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Informacja o Firmie

Spółdzielnia Inwalidów "ZGODA" w Łańcucie została założona w październiku 1949 roku. Zatrudnia około
150 osób, w tym 82% to osoby niepełnosprawne i jest Zakładem Pracy Chronionej. Zakład zlokalizowany jest
w południowo-wschodniej Polsce, a więc przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Region, w którym leży Łańcut
graniczy bowiem z Ukrainą i Słowacją. Przez Łańcut biegną ważne ciągi komunikacyjne: międzynarodowa trasa
E40 oraz droga wojewódzka nr 877. W budowie jest także autostrada nr A 4 łącząca Zgorzelec z Korczową.
Ponadto w odległości ok. 20 km od Łańcuta znajduje się Port Lotniczy (pasażersko-towarowy) Rzeszów-Jasionka.
Łańcut to także ważny węzeł kolejowy. Łańcut jest miastem posiadającym ciekawą infrastrukturę turystycznomuzealną.
W Spółdzielni produkowany jest szeroki asortyment wyrobów:
- Pełny asortyment trzepaków i mieszaków do robotów kuchennych ze stali nierdzewnej wraz z tarczą przecierającą
z tworzywa sztucznego dla Firmy „ZELMER”. Sprzęgło i wkładki z tworzywa sztucznego do maszynki do mięsa
również dla Firmy „ZELMER”.
- Pojemniki obrotowe dla majsterkowiczów z polipropylenu, szufladki oraz stopki do maszyn szwalniczych
z tworzywa sztucznego.
- Części dla przemysłu motoryzacyjnego m.in. filtry wlewowe oraz korki do zbiorniczka płynu hamulcowego do
samochodów osobowych dla FIAT, SUZUKI, TOYOTA, VW, przeguby sterowania skrzynią biegów do
samochodów ciężarowych (STAR, MAN), ściekowe przewody olejowe, a także końcówki przewodów olejowych.
Od marca produkować będziemy zbiorniczki wyrównawcze płynu hamulcowego oraz płynu chłodniczego, jak
również przełączniki do świateł (pod kierownicę).

Dla podniesienia jakości produkowanych przez nas wyrobów oraz naszej wiarygodności, jak również satysfakcji
naszych klientów – wdrożyliśmy w naszej firmie system zapewnienia jakości ISO 9001 : 2008.

Zapraszamy do współpracy!
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OFERTA WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo!!!
Nasza Spółdzielnia pragnie nawiązać współpracę w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych
(wtrysk, termodruk, zgrzewanie ultradźwiękowe) obróbki skrawaniem, tłoczenia na prasach.
Naszymi długoletnimi Partnerami są lub były firmy: „ZELMER” Rzeszów, „FIAT”, „ŚRUBEX” Łańcut, „EATON
TRUCK” Tczew, „STAR” Starachowice, POLMOZBYTY, „URSUS” Warszawa, „BUMAR-ŁABĘDY” Gliwice.
Nasze możliwości produkcyjne:
a) filtr wlewowy zbiorniczka płynu hamulcowego do samochodów osobowych,
b) korek zbiornika płynu hamulcowego do samochodów osobowych,
c) zbiorniczki wyrównawcze do płynu hamulcowego oraz płynu chłodniczego
d) przełącznik świateł pod kierownicę
e) przeguby sterowania skrzynią biegów do samochodów ciężarowych,
f) ściekowe przewody olejowe, końcówki przewodów olejowych do samochodów ciężarowych,
g) szeroki asortyment trzepaków i mieszaków do robotów kuchennych,
h) tarcza przecierająca z tworzywa sztucznego do robotów kuchennych,
i) sprzęgło i wkładki dystansowe z tworzywa sztucznego do maszynek do mięsa,
j) łączniki do mebli ogrodowych i pergoli,
k) pojemniki z tworzywa sztucznego dla majsterkowiczów,
l) szufladki i stopki do maszyn szwalniczych,
ł) usługi w zakresie obróbki skrawaniem oraz
m) tłoczenie na prasach
W/w produkcję realizujemy w oparciu o długoletnie doświadczenie oraz fachowość naszej załogi.
Nadal rozwijamy potencjał techniczny naszej firmy oraz inwestujemy w rozwój intelektualny pracowników.
Posiadamy następujący park maszynowy:
1. wtryskarki do tworzyw termoplastycznych wraz z peryferiami o objętości wtrysku do 320 cm3 i sile zwarcia formy
do 160T, prześwit między kolumnami od 360 do 470 mm, maksymalna wysokość formy jaką można zamocować
od 380 do 520 mm. Wtryskarki posiadają wzmocniony ślimak (azotowany) dzięki czemu możemy zastosować
materiały z dodatkiem włókna szklanego.
2. zgrzewarkę ultradźwiękową marki Branson do tworzyw sztucznych,
3. termodrukarkę do nadruku na tworzywach sztucznych – powierzchnia do zadruku o wymiarach 100 x 120 mm,
powierzchnie płaskie wklęsłe i wypukłe.
4. tokarki uniwersalne kłowe o max. średnicy toczenia 500 mm i długości toczenia 2000 mm.
5. frezarki uniwersalne i pionowe o powierzchni stołu 1600 x 315 mm.
6. szlifierki kłowe o max. średnicy szlifowania 350 mm i długości szlifowania do 1000 mm.
7. szlifierka do płaszczyzn KENT USA KGS 1632 AHD o powierzchni stołu 800mm x 400 mm
8. prasy hydrauliczne o nacisku do 60 T, mimośrodowe do 16T.
9. inne obrabiarki jak wiertarki, szlifierki narzędziowe, zgrzewarka, gilotyna do blach.
W najbliższym czasie chcemy zakupić nowoczesne centrum obróbcze CNC dla potrzeb produkcji metalowej.
Dysponujemy również własnym transportem.
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