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Firma posiada własną bazę rozwoju oraz 
certyfikat TÜV NORD EN ISO 9001 : 2008. 
Podstawą programu produkcyjnego spółki 
są przede wszystkim maszyny do obróbki 
plastycznej do kucia matrycowego z do-
stosowaniem parametrów wg. konkretnych 
życzeń klienta. Smeral oferuje również do-
stawy linii kuźniczych pod klucz, zautomy-
tyzowanych z wykorzystaniem robotów lub 
transferów. Šmeral Brno jest czołowym do-
stawcą maszyn do walcowania poprzeczno-
klinowego stali oraz stopów aluminiowych. 
Oprócz produkcji nowych maszyn do obrób-
ki plastycznej, firma przeprowadza remonty 
kapitalne i modernizacje maszyn do obróbki 
plastycznej różnych producentów, typosze-
regów, roczników produkcji. 
Firma odpowiada także na indiwidualne za-
potrzebowanie klientów. 

MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
Šmeral Brno spółka akcyjna ugruntowała swoje 
miejsca na rynku europejskich producentów ma-
szyn. Firma powstała już w 1861 roku, aktualnie 
zatrudnia 500 pracowników z rocznym obrotem 
ponad 40 milionów EUR. 

PENNY GONDEK Sp. z o.o.
56-400 OLEŚNICA, ul. DOBROSZYCKA 23
tel. 509 282 571
biuro@penny-gondek.pl, e-mail: chrzan@penny-gondek.pl  

Duża część produkcji firmy przeznaczona jest na eksport. Kraje dostawy 
to m.in.: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Austria, 
Polska, Węgry, Rosja, Turcja, SZ – Stany Zjednoczone, Japonia, Korea 
Południowa, Tajlandia, Malajsja, Argentyna, Brazylia, Arabia Saudyjska, 
Indie, Algeria, Egipt itd.
Produkty f-y Šmeral znalazły swych odbiorców także na rynku polskim. 
Wśród Klientów, którzy potwierdzić mogą jakość oraz efektywność pra-
cy maszyn czeskiego dostawcy wymienić należy: Kuźnię Jawor, Promot 
Zakłady Metalowe Cieszyn, Kuźnię Polską Skoczów, Stalplast Dobroń, 
Toyotę Wałbrzych, Bomet Barlinek, Kuźnię Gliwice, Fabrykę Narzędzi 
– Kuźnię Sułkowice czy Hutę Stalowa Wola.

Šmeral Brno a.s., to producent:
     MASZYN DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
- zautomatyzowanych linii do obróbki plastycznej
- maszyn do walcowania poprzeczno-klinowego
- pras kuźniczych – pionowych i poziomych
- walców kuźniczych
- młotów pneumatyczno-hydraulicznych
     NARZĘDZI 
     ODLEWÓW I MODELI 
- do wagi 1000 kg
     MASZYN wg zlecenia Klienta

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
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Šmeral Brno a.s. to spółka akcyjna, której 
tradycje sięgają 1861 roku i obecnie zatrdnia 
około 500 pracowników. Większość produkcji 
eksportowana jest na rozwinięte rynki całego 
świata.

Podstawą programu produkcyjnego są 
zautomatyzowane za pośrednictwem 
robotów lub transferów linie do 
obróbki plastycznej pod klucz oraz 
samodzielne maszyny do formowania, 
a także inne wyposażenie do kuźni. 
Na przykład prasy i młoty do kucia 
matrycowego na gorąco albo walce 
kuźnicze.
Šmeral Brno jest wiodącym 
światowym dostawcą maszyn do 
walcowania poprzeczno-klinowego do 
formowania stali i stopów aluminium. 
Ważnym segmentem są naprawy 
generalne i modernizacje maszyn do 

obróbki plastycznej bez względu na ich markę, 
rodzaj czy rok produkcji. Pozostałe moce 
produkcyjne wykorzystywane są do produkcji 
maszyn i odlewnictwa.

Śmeral Brno a.s., to producent:
LINIE ZAUTOMATYZOWANE DO OBRÓBKI 
PLASTYCZNEJ 
MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 
(Prasy, Maszyny dla walcowania poprzeczno-
klinowego, Młoty pneumatyczno-hydrauliczne, 
Walce kuźnicze)
NARZĘDZIA
REMONTY KAPITALNE A MODERNIZACJE 
MASZYN DO OBRÓKI PLASTYCZNEJ 
PRODUKCJA MASZYNOWA WG. ZLECENIA 
KLIENTA 
ODLEWY, MODELE


