
EDBAK - Przenośniki
Systemy transportu technologicznego
Firma EDBAK projektuje, produkuje i wdraża nowoczesne 
przenośniki do transportu wewnętrznego dopasowane do 
indywidualnych potrzeb Klienta. Oferujemy  technologie 
poprawiające przepustowość i logistykę. Bliska współpraca
z Klientem, od fazy planowania oraz projektu aż po końcową 
instalację w miejscu przeznaczenia, zapewnia trwałość
i bezawaryjność naszych produktów. Przemyślane, 
modułowe rozwiązania pozwalają na łatwą i szybką 
rozbudowę w przyszłości.

PRODUKCJA
PRZENOŚNIKÓW:

TRWAŁOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ

KOMPLEKSOWA
WSPÓŁPRACA

• logistycznej,
• spożywczej,
• chemicznej, 
• lotniczej, 
• medycznej, 
• elektronicznej. 

Idealnie nadają się do sortowania,
pakowania, montażu oraz testowania
i kontroli jakości.

• taśmowych
• paskowych 
• rolkowych: 

- grawitacyjnych
- napędzanych 
- paletowych

• obrotnic mechanicznych

• wzrost przepustowości
• ergonomia i komfort pracy
• zaprojektowane według

indywidualnych preferencji
• modułowość konstrukcji

• opracowanie koncepcji
i projektowanie

• produkcja 
• kompleksowe dostawy

oraz montaż
• serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny

Nasze przenośniki mają 
zastosowanie w branży:



Odwiedź nas także na:

 EDBAK to wiodący europejski producent innowacyjnych systemów mocowań  
do ekranów LCD i projektorów. Edbak to producent kontraktowy podzespołów 
metalowych dla różnych gałęzi  przemysłu: branży maszynowej, transportowej, 
metalowej.  Na zlecenie klientów produkujemy kompletne wyroby spawane i obrabiane, 
świadczymy kompleksowe usługi  w zakresie obróbki blach, rur i profi li, wykrawania 
laserowego, obróbki skrawaniem na maszynach CNC, obróbki powierzchni, montażu. 
Posiadamy nowoczesny park maszynowy, własny dział projektowo-konstrukcyjny  oraz 
laboratorium badawcze. Nasza wyspecjalizowania kadra inżynieryjna i produkcyjna 
zapewnia wysoką jakość na wszystkich etapach procesu produkcyjnego od 
profesjonalnego planowania po dostarczenie produktu końcowego. Nasze produkty 
posiadają najważniejsze certyfi katy jakości m.in. TÜV, Certyfi kat AvixaMember, ISO.
Wszystkie z nich są projektowane  i konstruowane od podstaw w Polsce.
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wyprodukowane w Polsce

• dzięki łatwemu montażowi cały system 
został zainstalowany w krótkim czasie,

• stoły rolkowe EDBAK w znacznym stopniu 
zwiększyły przepustowość w punktach 
kontroli pasażerów,

• poprawiła się ergonomia pracy służb 
kontroli bezpieczeństwa oraz wydajność 
pracy personelu lotniska,

• modułowość konstrukcji ułatwiła konfi gu-
rację urządzeń w zależności od warun-
ków infrastruktury lotniska,

• estetyczny i nowoczesny wygląd instala-
cji doskonale wpisał się w dopracowaną 
architekturę Portu Lotniczego.

WYMAGAJĄCE
REALIZACJE
Firma EDBAK wykonała wiele
zaawansowanych instalacji transportu 
technologicznego.
Przykładem mogą być przenośniki
wyprodukowane dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.


