PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE "MALINEX"
RYSZARD MALINOWSKI
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe Malinex swoją działalność
rozpoczęło 1991 r.
Z biegiem lat ciągle się rozwijało jak również
powiększało swoje możliwości.
Stopniowo od działu handlowego poprzez
rozwój działu usług do pełnego prężnie
działającego działu produkcji rozrastała się
nasza ścieżka kariery.
Nasza firma ma zakres krajowy, chętnie
również działa na rynkach zagranicznych
poprzez współpracę z sąsiednimi państwami.
Dział produkcji kooperuje z branżą górniczą,
metalową, motoryzacyjną, energetyczną,
budowlaną, a także elektrociepłowniami.
W naszej polityce jakości postawiliśmy na
rozwój naszego PARKU TECHNOLOGICZNEGO.
Ulepszanie maszyn, wdrażanie nowych
programów produkcyjnych. Zakup nowych
jednostek produkcyjnych stawia nas w pozycji
ciągłego rozwoju. Nastawieni jesteśmy na
innowacyjność w działaniu, poszerzanie
horyzontów co wiąże się z podwyższaniem
poziomu konkurencyjności na rynku.
Świadczymy usługi tokarsko-frezarskie,
transportowe, zakuwanie węży hydraulicznych
i chętnie podejmiemy się nowych projektów.
Nasza wysoko wykwalifikowana Kadra
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pracownicza jest chętna nowych wyzwań.
Mówimy: „Twój problem - nasze wyzwanie”.
Naszym najświeższym dziełem jest utworzone
w grudniu 2014 laboratorium pomiarowe do
celów produkcyjnych jak i usługowych.
Możliwość badania materiału do produkcji we
własnym zakładzie stwarza nieograniczone
możliwości i gwarancję wysokiej jakości
wyrabianego towaru. Pozwoliło to nam działać
w jeszcze krótszym czasie.
Działalność we Wschodnim Klastrze Obróbki
Metali pozwala na udoskonalanie i nowinkowe
podejście do procesów obróbczych, ponadto
współpracujemy z cenionymi jednostkami
naukowymi, wspieramy wiele fundacji
rozwoju, akcje społeczne, kluby sportowe.
P.P.H.U. "MALINEX" Company works on the
market since 1991. For 24 years working with
the metal industry, automotive industry,
mining industry, CHP plants, road
construction. We work with the industries in
which to meet the highest quality standards,
our products stems not only from the
elementary honesty, but also with the high
European standards. Strongly support the
development of Lublin. This is supported by
membership in the Eastern Cluster
Metalworking, which we co-founded, run by
the Regional Club of Technology and
Rationalization in Lublin and very intensely
involved in projects implemented by the
Lublin Business Club.
The rapid growth of our company in a few
years and many years of experience in sales
of our products allow you to customize to the
needs of the market. Thus, allow us to offer
competitive prices and service at the highest
level. Qualified staff of our company and
modern machinery allow us to complete
various projects related to machining.

Our goal was to develop a qualitative
automotive department and to attract new
clients, both domestic and foreign. Below is a
group of products offered for the automotive
industry:
- Sealers assisted steering gears,
- Assist pump seals,
- Sets for power steering,
- The sleeve.
All products have certificates, certificates of
quality and certificates. We have
implemented and certified by SGS Unit,
Management Systems for compliance with
ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004. A
feature of our company is to continuously
improve the quality of goods and services, the
result of these efforts is the implementation
of ISO / TS 16949 and prepare for
certification.
So far, our range of motoring department
were mainly seals and bushings. However, we
want to continually improve and expand our
product range we are open to interesting
ideas and eager to involve us in the
implementation of joint projects. Each project
is treated individually.
Produkty i usługi: Usługi tokarsko –
frezarskie: Oferujemy szeroki zakres usług na
najwyższym poziomie technologicznym i
jakościowym w kompleksowej obróbce m.in. z
zakresu toczenia CNC, frezowania, wiercenia,
gwintowania, spawania, szlifowania, cięcia.
Obróbka metalu wymaga fachowej wiedzy a
także specjalistycznego sprzętu i
odpowiednich umiejętności. Zapewniamy, że
obróbką metali zajmujemy się od lat,
dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą
oraz nowoczesnym parkiem maszynowym, co
zapewnia bardzo precyzyjną obróbkę oraz

szybkie wykonanie zlecenia. Usługi zakuwania
węży hydraulicznych Oferujemy usługi w
zakresie zakuwania węży. Zapewniamy
najwyższą jakość usług a także długą
żywotność w zakresie zakuwania przewodów
hydraulicznych. Posiadamy nowoczesne
maszyny do zakuwania końcówek węży o
średnicach wewnętrznych 7 – 60mm.
Dysponujemy dobrze zaopatrzonym
magazynem, co umożliwia sprawne
wykonania zlecenia. Istnieje możliwość
wykonania indywidualnych zleceń klientów.
Gwarantujemy atrakcyjne ceny, sprawną
obsługę oraz w pełni profesjonalne wykonanie
usługi. Informujemy, że istnieje możliwość
wykonania usługi zakuwania węży
hydraulicznych poza standardowymi
godzinami pracy. Usługi spawalnicze
Oferujemy usługi spawalnicze. Prace
wykonywane są przy użyciu różnorodnych
metod (MIG, MAG, TIG, spawanie plazmowe) –
w zależności od oczekiwań oraz wymagań
klientów, a także elementów poddawanych
spawaniu. sługi pomiarowe – badanie konturu
Pragniemy poinformować, iż firma PPHU
MALINEX wyposażyła laboratorium zakładowe
w uniwersalny systemem pomiaru konturu.
Jest to najbardziej zaawansowane
technologicznie urządzenie do analizy
konturu. Modułowa konstrukcja urządzenia
zapewnia możliwość obliczania wszystkich
znormalizowanych cech geometrycznych
takich jak promienie, kąty, odległości,
trudnodostępne załamania materiału. Pozwala
na wykonanie pomiarów miejsc
nieosiągalnych przy zastosowaniu ręcznych
narzędzi. Kompleksowa analiza kontury
pozwala sprawnie przeprowadzić pełną
kontrolę materiału, wartości zadanych jak i
przeprowadzonego procesu produkcji.
Optymalnie dostosowana konfiguracja

urządzenia generuje najwyższe standardy
wydajności. Analiza konturu możliwa jest do
wykonania na niemalże każdym rodzaju
materiału podstawowego. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów oraz
przyjaciół informujemy, iż świadczymy usługi
zewnętrzne w zakresie pomiaru konturu. W
przypadku dodatkowych pytań proszę o
kontakt. Przykładowe zastosowania: Budowa
maszyn Łożyska, gwinty, pręty gwintowane,
śruby pociągowe toczne, wałki, zębatki
Metrologia produkcyjna Pomiar konturu w
procesie częściowo zautomatyzowanym
Przemysł samochodowy Układ kierowniczy,
hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał
rozrządu, głowica cylindrowa Medycyna
Kontur endoprotez biodrowych i kolanowych,
kontur na śrubach medycznych, kontur na
implantach dentystycznych Zapraszamy do
współpracy Numer kontaktowy: (81) 462-3-82 (81) 462-31-35 605-267-994
Strona internetowa: http://www.malinex.eu
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