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Nowoczesna fabryka z urządzeniami od PENNY GONDEK sp. z o.o.

Doradztwo w finansowaniu inwestycji
Jak wynika z obserwacji PENNY GONDEK, firmy obecnie stawiają na automatyzację produkcji i poszukują pewnych rozwiązań, 
ułatwiających pracę w zakładzie. Przedsiębiorstwo oferuje urządzenia w opcji finansowania poprzez leasing, ale ostatnio 
wielu klientów korzysta także z dofinansowań lokalnych. Firma z Oleśnicy doradza zarówno w zakresie doboru odpowiednich 
technologii, jak też sposobów ich finansowania.  
opr. (ab)

Producenci szukają 
pomocy w sprawdzonych 
technologiach
- Chociaż ostatni czas nie był łatwy 
dla żadnej z branż, a skutki ogólno-
światowego spowolnienia będzie-
my odczuwać pewnie przez kolej-

ne lata, to jednak cieszy nas fakt, że 
firmy nieustannie poszukują nowo-
czesnych rozwiązań, ułatwiających 
produkcję w różnego rodzaju zakła-
dach - mówi Dorota Czerska, specja-
listka ds. handlu w PENNY GONDEK. 
- W ostatnim czasie zamówione zo-

stały dwie z oferowanych przez nas 
obrabiarek TOS Svitavy oraz trzy 
projektory - dwa przez producen-
ta wiązarów i jeden przez producen-
ta mebli tapicerowanych. W czerw-
cu uruchomiliśmy także w jednej z 
firm ostrzarkę ISELI z przystawką do 

automatycznego profilowania tarczy 
ściernej.

Zautomatyzowany 
i usprawniony automat
- Ostrzarka GS1 ISELI dostarczona zo-
stała do producenta w Rawiczu, gdzie 

działa od połowy czerwca br. - tłumaczy 
Dorota Czerska. - Ten wykonany według 
najnowszych standardów automat, w 
porównaniu do poprzednich wersji, po-
siada zmodyfikowany panel obsługi oraz 
usprawnioną instalację odciągu mgły 
szlifierskiej. W dostarczonym modelu w 
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Model LP-HFD2, który trafił do wielkopolskiego producenta mebli tapicerowanych, to wysokiej mocy projektor ze źródłem promieniowania sprzężonymi włóknami, który oferuje projekcję najwyższej dokładności.                                                                                                                              
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miejsce dwóch filtrów zainstalowane 
są trzy maty do odciągu zanieczysz-
czeń. Maszyna wyposażona jest tak-
że w przystawkę do automatycznego 
profilowania tarczy ściernej.
Odbiorca poszukiwał maszyny do wy-
korzystania na potrzeby wewnętrzne 
zakładu. Automat będzie ostrzył piły 
trakowe ze stellitem oraz bez. 
- Ostrzarka GS1 zastąpiła u tego klienta 
wieloletnią, pracującą „na sucho” ma-
szynę, podnosząc tym samym jakość 
ostrzenia i komfort pracy obsługi. Uru-
chomienie jej sfinalizowane zostało 
szkoleniem załogi w zakresie ustawień 
i regulacji maszyny, konserwacji oraz 
bezpiecznego jej użytkowania - dodaje 
Dorota Czerska.

Rośnie świadomość 
i potrzeba dobrych zmian 
PENNY GONDEK, jako oficjalny 
przedstawiciel firmy Z-LASER z Nie-
miec, dostarcza od ponad 20 lat lase-
ry użytkownikom w całym naszym 
kraju. Ten wiodący producent lase-
rów przemysłowych, o międzyna-
rodowej popularności, obok dobrze 
znanych polskim klientom linio-
wych laserów i projektorów lasero-
wych 2D, w swojej ofercie posiada 
także moduły laserowe i komplek-
sowe systemy laserowe, w tym pro-
jektory. Wszystkie z nich znajdu-
ją szerokie zastosowanie w branży 
drzewnej, na różnych etapach ciągu 
technologicznego i pozwalają na pre-
cyzyjne cięcie oraz pozycjonowanie 
materiału. Doskonale sprawdzają się 
np. w produkcji schodów i mebli, ale 
nie tylko. 
- Otrzymujemy bardzo dużo zapytań 
o projektory laserowe. Producentom 
zależy na wprowadzaniu do ich za-
kładów automatyzacji - dodaje spe-
cjalistka ds. handlu. - Dostrzegamy 
również coraz bardziej przemyślane 
zakupy, np. wspomniany projektor 
laserowy LP-HFD2 14-520F-S-80, do-
starczony dużemu producentowi me-
bli tapicerowanych w woj. wielkopol-
skim, został dodatkowo wyposażony 
w instalację chłodzącą, poprawiają-
cą środowisko pracy diody laserowej. 
Zamawiający zdawał sobie sprawę 
ze zmieniającego się klimatu i ryzy-
ka długotrwałej pracy urządzeń w 
podwyższonej temperaturze, dlatego 
zdecydował się na dodatkowe chło-
dzenie. To bardzo dobry krok, szcze-
gólnie dlatego, że projektory często 
zostają podwieszone pod sufitem, 
gdzie w przypadku dużych upałów, 
warunki pracy urządzeń są często 
wręcz ekstremalne. Instalacja chło-
dząca, z dodatkowym wentylatorem 
diagonalnym oraz filtrem końco-
wym, bardzo efektywnie  utrzymuje 

pożądany poziom temperatury pracy 
projektora. Zainstalowany z końcem 
czerwca projektor to już piąte urzą-
dzenie, które trafia do kolejnego za-
kładu tego producenta. Wspomniany 
model powędrował bezpośrednio do 
nowej hali produkcyjnej i wykorzy-
stywany jest na stole roboczym przy 
znaczeniu pianki, wskazując punk-
ty wewnątrz projektowanych forma-
tek. Odczyt danych odbywa się przez 
skanowanie kodów kreskowych, co 
bardzo usprawnia produkcję. 

LP-HFD2 dla najwyższej 
jakości projekcji 2D i 3D
Model LP-HFD2, który trafił do wiel-
kopolskiego producenta mebli tapi-
cerowanych, to wysokiej mocy pro-
jektor ze źródłem promieniowania 
sprzężonymi włóknami, który ofe-
ruje projekcję najwyższej dokładno-
ści. Urządzenie zostało stworzone do 
projekcji zarówno 2D, jak i 3D. Przed-
stawienie danych z CAD-u umożli-
wia oprogramowanie LPM. Model 
może pracować w układzie multi, 
czyli kilku jednostek. Projektory po-
siadają nowy wygląd obudowy - z 
klasą ochrony IP 65. Charakteryzują 
się one wysoką stabilnością tempe-
ratury pracy. W urządzeniu monto-
wane są lasery o barwie czerwonej i/
lub zielonej, ze sprzężonymi włókna-
mi o mocy wyjściowej 7 mW. W przy-
padku większej potrzeby źródło lase-
ra może być wzmocnione do 28 mW. 
Optyki standardowe regulowane są 
w zakresie zmiany ogniskowej od 0,5 
do 7 m. A przy użyciu tzw. teleoptyki 
tę odległość można zwiększyć do 14 
m. W przypadku pracy projektora w 
podwyższonej temperaturze otocze-
nia wraz z projektorem mogą być do-
starczone różne instalacje chłodzące, 
np. wąż z doprowadzeniem powie-
trza czy chłodzenie wodą. Typowa 
droga przekazu danych to Ethernet, 
inną możliwością jest Profinet lub 
połączenie seryjne.

Dla producentów liczy się 
jakość
- Warto także wspomnieć, że w przy-
padku laserów liniowych zauważa-
my także większą popularność mo-
delów z zielonym światłem, które, 
choć jest droższe od światła czerwo-
nego, to daje lepszy efekt wizualny 
w mocnym naświetleniu. Zmiana 
popularności i liczby zapytań z tań-
szych laserów ze światłem czerwo-
nym na bardziej uniwersalne, choć 
droższe, światło zielone, jest kolej-
nym dowodem na to, że pomimo 
trudnych czasów, dla producentów li-
czy się nie koszt, ale efekt inwestycji - 
komentuje Dorota Czerska.
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Ostrożne inwestycje
- Zauważamy także sporą niepewność 
naszych obecnych i nowych klientów 
odnośnie przyszłości, dlatego wielu z 
nich dokładnie pyta nas o specyfikacje 
oraz dobór urządzeń. Jeszcze chwilo-
wo wstrzymuje się z inwestycjami 
- wyjaśnia specjalistka ds. handlu. 
- Trudno się dziwić. Nagle znaleź-
liśmy się w trudnych czasach i nie-

przewidywalnej sytuacji. Ale cieszy 
nas fakt, że widać już ożywienie i lep-
sze nastroje na rynku. Aby ułatwić 
klientom zakupy, nie tylko dogłęb-
nie wyjaśniamy działanie i funkcje 
wszystkich oferowanych technolo-
gii i pomagamy je jak najodpowied-
niej dobrać do określonych produkcji, 
ale także doradzamy w zakresie ich 
finansowania. Oferujemy rozwiąza-

nia bazujące na propozycji finanso-
wania przez leasing. Wielu odbior-
ców wspomina również o lokalnych 
programach dofinansowania, z których 
będzie korzystać. Cieszymy się z tego, 
że dostępne są narzędzia i pomoce, któ-
re umożliwiają firmom nadążać za po-
trzebami rynku oraz pozwalają im dzię-
ki temu być konkurencyjnym z ofertą 
świadczonych usług i wyrobów. 
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