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Oferta na rok 2016 
 

 

O nas 

 

Firma AUROS Automatyka Robotyka Sterowanie Dariusz Padoł powstała w 2010 roku,  
w odpowiedzi na zapotrzebowanie branży lotniczej na usługi utrzymania ruchu. W pierwszym 
okresie działalność ograniczała się do serwisu utrzymania ruchu. Szybko jednak oferta firmy  
wzbogaciła się, dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas współpracy z firmami partnerskimi oraz 
poszerzającemu się gronu klientów.  

Bardzo szybki rozwój w 2013 roku zapoczątkowany został przez wprowadzanie nowoczesnych 
rozwiązań i ciągłe doszkalanie się w kraju i za granicą.  

Na początku 2014 roku firma przekształciła się w Spółkę Jawną i zgodnie z prawem synergii 
znacznie poszerzyła swoją ofertę oraz możliwości. 

Dziś nasza firma oferuje pełny zakres usług w dziale utrzymania ruchu, modernizacji i budowy 
maszyn oraz urządzeń przemysłowych, a także budowy oraz modernizacji istniejących konstrukcji 
i instalacji przemysłowych. 

Zapraszamy do współpracy… 

 

 

Serwis 

 

1. Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych.  

a) Obrabiarki CNC (do metalu, szkła, kamienia i drewna) 

b) Maszyny konwencjonalne  

c) Linie przemysłowe (produkcja szybka)  

d) Piece próżniowe i konwencjonalne 

e) Urządzenia specjalne (pressure-testy, podajniki etc. ) 



 

 

Mamy doświadczenie z większością znanych producentów obrabiarek oraz sterowań 
przemysłowych, takich jak: Mazak, DMG, Siemens, Fanuc, Pfauter, MCM, Studer, Reishauer, 
AFM, Biesse, Balestrini, Kapp, NPM, ARBURG, Battenfeld, Wittmann, Sepro oraz wielu innych.  

 

2. Montaż oraz uruchomienie nowych maszyn.  

3. Relokacja maszyn oraz linii przemysłowych na terenie UE.  

4. Stałe umowy serwisowe dostosowywane indywidualnie dla klienta.  

 

 

Modernizacje 

 

1. Modernizacje elektroniczne maszyn CNC.  

a) Gruntowna modernizacja maszyny wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem. 

- wymiana sterowania 

- wymiana napędów oraz silników 

- wymiana okablowania oraz osprzętu maszyny  

b) Modernizacja elementów linii oraz maszyn.  

- wymiana falowników \ napędów 

- programowanie PLC 

 

2. Modernizacje elektryczne oraz mechaniczne maszyn konwencjonalnych i linii 
przemysłowych.  

a) Przeprogramowywanie/programowanie PLC. 

b) Sterowanie osłon / systemy bezpieczeństwa. 

 

3. Remonty mechaniczne maszyn i urządzeń 

Zawsze dostarczamy schemat elektryczny wykonanych przez nas przeróbek oraz pełną 
dokumentację modernizowanych przez nas maszyn.  

Posiadamy najnowsze oprogramowania pozwalające na szybkie, wygodne oraz LEGALNE 
tworzenie nowoczesnej automatyki takie jak np. Siemens TIA Portal.  

 

 



 

 

Dostosowanie maszyn 

 

1. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych BHP.  

a) Przeprowadzenie audytu.  

b) Wykonanie dokumentacji (DTR).  

c) Projektowanie osłon oraz systemów bezpieczeństwa maszyn wraz z realizacją.  

  

 

Utrzymanie Ruchu 

 

1. Kompleksowe przejęcie działu UR w firmie.  

Jest to temat, którego zakres jest uzgadniany indywidualnie z klientem i dostosowywany 
do Jego potrzeb. Zawsze proponujemy własne rozwiązania i pomysły wniesione wraz  
z naszym doświadczeniem tak, aby efekt końcowy był jak najbliższy oczekiwaniom 
klienta. Podpisanie umowy jest początkiem współpracy, podczas której nieustannie się 
rozwijamy i dopasowujemy do warunków oraz specyfiki danej fabryki.  

 

2. Tworzenie działu UR od podstaw.  

a) Doradztwo.  

b) Wsparcie istniejącej komórki UR klienta (np. leasing doświadczonych pracowników)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Nasze realizacje  

 

Jednym z ciekawszych projektów jest stworzone przez nas, autorskie sterowanie tokarek 
kopiujących dla firmy Spec-Wood w Sędziszowie Małopolskim. Projekt został w pełni 
zrealizowany i wdrożony u klienta. W tym momencie na tym sterowaniu pracują dwie 
maszyny.  

 

Kolejną ciekawą realizacją jest szlifierka do łopatek turbin siników odrzutowych, do której 
sterowanie również jest w 100 % naszego pomysłu i wykonania. Projekt ten został 
zrealizowany dla firmy ULTRATECH w Sędziszowie Małopolskim.   

 

Wykonaliśmy wiele modernizacji, napraw oraz usprawnień maszyn w różnym zakresie  
na zakładzie „WSK Rzeszów”, gdzie cyklicznie wykonujemy kolejne zlecenia.  

 

Możemy się pochwalić sporym doświadczeniem w zakresie dostosowywania maszyn  
do wymagań minimalnych BHP w różnych zakładach. Na samym „WSK Rzeszów”  
dostosowaliśmy już ponad sto maszyn.  

 

Wielu klientów zaufało nam i regularnie korzysta z naszych usług, również klienci z Niemiec 
czy Włoch.  

 

Jesteśmy młodą firmą która bardzo szybko się rozwija i zyskuje uznanie wśród 
największych i najbardziej wymagających klientów.  

 

 

 

 

 Zespół AUROS  

         


