
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD REDAKCJI 

Koleżanki i Koledzy, 

oddajemy dziś w Wasze ręce pierwszy numer 

Newslettera firmowego „FABRYKA INNOWACJI”.                         

E-biuletyn będzie informował przede wszystkim                            

o nowościach produktowych, innowacyjnych 

rozwiązaniach zastosowanych w naszych produktach, 

jak również o wydarzeniach i planach w firmie.                               

Nie zabraknie także informacji dotyczących polityki 

personalnej, najważniejszych wydarzeń z życia firmy. 

Mamy nadzieję, że to narzędzie bardziej nas zintegruje, 

zainteresuje życiem wewnętrznym firmy, stworzy 

atmosferę współpracy, a przede wszystkim usprawni 

komunikację w firmie. 

EM, KS 

„Zaprojektowany został nowy typ odwłoków MEDIUM 

X4 IHC oraz MEDIUM X2 IHC, które docelowo będą 

zastępować istniejące modele MEDIUM XL-S oraz 

MEDIUM XL.” 
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NOWOŚCI PRODUKTOWE 

 MEDIUM X4 IHC i MEDIUM X2 IHC  

- (Internal Hydraulic Cylinder) 

 

Zaprojektowany został nowy typ odwłoków MEDIUM X4 

IHC oraz MEDIUM X2 IHC, które docelowo będą 

zastępować istniejące modele MEDIUM XL-S oraz 

MEDIUM XL.  W tych modelach siłowniki suwaka prasy 

zainstalowane są wewnątrz odwłoka. Opcja adapterów, 

umożliwiająca używanie siłowników na zewnątrz, nie 

będzie już dostępna. Rozwiązanie to umożliwia 

ujednolicenie produkcji oraz usprawnienie konstrukcji 

samej prasy.  

Dostępne będą natomiast dwa warianty siłowników. 

Standardowe z cylindrami skierowanymi ku górze 

odwłoka (zdjęcie nr 1). Opcjonalnie drążone z cylindrami 

skierowanymi ku dołowi odwłoka (zdjęcie nr 2).                   

W przypadku opcji drążonych siłowników odpady nie 

spadają bezpośrednio na tłoczyska siłowników, co 

zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Dzięki dostarczaniu oleju 

hydraulicznego przez kanały wydrążone wewnątrz 

tłoczyska nie dochodzi do uszkodzenia węży 

hydraulicznych przy załadunku odpadów. 

Układ hydrauliczny uległ również modyfikacji. Bloki 

zaworowe, dotychczas instalowane na skrzyni oraz 

wewnątrz odwłoka, zostały zastąpione nowymi 

modelami. 

Biuro Konstrukcyjne 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Nowy typ terminala: sterowanie 

ZCS (Zoeller Control System) 
 

Trwają obecnie prace wdrożeniowe dla 

nowego rodzaju sterowania, który zastąpi 

istniejący system G12. Docelowo w całej 

grupie Ecotec planowane jest wprowadzenie 

wspólnego typu sterowania, a ZCS jest 

pierwszym krokiem, aby ten cel osiągnąć. 

Terminal ZCS montowany jest już na 

zabudowach MEDIUM X4. Główną zaletą 

nowego sterowania jest rozproszona 

struktura tzw. „Daisy chain”.  

 

Polega ona na wyeliminowaniu głównej 

centralnej jednostki oraz zastąpieniu jej przez 

moduły w odpowiedniej ilości (zależne od 

zamówionych opcji). Dzięki takiemu 

rozwiązaniu redukujemy ilość wiązek 

elektrycznych oraz upraszczamy topologię         

i rozmieszczenie przewodów na zabudowie.  

Zdjęcia 1 i 2 prezentują nowy terminal ZCS, 

znajdujący się w kabinie kierowcy.  

 
Biuro Konstrukcyjne 

 

 

 
                           

 

 

Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2 

Zdjęcie nr 1 

Zdjęcie nr 2 
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AKTUALNOŚCI  

Rozbudowa fabryki ZOELLER TECH 

Na początku września zakończony został pierwszy etap 

związany z rozbudową zakładu produkcyjnego. 

Dotychczasowa powierzchnia hali produkcyjnej 

zwiększyła się o 8,8 tys. m2.  

W chwili obecnej powierzchnia produkcji wynosi ok. 22 

tys. m2 - rozbudowa zwiększa nasze możliwości 

produkcyjne z ok. 1200 jednostek do 1690 jednostek 

produkowanych rocznie.  

Kolejnym krokiem, po rozbudowie budynku, jest etap 

związany z wyposażeniem stanowisk oraz  

automatyzacją.  

Cały proces wdrażania i transformacji potrwa około 2 lat. 

 

 

OFERTY PRACY 

Rekrutacja  

Aktualnie do naszego ZESPOŁU w Rekowie Górnym 

poszukujemy pracowników z obszaru: produkcji, 

wsparcia produkcji i administracji. 

Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV na 

adres: rekrutacja@zoeller.pl 

Przypominamy również, że w ZOELLER TECH 

funkcjonuje Program Poleceń Pracowniczych – CV 

kandydata wraz z drukiem polecenia (do pobrania                     

w Kadrach) należy złożyć w Dziale Kadr.  

Szczegóły dotyczące ofert pracy dostępne są na naszej 

stronie internetowej.  

 

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki KARIERA: 

https://www.zoeller.pl/kariera-2/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODUKCJA: 

• Elektromonter 

• Monter – Spawacz 

• Spawacz – 135 MAG 

• Operator giętarki CNC – hala montażu 

• Pomocnik lakiernika 

 WSPARCIE PRODUKCJI: 

• Operator wózków widłowych 

• Magazynier 

• Pracownik utrzymania ruchu 

 ADMINISTRACJA: 

• Specjalista ds. Zakupów 

• Inżynier procesu 

• Specjalista ds. utrzymania ruchu 
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