jezdnego dla suwnic.
Konstrukcje wykonane przez nas są zgodne ze sztuką budowlaną
oraz polskimi normami.
Podstawy słupów stalowych montowane są do podłoża za pomocą
śrub M24 wklejanych chemicznie firmy HILTI lub stawiane są
przygotowanych wcześniej fundamentach.



WCIĄGARKI

•Konfiguracje udźwigu, wysokości i rozpiętości na życzenie użytkownika,
•Sterowanie: podstawowe – kaseta sterownicza, opcja – sterowanie radiowe,
•Małe wymiary gabarytowe zabudowywanych wciągników umożliwiające
ograniczenie do minimum stref martwych przy jeździe wciągnika i podnoszeniu
zblocza,
•Zestawy kołowe wciągarek bramowych przejezdnych wykonane z materiałów
wysoce wytrzymałych na ścieranie, czy wszelkie uszkodzenia mechaniczne. 

WCIĄGNIKI

  Produkujemy wciągarki bramowe stacjonarne i przejezdne oraz stanowiska toru
jezdnego wciągnika.
Wszystkie nasze produkty posiadają znak CE i spełniają wymagania odpowiednich
dyrektyw i norm.
W naszej ofercie znajdują się zarówno rozwiązania standardowe,
jak i nietypowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

OFERUJEMY:



TRAWERSY

• Trawersy belkowe,
• Trawersy rozporowe,
• Trawersy do wózków widłowych,
• Trawersy do szpul,
• Trawersy do worków typu big-bag,
• Trawersy próżniowe,
• Trawersy specjalne.

ZAWIESIA

  Produkujemy trawersy o konfiguracji dopuszczalnego obciążenia roboczego i
rozpiętości na życzenie użytkownika.
Wszystkie nasze produkty posiadają znak CE
i spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw i norm.
W naszej ofercie znajdują się zarówno rozwiązania standardowe,
jak i nietypowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

OFERUJEMY:



MODERNIZACJA

•Badanie i analizę techniczną UTB,
•Wymianę lub naprawę wciągnika/wciągarki lub jego podzespołów,
•Zwiększenie lub zmniejszenie udźwigu UTB,
•Wydłużenie, skrócenie lub podwyższenie konstrukcji nośnych,
•Wymianę lub naprawę mechanizmów jezdnych suwnic,
•Zwiększenie lub zmniejszenie prędkości roboczych
 mechanizmów jezdnych,
•Wymianę instalacji zasilającej oraz sterowniczej,
•Instalacje układów antykolizyjnych,
•Renowacje powłoki lakierniczej,
•Dobór i wymianę lin nośnych, haków i zbloczy,
•Dokumentacje powykonawczą w zakresie wykonanej modernizacji
 lub naprawy.

NAPRAWA

  Posiadamy uprawnienia UDT pozwalające na modernizację sprzętu
dźwignicowego 𝐔𝐃-𝟎𝟑-𝟑𝟔-𝐏-𝟐-𝟏𝟑 oraz na naprawę urządzeń dźwignicowych
𝐔𝐃-𝟎𝟑-𝟑𝟔-𝐍-𝟑-𝟏𝟑.
Dodatkowo przeprowadzamy niezbędne uzgodnienia w zakresie odbiorów UDT.

OFERUJEMY:



KONSERWACJA

•Przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją konserwacji
producenta i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru
Technicznego,
•Naprawy układów mechanicznych, elektrycznych,
pneumatycznych i hydraulicznych.
•Pomiary elektryczne,
•Montaż urządzeń dźwignicowych, zmiany lokalizacji,
•Obliczenia stopnia wykorzystania urządzenia - resurs,
•Konsultacje techniczne oraz diagnostykę urządzeń.

SERWIS

  Świadczymy usługi konserwacji urządzeń UTB na podstawie Rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. [Dz. U. z 2018 r. poz.
2176]

 Świadczymy usługi serwisowe suwnic, żurawi, wciągników i wciągarek
wszystkich typów oraz wszystkich producentów.

OFERUJEMY:



SPRZEDAŻ

•Koła jezdne suwnic i wciągników,
•Liny nośne, łańcuchy, haki, zblocza, układacze liny
•Wyłączniki krańcowe, styczniki, przekaźniki, prostowniki
•Nadajniki i odbiorniki sterowania radiowego,
•Dźwignicowe kasety sterownicze,
•Czujniki zbliżeniowe, wyłączniki przeciążeniowe,
•Kleszcze szynowe, rolki prowadzące suwnic
•Zestawy jezdne suwnic bramowych SB-5/SB-8.
I wiele innych 

CZĘŚCI ZAMIENNYCH

OFERUJEMY:



ZAWIESIA

•Zawiesia pasowe,
•Zawiesia wężowe,
•Zawiesia łańcuchowe,
•Zawiesia linowe,
•Zawiesia podciśnieniowe,
•Uchwyty magnetyczne,
•Szekle, kausze, haki
•Uchwyty do podnoszenia blach,
•Osprzęt na indywidualne zapytanie klienta

UCHWYTY

OFERUJEMY:



KONTAKT

Więcej informacji na stronie
internetowej:

www.wis-mark.pl
oraz na stronie facebook

www.facebook.com/wismarksuwnice
 
 

WIS-MARK

 
 

Kontakt:
biuro@wis-mark.pl
tel. 54 236-55-36


