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O NAS

Rozwój naszej firmy to ciągłe dążenie do perfekcji, konsekwentne dążenie
do bycia najlepszym. To właśnie z tego czerpiemy energię potrzebną do
nieustannego postępu. Naszym sukcesem jest Wasze zaufanie - zaufanie do
solidnego partnera.
Odlewnia Żeliwa "FANSULD" to dynamicznie rozwijające się polskie,
rodzinne przedsiębiorstwo powstałe w 1991 roku. Ponad 20-letnia historia
funkcjonowania firmy pozwoliła na stworzenie silnej i ugruntowanej marki na
rynku. FANSULD to czołowy polski producent żeliwa drogowego, cieszący się
opinią solidnej i nowoczesnej firmy inwestującej nieustannie w innowacyjne
rozwiązania technologiczne i produktowe. Pełne portfolio wyrobów wytwarzane
jest w zakładzie produkcyjnym w Końskich (woj. świętokrzyskie). Firma
eksportuje wyroby min. na rynki: Niemiec, Holandii, Francji, Rumunii, Czech,
Słowacji i Chorwacji.
Od 2006 roku firma posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny
z normą ISO 9001.
W 2011 roku został wdrożony system zarządzania środowiskiem zgodny z
normą ISO 14001. Certyfikaty zgodności z zostały nadane przez firmę TÜV
SÜD MANAGEMENT SERVICE.
W marcu 2012 zakończono prace związane z uruchomieniem projektu nowej, innowacyjnej linii produkcyjnej, bazującej na sprzęcie i urządzeniach
wyprodukowanych specjalnie dla nas, pochodzących z wielu stron całego świata.
Wszystkie maszyny wchodzące w skład nowej, automatycznej linii formierskiej
są wyprodukowane przez najlepsze światowe firmy, tworzące od dziesięcioleci
urządzenia dla odlewnictwa:
• formierka bezskrzynkowa FBO V - HWS ( Heinrich Wagner Sinto ) - Japonia
• mieszarka turbinowa - EIRICH - Niemcy
• chłodziarka wibrofluidyzacyjna oraz krata wstrząsowa - KÜTNER - Niemcy
• automatyczna zalewarka indukcyjna - OTTO JUNKER - Niemcy
• system odpylania - Nederman ( dawniej Dantherm Filtration ) - Szwecja
Warto wspomnieć, że formierka FBO V, jest pierwszym takim urządzeniem
zainstalowanym w Europie.
Dzięki zaawansowaniu technologicznemu nowa linia produkcyjna otwiera szeroki
zakres możliwości produkcyjnych.
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Do jakości naszych produktów mamy szczególne podejście, ponieważ mają
one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Wiemy jak bardzo
ważna jest niezawodność naszych konstrukcji. Właśnie dlatego stosujemy
Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001 oraz
ISO 14001 obejmujący projektowanie, produkcję, obróbkę mechaniczną i
sprzedaż odlewów żeliwnych.

zaawansowana konstrukacja

testowanie i analiza wytrzymałościowa

Niezmiernie ważna dla bezpieczeństwa i niezawodności naszych wyrobów
jest odpowiednia konstrukcja. Nasi konstruktorzy tworzą nowe produkty przy
użyciu najnowocześniejszego oprogramowania inżynierskiego wspomagającego
proces projektowania. Nowe konstrukcje poddawane są wirtualnej analizie
stanu naprężenia. Wyniki symulacji komputerowej dostarczają wstępnych
informacji o wytrzymałości produktów. W dalszej kolejności prototypy
poddawane są badaniom niszczącym, mającym odwzorować ekstremalne
obciążenia panujące w rzeczywistym środowisku. Badana jest maksymalna
siła niszcząca oraz strzałka ugięcia (zgodnie z normą EN124).
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Chcąc zapewnić najwyższą jakość i niezawodność naszych produktów stale
monitorujemy parametry technologiczne wytwarzania. Nasze laboratorium
rutynowo wykonuje szereg badań związanych z metalurgią i technologią
wytwarzania form. Przy tak złożonym procesie produkcyjnym z jakim mamy do
czynienia, nawet najdrobniejsze szczegóły mają ogromne znaczenie.

Od początku funkcjonowania naszej odlewni przykładaliśmy ogromny nacisk
na ciągły rozwój technologiczny, owocujący osiągnięciem wysokiej jakości
oferowanych produktów. Fakt ten został potwierdzony wieloma wyróżnieniami,
min. poprzez Certyfikat Innowacyjności - Odlewnia Żeliwa Fansuld znajduje
się wśród 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce wg. Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN.
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NOWOCZESNA TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA
W ODLEWNI ŻELIWA FANSULD

1. PRZERÓB MAS FORMIERSKICH

Masy formierskie wykonywane są na automatycznej stacji
przerobu mas o wydajności 50 Mg/h,
opartej na urządzeniach marki Eirich-Küttner.
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2. FORMOWANIE

RODZAJ MASZYNY
FORMIIERSKIEJ

Formierka automatyczna
bezskrzyniowa
z poziomym podziałem
o wydajności 90 form/h
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TYP
MASZYNY

hws

FBO-V

GABARYT FORM

813x813x350/350

WIELKOŚĆ
PRODUKCJI

średnio
i wielkoseryjna

WAGA ODLEWU
EN-GJL 150-250

5-200 kg
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3. TOPIENIE I ZALEWANIE METALU

Proces wytopu żeliwa odbywa się w żeliwiakach z
podgrzewanym dmuchem. Żeliwiaki wyposażone są w
instalację bezpośredniego wtrysku tlenu firmy Air Products
oraz instalację suchego odpylania gazów wylotowych o
skuteczności 99,7%.

Zalewanie odbywa się z zalewarki indukcyjnej
OTTO-JUNKER RGDGe 4/250
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4. OCZYSZCZANIE ODLEWÓW

Oczyszczanie odbywa się w 2 oczyszczarkach firmy AGTOS

Oczyszczarka śrutowa
strumieniowa zawieszkowa
TYP HT-13, 3x11 KW

Oczyszczarka śrutowa
strumieniowa muldowa
z taśmą metalową
TYP MR - 750
pojedyńczy wsad 2,5Mg
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5. MALOWANIE ODLEWÓW

Malowanie odlewów odbywa się na automatycznej linii
zanurzeniowej z tunelem suszarniczym. Produkty
pokrywane są specjalną ekologiczną powłoką posiadającą
atest higieniczny PZH.
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6. PAKOWANIE

Pakowanie według wymagań klienta,
np. odlewy zafoliowane na paletach, w drewnianych
skrzyniach jednorazowych, na paletach EUR,
w paletach UIC, itp.
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Dyrektor ds. Rozwoju, Dyrektor Zarządzający

Janusz Postuła
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Rafał Postuła

Dział Projektowy
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Dyrektor Handlowy

Kierownik Logistyki

Mariusz Wrocławski

Jacek Wróbel

Specjalista ds. Sprzedaży i Produkcji

Specjalista ds. Marketingu

Andrzej Augustyniak

Piotr Miler

Dział Obsługi Klienta

Doradca Techniczno - Handlowy

Edyta Łukasik

Henryk Dziedzic

