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Ampli sprzeda≥o
Eltel-Hurt
Za 235 tys. z≥ tarnowska sieÊ hurtowni elektrotechnicznych Ampli sprzeda≥a przejÍtπ przed rokiem firmÍ Eltel-Hurt. Nabywcπ jest osoba fizyczna ñ Jacek Kapustka.
Eltel-Hurt, ktÛry posiada≥ trzy hurtownie z artyku≥ami elektrycznymi
w Bielsku-Bia≥ej (woj. úlπskie), Miko≥owie (woj. úlπskie) i OúwiÍcimiu
(woj. ma≥opolskie), pierwotnie mia≥
wejúÊ w sk≥ad tarnowskiej spÛ≥ki.
Zapowiada≥ to jeszcze na poczπtku
roku Waldemar Madura, prezes Ampli. Sta≥o siÍ jednak inaczej.
Decyzja o sprzedaøy zosta≥a podjÍta w ciπgu miesiπca od wp≥yniÍcia
oferty.
ZYSK (STRATA) AMPLI (w tys. z≥)

Firma H. Sypniewski
zmodernizowa≥a lakierniÍ
Firma H. Sypniewski z Zielonej GÛry, specjalizujπca siÍ w produkcji
obudÛw i urzπdzeÒ dla potrzeb przemys≥u energetycznego, telekomunikacji i budownictwa, zmodernizowa≥a lakierniÍ. DziÍki inwestycjom uda≥o siÍ zastosowaÊ nowπ technologiÍ
lakierowania elementÛw metalowych, co wp≥ynÍ≥o na ich odpornoúÊ
na korozjÍ.
Wyroby lakierowane w nowej technologii zosta≥y poddane badaniom
w laboratoriach we Wroc≥awiu i Lublinie i uzyska≥y stosowne certyfikaty. DziÍki temu moøliwe sta≥o siÍ wyd≥uøenie okresu gwarancyjnego do
piÍciu lat.
Firma H. Sypniewski specjalizuje siÍ
w produkcji obudÛw i urzπdzeÒ dla
potrzeb przemys≥u energetycznego.
Hurtownia Fega
otwiera oddzia≥ w Krakowie
Wroc≥awska hurtownia elektrotechniczna Fega Poland zwiÍkszy≥a liczbÍ
placÛwek handlowych. 11 kwietnia
zosta≥ oficjalnie uruchomiony oddzia≥ w Krakowie. Zlokalizowany jest
on przy ulicy Dobrego Pasterza
120A . Jest to drugi punkt sprzedaøy wroc≥awskiego przedsiÍbiorstwa.
W planach jest dalsza rozbudowa
sieci sprzedaøy. Zarzπd firmy planuje otworzyÊ kolejne placÛwki w Katowicach i Warszawie.
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ELTRON / RECHNER

Czujnik zbliøeniowy High Performance
irma Rechner wprowadzi≥a
do produkcji pojemnoúciowy czujnik zbliøeniowy
High Performance dedykowany
dla zastosowaÒ w przemyúle
spoøywczym. Czo≥o czujnika
jest wykonane z tworzywa
PTFE, obudowa natomiast ze
stali szlachetnej. Dlatego czujnik moøna montowaÊ w instalacjach bÍdπcych w bezpoúrednim
kontakcie z øywnoúciπ.
Czujnik nie posiada gwintu, ktÛry ze wzglÍdÛw higienicznych
w tym obszarze produkcji nie
jest wskazany. Mocuje siÍ go

F

przy pomocy specjalnej obejmy
tzw. Triclamp. Czujnik moøe
pracowaÊ w temperaturze do
120o Celsjusza. Nie ma wiÍc
problemu z jego czyszczeniem
i sterylizacjπ. Parametry czujni-

ka predestynujπ go takøe do zastosowaÒ w przemyúle chemicznym i farmaceutycznym.
Dystrybutorem produktÛw na
rynku polskim jest firma Eltron.
www.eltron.pl

EL-IT / GEWISS

SOYTER / BOPLA

Wskaünik
Magnet Ex 12

BOS-Ecoline,
CombiNorm-Control

ferta firmy Automatic Systems Engineering
zosta≥a poszerzona o iskrobezpieczny wskaünik pola magnetycznego Magnet Ex 12. Jest
on przeznaczony do przeprowadzania testÛw zaworÛw indukcyjnych, przekaünikÛw, transformatorÛw, elektromagnetycznych przetwornikÛw
przep≥ywu oraz innych urzπdzeÒ wykorzystujπcych pole magnetyczne pracujπcych
w strefach zagroøonych wybuchem. WystÍpowanie pola magnetycznego sygnalizowane jest optycznie
(úwiat≥o czerwone). Zaletπ
produktu jest fakt, iø do uzyskania wskazania nie jest konieczny bezpoúredni kontakt ze sprawdzanym urzπdzeniem. Wskaünik ma wbudowany magnes testujπcy, ktÛry po zbliøeniu do sondy wskaünika
sprawdza dzia≥anie i jednoczeúnie informuje o stanie na≥adowania baterii. Zasilanie wskaünika
realizowane jest z dwÛch baterii lub akumulatorkÛw LR03.
StopieÒ ochrony IP54 oraz cecha przeciwwybuchowa II 2G EEx ia IIC T4 gwarantujπ w≥aúciwπ
pracÍ urzπdzenia w ekstremalnych warunkach
i obszarach zagroøonych wybuchem.
Wskaünik o wielkoúci d≥ugopisu posiada wymiary 150 x ∅ 18 mm oraz wagÍ 60 g z bateriami.

najdujπca siÍ w ofercie firmy Soyter obudowa
BOS-Ecoline ≥πczy w sobie korzyúci wynikajπce z zastosowania profili aluminiowych oraz
z faktu wykorzystania tanich pokrywek zamykajπcych profile wykonanych z tworzywa sztucznego.
RÛønorodnoúÊ wymiarÛw gwarantuje szerokie moøliwoúci zastosowania obudÛw we
wszelkich aplikacjach elektronicznych.
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www.ase.pl

www.soyter.pl
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Kolejnym nowym produktem jest naleøπca do rodziny CombiNorm obudowa typu Ñschodkowegoî
CombiNorm-Control.
Obudowa przeznaczona do mocowania na szynÍ
wykonana jest z poliwÍglanu i wystÍpuje w trzech
wymiarach.
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