
Systemy transporterów 
i automatyzacji produkcji



Optymalizacja

Efektywny 
przepływ produktu

Od ponad 20 lat specjalizujemy się w produkcji transporterów płytkowych i do-

starczaniu dedykowanych rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu 

i przepływu produktu. Usprawnialiśmy procesy produkcyjne w przemyśle spo-

żywczym, kosmetycznym, chemicznym, motoryzacyjnym oraz w innych bran-

żach w 45 krajach świata, bezpośrednio wpływając na optymalizację procesu, 

redukcję kosztów i wzrost wydajności.

przyspieszenie procesu

powtarzalność

wzrost wydajności

bezpieczeństwo

redukcja kosztów

poprawa wyników

optymalne wykorzystanie

przestrzeni hali produkcyjnej

elastyczny proces produkcyjny

Korzyści z automatyzacji produKcji



Dlaczego Flexkon?

Flexkon działa na rynku globalnym. Główna siedzi-

ba firmy znajduje się w Stambule w Turcji. W związ-

ku z dynamicznym rozwojem w 2017 roku Flexkon 

stworzył oddział w Polsce, dedykowany do wsparcia 

klientów z Europy. Oddział z Turcji obsługuje głów-

nie klientów z Azji, Afryki oraz Ameryki. 

Rozszerzając swoją działalność, chcemy dostar-

czać jak najlepsze usługi w jak najkrótszym czasie. 

Naszą ambicją jest być liderem jakości obsługi 

Naszym Klientom zapewniamy specjalistyczne 

doradztwo i wsparcie techniczne pozwalające 

osiągać jak najlepsze wyniki biznesowe w oparciu 

o zaawansowaną automatyzację procesów, roz-

wiązania redundantne, analizę ryzyk czy systemy 

raportowe.

Rozwiązania Flexkon pozwalają na znaczącą reduk-

cję kosztów operacyjnych, co tym samym wpływa 

na szybki zwrot z realizowanych z nami inwestycji.

Filozofia Flexkon to elastyczne podejście 
i budowanie trwałych relacji opartych 
na współpracy i zaufaniu.

klienta, poczynając od etapu przygotowania ofer-

ty, przez realizację, po wsparcie gwarancyjne i po-

gwarancyjne. Jednocześnie kładziemy szczególny 

nacisk na szybką reakcję na potrzeby klienta i do-

trzymywanie składanych deklaracji. Swoją przewa-

gę budujemy na znajomości lokalnych standardów, 

międzynarodowym zapleczu i doświadczeniu.



Nasza oferta

Komponenty

Systemy wstępnie zmontowane

komponenty do budowy systemów 

transporterów aluminiowych i nierdzewnych

części zamienne

profile konstrukcyjne

modele CAD

gotowe, wstępnie zmontowane moduły 

do prostego i szybkiego montażu w miejscu docelowym

dokumentacja montażowa wraz z oznaczeniem komponentów

opcjonalnie osprzęt elektryczny, pneumatyczny, itd.



zaawansowane rozwiązania wewnątrzzakładowego 

transportu produktu w procesie wytwarzania wraz z sys-

temami do akumulacji, zmiany orientacji, kaskadowania 

przepływów, sortowania, elewacji, łączenia i rozdziału 

przepływów, itp.

elastyczność w zakresie doboru poddostawców dla

komponentów zewnętrznych, systemów sterowania, itp.

systemy raportowania, wizualizacje HMI i SCADA

Projekty pod klucz



Serwis

Specjalistyczne doradztwo

kompletne remonty i modyfikacje 

istniejących systemów

modernizacja systemów sterowania

profesjonalne wsparcie gwarancyjne 

i szeroka gama usług pogwarancyjnych

analiza możliwości automatyzacji przepływu produktu

dobór optymalnych rozwiązań

współpraca ze stałymi partnerami w zakresie projektowania

dedykowanych maszyn i urządzeń, systemów paletyzacji, itp.



Transportery płytkowe

W standardowej ofercie posiadamy trans-

portery płytkowe pracujące na profilach 

aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej. 

Produkujemy szeroką gamę łańcuchów, m.in. gładkie, flokowane,

zabierakowe, z rolkami akumulacyjnymi, typu wedge, 

a także na specjalne zamówienie pod konkretną aplikację.

dostępne szeroKości transporterów

45 mm

105 mm

65 mm

140 mm

85 mm

175 mm 295 mm

Produkty



Stanowiska montażowe

System profili konstrukcyjnych

Układy sprężonego powietrza

Stanowiska do prac ręcznych i półautomatycznych

Linie montażowe

Stanowiska organizacyjne, stoły, stojaki

Dopasowanie do wymagań Lean Manufacturing / 5S

Osłony maszyn i urządzeń

belki aluminiowe

kątowniki i mocowania

nogi i podpory

elementy montażowe

analiza zapotrzebowania 

na sprężone powietrza

projektowanie, dostawa i montaż

nowoczesnych modułowych

systemów pneumatyki



Dostarczamy na zamówienie m.in. 

systemy sortujące, 

systemy transportu pionowego, 

bufory, obrotnice, 

układy rozdziału i łączenia przepływów, 

modułowe systemy pneumatyki, 

stanowiska montażowe, 

linie manualne, itp.

akumulacja | dystrybucja | elewacja | sortowanie | rotacja | transfer | kontrola przepływu

Rozwiązania dedykowane



Po pierwsze klient

Jakość, współpraca, rozwój

Profesjonalne rozwiązania systemów 
transportu dla przemysłu

Doświadczenie w wielu branżach i przy zróżnicowanych produktach, a także 

dobry kontakt i stała współpraca zapewnia naszym Klientom komfort i daje 

gwarancję profesjonalnego wsparcia na każdym etapie rozwoju procesów 

produkcyjnych i biznesowych.

Nasze doświadczenia pozwalają nam podejmować najtrudniejsze wyzwania 

stawiane przez coraz bardziej globalny i konkurencyjny rynek.

Zespół tworzą ludzie z wielolet-

nim doświadczeniem w bran-

ży zarówno produkcyjnej jak 

i projektowej, co pozwala nam 

patrzeć na każdą inwestycję 

kompleksowo - z perspektywy 

wykonawcy jak i odbiorcy.

branża tytoniowa

branża spożywcza

produkcja herbaty

branża kosmetyczna

branża Farmaceutyczna

branża medyczna

branża opakowań

branża motoryzacyjna



Referencje

Ponad 20 lat doświadczeń

Nasi klienci:

Zdecydowanie stawiamy na jakość nie tylko produkowanych przez nas produktów 

czy rozwiązań, ale także jakość współpracy, elastyczność i komunikację. Bardzo 

ważne są dla nas relacje zarówno wewnątrz zespołu jak i z naszymi Klientami czy 

partnerami biznesowymi.

Nasi Klienci wiedzą, że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc z naszej strony.
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