®

KONSTRUKCJE STALOWE

▪▪

Spawanie i formowanie
mechaniczne elementów
stalowych

firma produkuje konstrukcje stalowe
▪▪Nasza
ze stali konstrukcyjnych we wszystkich
gatunkach,

produkty
przeznaczone
▪▪Wytwarzane
są dla przemysłu budowlanego, energetyki

i górnictwa,
Produkcja
realizowana
jest
zgodnie
z wymaganiami norm EN 1090, PN-B 06200,
PN EN ISO 3834-2,
Zatrudniamy wykwalifikowanych spawaczy
i kontrolerów jakości,
Odbiory jakości prowadzone są w zakresie VT,
PT, MP oraz UT.

▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

Zdolności produkcyjne
SAG Sp. z o.o.

140 ton miesięcznie elementów stalowych
▪▪doprzenośników
taśmowych,
do
30
ton
miesięcznie
jednostkowych
▪▪konstrukcji/elementówinnych,
stalowych,
▪▪ECO-krążniki do przenośników taśmowych.

2

▪▪

Cynkowana konstrukcja stalowa

Świadectwa i uprawnienia w posiadaniu SAG Sp. z o.o.:

i certyfikowany system BHP PN-N 18001:2004,
▪▪Wdrożony
Wdrożony
system zarządzania jakością EN ISO 9001:2008,
▪▪Wdrożony ii certyfikowany
certyfikowany
nadzoru jakości w spawalnictwie wg. normy EN ISO 3834-2,
▪▪Wdrożony i certyfikowany system
system
Zakładowej Kontroli Produkcji konstrukcji stalowych zgodnie z normą EN 1090-2,
▪▪Wdrożone i certyfikowane Świadectwa
Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie norm: PN-M-69009, PN-M-69008
▪▪i PN-B-06200,
▪▪Wdrożona kontrola jakości z uprawnieniami do odbioru spoin VT, PT, MP i UT.
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▪▪

Spawanie elementów stalowych w SAG Sp. z o.o.

spawanie
elementów
▪▪Zrobotyzowane
z użyciem robota FANUC ARCMate 120iC/10L,

1 jednoosiowy obrotnik FANUC o udźwigu 500
kg, 1 jednoosiowy obrotnik FANUC oudźwigu
1500 kg, źródło spawalnicze Lincoln Power
Wave S500 do metod spawania CO2, MAG,
MIG, ramy montażowe 1000 x 2500 mm, zasięg
ruchu ramienia: 2009 mm, powtarzalność: +/0,08 mm.

spawanie: długość do 20m, ciężar do 12,5 t (udźwig suwnicy), spawanie
▪▪Konwencjonalne
konstrukcji kratowych: długość 16 m, o wadze 12,5 t, spawanie stalowych profili zamkniętych
np. dźwigarów z ceowników od 100 to 300 mm i o długości do 12 m – łukiem krytym, o prądzie
spawania do 1000A.

Cynkowana konstrukcja stalowa
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▪▪

Mechaniczne
formowanie/obróbka
elementów stalowych
w SAG Sp. z o.o.

elementów
na
tokarce
▪▪Toczenie
konwencjonalnej o długości do 3 m i średnicy

300 mm,
Toczenie elementów na tokarce CNC
o maksymalnej długości 1250 mm i średnicy
500mm,
Frezowanie elementów o wymiarach
maksymalnie 800 x 400 x 500 mm,
Szlifowanie wałków o średnicy 300 x 1000
mm, płaszczyzn 500 x 250 x 250 mm.

▪▪
▪▪
▪▪

termiczne blach: plazmą do 20 mm grubości i gazem do 150 mm grubości. Wymiary: do 2,5 m szerokości i 8 m długości,
▪▪Cięcie
Gięcie
i formowanie elementów na prasach do 160 t,
▪▪Cięcie blach
na gilotynie,
▪▪Gięcie blach stalowych
stalowych
na krawędziarce CNC 150 t, o grubości do 10 mm i szerokości 2000 mm,
▪▪Wykonywanie operacji wiercenia,
gwintowania, frezowania na wiertarce CNC.
▪▪
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▪▪

Zalety współpracy przy
produkcji elementów
stalowych spawanych
w SAG Sp. z o.o.

powtarzalność
elementów
▪▪Wysoka
spawanych z użyciem robota,
realizacja dużych partii produkcyjnych
▪▪Szybka
wykonanych z użyciem robota,
jakość wyrobów gwarantowana
▪▪Wysoka
przez certyfikowane procedury produkcji,
doświadczony, wykwalifikowany personel,
nowoczesne
urządzenia
stosowane
w procesie produkcji,
Terminowa realizacja,
Dogodna lokalizacja zakładu produkcyjnego.

▪▪
▪▪

Konstrukcja stalowa przed śrutowaniem i malowaniem

Elementy trasy przenośnika taśmowego
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Kontakt

▪▪

Centrala

tel.: +48 32 255 72 60
fax: +48 32 255 73 72
e-mail: sag@sag.pl

▪▪
▪▪

Sekretariat Zarządu

tel.: +48 32 255 72 60
e-mail: sekretariat@sag.pl

Dział Handlu i Marketingu

tel.: +48 728 352 480
+48 728 990 597
e-mail: konstrukcje@sag.pl
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SAG sp. z o.o.
ul. Szopienicka 58a
40-432 Katowice
tel.: +48 32 255 72 60
fax: +48 32 255 73 72
www.sag.pl
e-mail: sag@sag.pl

