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SIZEI – wyjątkowe transformatory
od wyjątkowego producenta

J

esteśmy firmą o statusie Zakładu
Pracy Chronionej.
Zatrudniamy ludzi niepełnosprawnych, dla których
praca jest bardzo
ważnym elementem społecznej aktywności. W konkursach Lodołamacze w latach 2011–2014
zdobywaliśmy złote medale za szczególną wrażliwość społeczną. Z tych powodów stale poszerzamy nasze pole działalności starając się pozyskiwać takie
rodzaje produkcji, które umożliwią zatrudnianie niepełnosprawnych i stworzenie dla nich szans w znajdowaniu
dla siebie miejsc przydatności zawodowej i społecznej.
Nasz park maszynowy pozwala nam
produkować wyroby o szerokim zastosowaniu i dużej rozpiętości jeśli idzie
o skalę produkcji, od pojedynczych
wyrobów po wielkoseryjną produkcję.
Często są to konstrukcje unikalne, dedykowane naszym klientom. Wszystkie

nasze konstrukcje są zgodne z wymogami obowiązujących norm, co potwierdzamy deklaracjami zgodności CE.

Doświadczenie w produkcji

Jesteśmy producentem transformatorów małej mocy, cewek, dławików, elektromagnesów. 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:
• hermetyzacji wyrobów,
• impregnacji próżniowej lakierami
termoutwardzalnymi,
• spawania rdzeni transformatorów,
• nawijania uzwojeń taśmami
miedzianymi,
• pakietowania mechanicznego
rdzeni.

Oferta

Spółdzielnia Sizei stale poszerza ofertę produkcyjną o nowe rodzaje podzespołów indukcyjnych,
takie jak transformatory i dławiki
do zasilaczy impulsowych oraz świadczy usługi w oparciu
o zgromadzone zasoby wytwórcze jak

SIZEI Spółdzielnia Inwalidów
Zakład Elementów Indukcyjnych –
to krajowy producent komponentów obecny na rynku aż od 65 lat.
Początkowo wytwarzała wyroby
elektrotechniczne, a potem przez
wiele lat była i jest nadal znanym
i cenionym na rynku dostawcą
transformatorów sieciowych
i podzespołów indukcyjnych.
Nowe otwarcie dla firmy przyniósł
rok 2004, gdy inwestycje w nowy
park maszynowy i system zarządzania jakością zgodny z ISO
9001 pozwolił usprawnić procesy
wytwarzania, obniżyć koszty
i zapewnić wysoką jakość i powtarzalność dostaw.

usługi narzędziowe lub produkcja komponentów metalowych. Wytwarzamy
serie jednostkowe, często o innowacyjnych parametrach, jak i dużych partii,
które wymagają zaangażowania znaczących mocy produkcyjnych. Elastyczność
to nasza specjalność.
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