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Producent Maszyn Specjalnych
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Profil i specjalizacja firmy

• PEMES zajmuje się głownie automatyzacją montażu i kontrolą

jakości wyrobu. Między innymi wykonujemy:

- maszyny montażowe

- maszyny kontrolno – pomiarowe

- specjalistyczne maszyny technologiczne

- linie produkcyjne

• Maszyny są wykonywane na indywidualne zamówienie klienta;

• Głównym odbiorcą firmy jest branża Automotive.
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Rok

Liczba

zbudowanych

maszyn

Liczba

pracowników

2010 4 3

2011 20 9

2012 30 13

2013 22 21

2014 45 35

2015* 29* 48*

• Firma PEMES została założona w 2010 roku w Warszawie;

• Do głównych klientów firmy należą: ZF-TRW, VW;

• Inni klienci to JOKE, ELEKTROPLAST, DELPHI, DANFOSS, SETRAB;

• Swoja działalność firma prowadzi w Ząbkach koło Warszawy;

• W 2014 powstaje spółka zależna PEMES Produkcja zajmująca się

produkcją części i podzespołów do maszyn;

• Od 2010 roku firma bardzo dynamicznie się rozwija.
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* Stan na dzień 1.12.2015
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• Obecnie w firmie jest zatrudnionych 48 osób w tym:

- 10 konstruktorów

- 6 automatyków

- 10 monterów i elektryków

- 15 osób przy produkcji części

• PEMES posiada 13 licencji oprogramowania CAD (Creo 2) oraz jedną

licencję oprogramowania CAM (Creo 3)

• Potencjał produkcyjny firmy:

- 2 centra obróbcze CNC

- 9 maszyn konwencjonalnych

- przecinarka plazmowa CNC

- specjalistyczna komora montażowo – spawalnicza

www.pemes.pl
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Poduszki powietrzne (airbags)

Od początku działalności PEMES jest ściśle związany z zakładem

produkcji poduszek powietrznych ZF-TRW. Dzięki zdobytemu

doświadczeniu firma stała się specjalistą w skali światowej w dziedzinie

składania poduszek kierowcy i kurtyn powietrznych.
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Składanie poduszek

- kierowcy

- pasażera

- kurtyn bocznych

- siedzeniowych

- kolanowych

Rolowanie kurtyn

Składanie poduszki kierowcy
Składanie poduszki kolanowej
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PEMES
Montaż poduszek

- skręcanie

- zaciskanie opasek

- zagniatanie

- nitowanie (tradycyjne i radialne)

- zamykanie obudowy

Nitowanie

Serwoprasa do zagniatania
Montaż komponentów
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PEMES
Kontrola wyrobu

- pomiary geometrii

- pomiary elektryczne

- kontrola wizyjna

- kompletność montażu

- pomiary siły i momentu

Kontrola geometrii

Kontrola końcowa z montażem

Kontrola wizyjna
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PEMESTesty szczelności

Drugą ważną specjalizacją firmy są testy szczelności.

- testy odlewów aluminiowych (obudowy kolumny

kierowniczej, głowice silników)

- fiolek dla przemysłu farmaceutycznego

- współpracujemy z firmą ATEQ

- wykonujemy w pełni zautomatyzowane

stanowiska na liniach produkcyjnych

Kontrola szczelności odlewów
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PEMESAutomatyzacja

Automatyzujemy procesy montażu również innych wyrobów:

- montaż pasów bezpieczeństwa

- montaż wyrobów elektrotechnicznych

- montaż chłodnic

Montaż gniazdek

Montaż osprzętu pasa
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PEMES
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Innowacyjność firmy

- współpraca z klientem przy opracowaniu procesu technologicznego

- tworzenie koncepcji linii produkcyjnych dla klienta

- opracowywanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych

- wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w automatyzacji

- udoskonalanie wyrobu końcowego razem z klientem

- rozwój rozwiązań organizacyjnych na linii produkcyjnej

- ciągłe doskonalenie zbudowanych przez nas urządzeń
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PEMES Produkcja

W 2014 roku założyliśmy spółkę zależną, która zajmuje się produkcją

części i konstrukcji spawanych do urządzeń specjalnych.

W ofercie firmy znajduje się:

- spawanie konstrukcji metodami MIG, MAG i TIG (stale

węglowe, stale nierdzewne, aluminium oraz tytan)

- cięcie plazmą, wodą i laserem

- gięcie

- frezowanie i toczenie części

- obróbka ręczna, malowanie proszkowe, piaskowanie

- profesjonalny montaż
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Realizacje PEMES Produkcja



Nasze maszyny produkują komponenty do samochodów
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