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rzedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe ROL-MOT Spółka z o.o. rozpo-
częło działalność w 1992 roku. Sie-
dziba firmy mieści się w Ciepielowie 

w woj. mazowieckim. Zajmuje się produkcją 
wyrobów metalowych, handlem i usługami. 
Jednak priorytetową działalnością jest pro-
dukcja mebli metalowych do przechowywania 
wszelkiego rodzaju dokumentów. Głównym 
produktem są regały jezdne nazywane często 
jako regały przesuwne. W tej branży ROL-MOT 
jest wiodącym polskim producentem, który 
posiada stabilną i dobrze ugruntowaną pozycję 
na rynku krajowym. Regały jezdne znajdują sze-
rokie grono odbiorców w różnych instytucjach 
publicznych i prywatnych, zarówno w kraju, 
jak i za granicą – gdzie liczy się funkcjonalny 
i zorganizowany system archiwizowania.

Poza produkcją regałów firma specjali-
zuje się również w produkcji innych wyrobów 
metalowych, takich jak: regały na obrazy, do 
muzeów, regały przesuwne do szatni, szafy 
aktowe, mapowe, szafki kartotekowe, BHP, 
szkolne oraz ubraniowe.

Przedsiębiorstwo oferuje klientom kom-
pleksową obsługę, gwarantując pomoc na 
wszystkich etapach realizacji, począwszy od 
inwentaryzacji pomieszczenia, wykonania 
projektu zagospodarowania regałami, poprzez 
produkcję, dostawę, montaż regałów, aż po 
sprawowanie serwisu gwarancyjnego.

– Podążamy za zmianami, poszukujemy 
nowych produktów, technologii, wzornictwa, 

Nowa malarnia  
– nowe wyzwania
Zautomatyzowanie procesu lakierowania proszkowego podniosło 
jakość wyrobów i zwiększyło wydajność pracy

Mieć szczęście do wykonawców, to już pół sukcesu, a dodatkowo postawić na rozwiązania 
gwarantujące najwyższą jakość w produkcji oraz niezawodność działania, to już sukces 
murowany. I jedno, i drugie zadziałało idealnie w firmie ROL-MOT, gdzie od końca stycznia 
z powodzeniem funkcjonuje nowa automatyczna malarnia proszkowa zaprojektowana 
i zainstalowana przez firmę Tech-Mal Industry. 

pomysłów i rozwiązań – mówi Henryk Ma-
ziarek, dyrektor generalny, prezes zarządu 
spółki ROL-MOT. – Bazując na doświadczonej 
i profesjonalnej kadrze inżynieryjno-technicznej, 
w zależności od indywidualnych potrzeb kontra-
hentów, projektujemy i realizujemy zamówienia 
specjalne, z uwzględnieniem ich oczekiwań.

Przez wszystkie lata obecności na rynku 
przedsiębiorstwo prowadzi konsekwentne dzia-
łania mające na celu podnoszenie jakości ofe-
rowanych produktów i usług. Szczególny nacisk 
położony został na inwestycje w nowoczesny 
park maszynowy. Przykładem jest ostatnia 
inwestycja w budowę nowoczesnej, w pełni 
automatycznej malarni proszkowej. Zainstalo-
wana została ona w specjalnie wybudowanej 
pod jej potrzeby hali. Opracowaniem projektu 
oraz realizacją zajęła się firma Tech-Mal Indu-
stry Sp. z o.o. z Częstochowy, która świadczy 
również usługi serwisowe. – Postawiliśmy na 
sprawdzonego i doświadczonego w budowie 
instalacji lakierniczych wykonawcę – stwierdza 
H. Maziarek. – Zanim podjęliśmy ostateczną 
decyzję, nasz zespół techniczny odwiedził kilka 
instalacji, które wcześniej wykonała firma Tech-
-Mal Industry. Również jeżeli chodzi o system 
lakierniczy, czyli kabinę z aplikacjami, to i w 
tym przypadku jesteśmy zadowoleni z wyboru 
firmy Wagner. Halę natomiast stawiała firma 
Konsprojekt, równie solidny partner. Ogólnie, 
jesteśmy pod wrażeniem sprawności i szybko-
ści działania wszystkich naszych wykonawców 
tej inwestycji. 

Jak zatem wygląda nowa malarnia? 
Linia elektrostatycznego malowania far-

bami proszkowymi składa się z:
 przenośnika podwieszonego
 automatycznej myjki natryskowej, w której 

realizowane jest przygotowanie powierzch-
ni (fosforanowanie żelazowe z pasywacją 
cyrkonową), 

 stacji uzdatniania wody demi.
 suszarki po procesie przygotowania po-

wierzchni,
 automatycznej kabiny z PCV z cyklonowym 

układem odzyskowym,
 pieca do polimeryzacji farby proszkowej.

Malarnia jest w tej chwili wykorzystywana 
do lakierowania wyrobów własnej produkcji. 
Maksymalne wymiary elementów malowanych 
to: 3,2 m × 1,8 m × 1,0 m. Linia w praktyce 
pracuje z prędkością 1 metra na minutę, jest 
jednak możliwość jej przyspieszenia. Cały sys-
tem transportu, za wyjątkiem strefy załadunku 
i rozładunku, jest automatyczny. Warto zazna-
czyć, iż zastosowano dodatkowe rozwiązanie 
ułatwiające codzienną pracę, a mianowicie 
antresolę do transportu detali, pod którą uzy-
skano dodatkowe miejsce w lakierni. Zawie-
szone detale transportowane są zatem na 
podwyższeniu do tunelu chemicznego przy-
gotowania powierzchni. Izolacja termiczna 
tunelu z poszyciem zewnętrznym wykonana 
jest z blachy kwasoodpornej. Nowoczesne 
rozwiązania zastosowano w samej myjce, 
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która posiada zamknięty układ płuczek wodą 
zdemineralizowaną. Bezszczotkowy układ 
zamknięcia tunelu myjni dla oparów kąpieli 
gorących gwarantuje brak emisji oparów na 
zewnątrz tunelu do pomieszczenia malarni. 
Natomiast oczujnikowanie myjni generuje 
sygnały o charakterze ciągłym – umożliwia to 
szczegółową analizę danych w trakcie procesu. 

Jeżeli chodzi o suszarkę oraz piec syfonowy 
do polimeryzacji, to są one złączone ścianami 
dla oszczędności kosztów ogrzewania, lecz 
każda z tych instalacji ma osobną ścianę. Za-
stosowano takie rozwiązane, by w przypadku 
konieczności rozbiórki jednego z tych urządzeń, 
nie ingerować w sąsiadujące. Suszarka i piec 
posiadają skuteczny system zabezpieczający 
przed wypływem gorącego powietrza otwora-
mi technologicznymi z komór roboczych tych 
urządzeń. Ciekawym pomysłem jest też mon-
taż wentylatora i palnika na ścianie pieca, dzięki 
czemu jest do nich łatwy dostęp. Sam piec 
ma dwie niezależne strefy grzania za pomocą 
wymienników ciepła, a każda z nich ma swój 
niezależny układ regulacji. Powietrze obiegowe 
w piecu jest filtrowane, co wpływa na poprawę 
jakości. Urządzenie łatwo się nagrzewa, a dzięki 
dobrej izolacji długo utrzymuje ciepło, więc 
przynosi to spore oszczędności, zwłaszcza że 
jako nośnik energii wykorzystywany jest olej 
opałowy. Oczywiście ciepło jest odzyskiwane 
i wykorzystywane do ogrzania hali. 

System lakierniczy składa się z kabiny, 
w tym przypadku SuperCube firmy Wagner. 
Obudowa kabiny wykonana z PCV znacznie 
ułatwia jej czyszczenie. Równie łatwa i szybka 
(poniżej 15 minut) jest zmiana koloru farby 
proszkowej. Kabina wyposażona jest w dwa 

Za profesjonalizm w prowadzeniu działalno-
ści firma ROL-MOT otrzymała liczne nagrody 
i wyróżnienia, jako dowód uznania pozycji 
firmy na rynku. Ostatnio w Warszawie odby-
ła się Wielka Gala Liderów Polskiego Bizne-
su. W tym roku wręczono ponad 40 nomina-
cji do najważniejszej nagrody przyznawanej 
podczas gali – Złotych Statuetek Lidera 
Polskiego Biznesu. Jednym z laureatów 
zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowe ROL-MOT oraz prezes zarządu, 
dyrektor generalny Henryk Maziarek. 

ROL-MOT – nagradzana firma

Widok z antresoli do transportu detali na malarnię. 

Automatyczna myjnia natryskowa, w której realizowane jest fosforanowanie żelazowe z pasywacją. 

Wlot do tunelu przygotowania powierzchni... ... oraz wylot z myjki. 
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G r z e g o r z  P e t k a

Zakład Urządzeń Lakierniczych i Budownic-
twa Technicznego Tech-Mal Industry Sp. z o.o. 
to przedsiębiorstwo oparte na doświadczo-
nym i wyspecjalizowanym zespole. Firma ma 
za sobą długoletnie doświadczenie w branży 
lakierniczej, co daje gwarancję wysokiej jako-
ści usług. Specjalizuje się zarówno w zakresie 
budowy proszkowych linii lakierniczych, 
jak i malarni ciekłych, w tym KTL. Tech-Mal 
Industry oferuje usługi w projektowaniu 
i produkcji, montażu i rozruchu dostarczanych 
urządzeń oraz serwisu gwarancyjnego i po-
gwarancyjnego. Wszelkie projektowane i pro-
dukowane urządzenia dostosowane są do 
indywidualnych potrzeb każdego z klientów. 
To firma z ambicjami do trudnych wyzwań, co 
potwierdzają liczne realizacje. 

Tech-Mal Industry  
– doświadczenie i ambicje

manipulatory, na każdym z ich zainstalowano 
po cztery automatyczne pistolety. Dodatkowo, 
do domalowań  trudno dostępnych miejsc 
służą dwa pistolety ręczne. 

Sterowanie pracą kabiny za pomocą 
dotykowego ekranu jest proste, przyjazne 
i intuicyjne. Za dostarczanie farby za pomocą 
inżektorów do pistoletów odpowiedzialne jest 
centrum proszkowe, tzw. kuchnia farb. Jest ona 
tak skonstruowana, aby nie było możliwości 
dostania się do farby jakichkolwiek zanieczysz-
czeń. Dbanie o czystość w całej malarni, co 
zapewnia jej bezawaryjną i bezproblemową 
pracę, dzięki czemu powłoka malowanych 
detali pozbawiona jest różnych wtrąceń, jest 
zresztą widoczne na każdym etapie procesu 
lakierowania. 

Pracą linii malarskiej można sterować 
zdalnie przez internet. Cały przebieg wszystkich 
procesów jest monitorowany i archiwizowany, 
co pozwala na bieżące wyłapywanie błędów 
i ich korygowanie. 

– Nowa malarnia ma większe moce prze-
robowe niż planowaliśmy – zauważa prezes 
Henryk Maziarek. – To nas cieszy, ponieważ 
planujemy powiększyć własną gamę produk-
tów, a także oferować usługi lakierowania 
proszkowego, gdyż w okolicach nie ma firmy, 
która by dysponowała tak nowoczesną, zauto-
matyzowaną technologią do malowania prosz-
kowego. Warto zaznaczyć, iż nowa inwestycja 
podniosła również warunki pracy. 

– Współpraca z firmą ROL-MOT układała 
się wzorcowo – dodaje Zbigniew Pol, prezes fir-
my Tech-Mal Industry Sp. z o.o. – My wsłucha-
liśmy się w potrzeby przedsiębiorstwa, dzięki 
czemu mogliśmy zaproponować rozwiązania 
„szyte na miarę”.                                          

Wentylator i palnik znalazły się na ścianie pieca do polimeryzacji, co zapewnia łatwy dostęp 
do tych urządzeń. 

System transportu, za wyjątkiem strefy załadunku i rozładunku, jest automatyczny. 

Kabina i system aplikacji. Wyjście z pieca.
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