
Jesteśmy synergiczną grupą spółek z ponad 110-letnim doświadczeniem 
w dostarczaniu rozwiązań do branży elektromaszynowej, które łączy wspólny cel:

Posiadamy zakłady produkcyjne w Polsce, w których produkujemy: łańcuchy ogniwowe płaskie 
i okrągłe, zgrzebła, trasy łańcuchowe, odkuwki matrycowe, sprzęgła, kotwiarki, wiertarki, 
stojaki, agregaty hydrauliczne i wiele innych. Realizujemy także przemysłowe i komercyjne 
projekty budowlane. Ponadto, dzięki współpracy z naszym strategicznym partnerem – firmą 
KONKO S.A. – oferujemy kompleksowe usługi prefabrykacji konstrukcji stalowych 

dla partnerów wymagających wysokiej jakości obróbki skrawaniem i spawania.

Rozwinięta i wielopłaszczyznowa sieć dystrybucji na całym świecie pozwala nam wyróżniać 
się sprawnością obsługi serwisowej oraz możliwością szybkiego dostosowywania 

się do zmieniających się dynamicznie potrzeb rynkowych.

Dzięki komplementarnej ofercie dostarczać najlepsze rozwiązania 
i zwiększać efektywność pracy naszych odbiorców 

w wielu gałęziach przemysłu.
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EFEKTYWNY MODEL BIZNESOWY
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DYSTRYBUCJA:

PRODUKCJA:

Łańcuchy górnicze okrągłe od Ø14 do Ø42 mm płaskie od Ø22 do Ø60 mm, 

również z opcjonalnym cynkowaniem ogniowym

Łańcuchy zawiesiowe i do wciągników FAS MAX od Ø8 d0 Ø50 mm, 

od 8 do 12 klasy wytrzymałości

Łańcuchy rybackie i morskie FAS FISH od Ø8 d0 Ø42 mm, 

w tym łańcuchy o podwyższonej odporności na korozję wżerową i naprężeniową

Łańcuchy okrągłe uniwersalne od Ø8 do Ø50 mm, dostosowane do wymagań klienta

Łańcuchy specjalne o zwiększonej odporności na ścieranie, żaroodporne, 

cynkowane, węgloutwardzane

Osprzęt łańcuchowy: zgrzebła z bocznym i centralnym prowadzeniem łańcuchów, 

zamki, ogniwa złączne różnego typu i zastosowania, kompletne trasy łańcuchowe

Gwiazdy napędowe do łańcuchów w przedziale od Ø14 do Ø60 mm

wg indywidualnych specyfikacji klienta

Kompleksowe usługi budowlane, a wśród nich budownictwo 

przemysłowe, mieszkaniowe i specjalistyczne

Elektromobilność – pojazdy elektryczne wolnobieżne 

i jednoślady elektryczne

Obrót stalą i materiałami opałowymi

Urządzenia do ogrodu i technika leśna



Z NASZYCH PRODUKTÓW KORZYSTA PONAD 4000 UŻYTKOWNIKÓW
W PONAD 50 KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE

STRATEGICZNY PARTNER

Odkuwki matrycowe kute na gorąco

Sprzęgła wysokoelastyczne, elastyczne i hydrokinetyczne

Wiertarki elektryczne i hydrauliczne

Kotwiarki pneumatyczne

Agregaty hydrauliczne 

Klucze dynamometryczne i grzechotkowe

Smarownice, podpory i stojaki cierne hydrauliczne

Montaż i spawanie konstrukcji stalowych

Obróbka skrawaniem na tokarkach, frezarkach i szlifierkach CNC

Wytaczanie 

Kompletne sekcje obudowy ścianowej

Przenośniki podścianowe i ścianowe

Elementy systemów transportu (kolejki podwieszane)

Przenośniki taśmowe i części zamienne

Remonty ww. podzespołów

Regeneracja przewodów oponowych

Konstrukcje stalowe maszyn i urządzeń

Wypalanie, ukosowanie, gięcie, spawanie, obróbka skrawaniem, skanowanie 3D



JESTEŚMY OBECNI W NAJWAŻNIEJSZYCH 
SEGMENTACH RYNKU NA CAŁYM ŚWIECIE!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

STRATEGICZNY PARTNER

KARBON 2 Sp. z o.o. 
ul. Modelarska 11a, 40-142 Katowice

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych 
Grupa Kapitałowa FASING S.A.
ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice

telefon:
e-mail:
www:

+48 32 353 60 13

karbon2@karbon2.pl

www.karbon2.pl

MOJ S.A. 
ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice

telefon:
e-mail:
www:

+48 32 604 09 00

sekretariat@moj.com.pl

www.moj.com.pl

KONKO S.A. 
ul. Fabryczna 6, 41-404 Mysłowice

telefon:
e-mail:
www:

+48 32 317 05 50

konko@konko.pl

www.konko.pl

telefon:
e-mail:
www:

+48 32 735 00 00 

fasing@fasing.com.pl

www.fasing.pl
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