SIZEI – 64 lata produkcji transformatorów

i społecznej odpowiedzialności

P

rofil produkcji. Producent transformatorów małej mocy,
cewek, dławików, elektromagnesów. Produkujemy transformatory i inne podzespoły indukcyjne seryjnie i jednostkowo.
Często są to konstrukcje unikalne, dedykowane naszym klientom. Wszystkie nasze konstrukcje są zgodne z wymogami obowiązujących norm, co potwierdzamy deklaracjami zgodności
CE. Ponadto wyroby są zgodne z wymogami dyrektywy ROHS.
Stosujemy surowce i komponenty o najwyższej jakości, unikając
substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska.

Rys historyczny. Spółdzielnia zawiązana została w 1950 roku.
W latach 60. XX w. rozszerzono działalność o produkcję wyrobów elektrotechnicznych. Wówczas dojrzała koncepcja stworzenia zakładu zwartego i doposażenia go w maszyny do produkcji
podzespołów indukcyjnych. Późniejsze lata były czasem poszukiwań nowych klientów oraz rozpoznawaniem możliwości uruchomienia nowych rodzajów produkcji. Rok 2004 był pod tym
względem dla Zakładu przełomowy. Ustabilizowano wówczas
sytuację dochodową Spółdzielni. Pozyskani klienci, przekonani
do solidności firmy, rytmicznie zamawiali wyroby.
Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej było impulsem
do wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego
z ISO 9001.
Dokonania. Dysponujemy doświadczonym i skonsolidowanym zespołem
pracowniczym, który gwarantuje wysoki poziom jakości wyrobów, niezawodności i trwałości. Lata współpracy
z klientami o różnorodnych potrzebach i wymaganiach pozwoliły rozwinąć i udoskonalić procesy produkcyjne
takie, jak:
zz hermetyzacja wyrobów;
zz impregnacja próżniowa lakierami termoutwardzalnymi;
zz spawanie rdzeni transformatorów;
zz nawijanie uzwojeń taśmami miedzianymi;
zz pakietowanie mechaniczne rdzeni.
Związane z nimi nowe maszyny
i urządzenia usprawniają produkcję
i przyczyniają się do zmniejszania kosztów wytwarzania oraz zapewnienia dostaw wg czasu i miejsca
przeznaczenia.

Stale poszerzamy nasze pole działalności, starając się pozyskiwać takie
rodzaje produkcji, które umożliwią zatrudnianie niepełnosprawnych i stworzenie dla nich szans w realizowaniu celów przydatności zawodowej i społecznej.
Dowodem tej wrażliwości są medale przyznawane SIZEI w konkursach „Lodołamacze”.
Oferta. Zamiarem kierownictwa Spółdzielni jest stale poszerzać ofertę produkcyjną o nowe rodzaje podzespołów indukcyjnych, takie jak transformatory i dławiki do zasilaczy impulsowych, oraz świadczyć usługi w oparciu o zgromadzone zasoby
wytwórcze, jak usługi narzędziowe, produkcja komponentów
metalowych. Podejmujemy się zadań produkcyjnych wymagających zaangażowania znaczących mocy produkcyjnych. n
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SIZEI Podzespoły indukcyjne
Produkcja masowa i jednostkowa
Konstrukcje standardowe i unikalne
Certyfikowany system jakości ISO 9001

TRANSFORMATORY:
• z rdzeniem EI, UI,LL
• toroidalne
• z rdzeniami zwijanymi ciętymi
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