ODDZIAŁ MOJ S.A.

STRATEGICZNY PARTNER

Synergia możliwości

Myślimy globalnie
działamy lokalnie

EFEKTYWNY MODEL BIZNESOWY
Produkcja:

Jesteśmy obecni w najważniejszych segmentach
przemysłowych rynku na całym świecie
ODDZIAŁ MOJ S.A.

Z naszych produktów korzysta ponad 4000 użytkowników w 49 krajach:

STRATEGICZNY PARTNER

Dystrybucja:

Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria,
Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Dania, Estonia, Wyspy Owcze, Finlandia, Francja, Niemcy,
Wielka Brytania, Węgry, Islandia, Indie, Izrael, Włochy, Kazachstan, Litwa, Łotwa,
Malezja, Meksyk, Mongolia, Maroko, Holandia, Norwegia, Polska, Katar, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja,
Słowenia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam.

SPÓŁKA MATKA

realizacja przemysłowych i komercyjnych
projektów budowlanych
Centrum Pojazdów Elektrycznych
handel stalą
handel węglem i produkcja granulatu z miału węglowego

łańcuchy górnicze okrągłe od ⌀14 mm do 42 mm i płaskie od ⌀26

do 60 mm, również z opcjonalnym cynkowaniem ogniowym

łańcuchy zawiesiowe i wciągnikowe FAS MAX od ⌀8 do 50 mm
od 8 do 12 klasy wytrzymałości

łańcuchy rybackie i morskie FAS FISH od ⌀8 do 42 mm, w tym

łańcuchy o podwyższonej odporności na korozję wżerową i naprężeniową
łańcuchy okrągłe uniwersalne od ⌀8 do 50 mm, dopasowane do wymagań klienta
łańcuchy specjalne o zwiększonej odporności na ścieranie, żaroodporne,
cynkowane, nawęglane

osprzęt łańcuchowy: zgrzebła z bocznym i centralnym prowadzeniem
ODDZIAŁ MOJ S.A.

łańcuchów, zamki, ogniwa złączne, kompletne trasy łańcuchowe

odkuwki matrycowe
sprzęgła wysokoelastyczne, elastyczne i hydrokinetyczne
wiertarki elektryczne, hydrauliczne, kotwiarki pneumatyczne
agregaty hydrauliczne

STRATEGICZNY PARTNER

klucze dynamometryczne, grzechotkowe

kompletne sekcje obudowy ścianowej

smarownice, podpory i stojaki cierne hydrauliczne

przenośniki podścianowe, przenośniki ścianowe

montaż i spawanie konstrukcji stalowych

elementy systemów transportu (kolejki podwieszane)

obróbka skarawaniem na tokarkach, frezarkach i szlifierkach CNC

przenośniki taśmowe + części zamienne

wytaczanie

remonty ww. podzespołów
regeneracja przewodów oponowych
konstrukcje stalowe maszyn do budownictwa drogowego
wypalanie, gięcie matrycowe, ukosowanie, cięcie plazmą,
obróbka skrawaniem

Współpraca i referencje

Fabryki Sprzętu i Narzędzi
Górniczych Grupa
Kapitałowa FASING S.A.
ul. Modelarska 11A
40-142 Katowice
tel. +48 32 353 60 13
karbon2@karbon2.pl
www.karbon2.pl

ul. Modelarska 11A
40-142 Katowice
tel. +48 32 735 00 00
fasing@fasing.com.pl
www.fasing.pl

ul. Tokarska 6
40-859 Katowice
tel. +48 32 604 09 00
sekretariat@moj.com.pl
www.moj.com.pl

ul. Fabryczna 6
41-404 Mysłowice
tel. +48 32 317 05 50
konko@konko.pl
www.konko.pl

