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ELEKTROMETAL SA was created in 1948 in response of the industri-
alization needs in Poland and central Europe. Nowadays, as a result 
of many years of specialisation in mining and gas industries, Elektro-
metal has got strong and leading position in both local and regional 
markets.
ELEKTROMETAL SA central offices are located in Cieszyn, in its own 
factory field of 4,53 with over 23.000 m2 of premises, located in sub-
urbs of city of Cieszyn, near to the international route which drives 
to the border with Czech Republic.
The base of our success relays in our corporate culture, permanently 
going a step ahead in real life needs, with a strong and flexible en-
gineering team ready to design, improve and implement all kind of 
solutions to collaborate in customer success in all areas.
Tradition means experience and that´s the baseline of our strategy, 
always looking to provide state of the art technology as well as the 
best customer support.

Firma ELEKTROMETAL SA powstała w 1948 roku w odpowiedzi na 
potrzeby stawiane przez postępującą w Polsce i Europie Środkowej 
industrializację. Aktualnie, dzięki wieloletniej specjalizacji w prze-
myśle wydobywczym i gazowniczym, Elektrometal ma czołową 
i ugruntowaną pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i świato-
wym. 
Siedziba firmy ELEKTROMETAL SA znajduje się na przedmieściach 
Cieszyna. Zakłady są zlokalizowane w pobliżu drogi międzynarodo-
wej prowadzącej do granicy z Republiką Czeską. 
Podstawą naszego sukcesu jest kultura korporacyjna i – polegające 
na wyprzedzaniu aktualnie stawianych wymagań – wizjonerstwo. 
Doświadczony i elastyczny zespół inżynierów podejmuje się najbar-
dziej ambitnych wyzwań i współpracuje z klientem na każdej płasz-
czyźnie. 
Strategia działania naszej firmy opiera się na wiedzy, doświadcze-
niu i pasji. Naszym klientom dostarczamy najnowocześniejsze roz-
wiązanie oraz udzielamy wszechstronnej pomocy i technicznego 
wsparcia.
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Grupa kapitałowa 
Elektrometal
Nasza grupa posiada zasoby pozwalające na tworzenie zaawansowa-
nych projektów, nowoczesnych konstrukcji i technologii oraz gwaran-
tujących świadczenie specjalistycznych usług na najwyższym pozio-
mie. 
Wszystkie oferowane urządzenia i podzespoły wykorzystywane w pro-
cesach wydobywczych produkujemy we własnych, stale modernizo-
wanych zakładach.
Posiadamy odpowiednią bazę niezbędną do opracowania rozbudowy, 
przebudowy, planowania i prowadzenia prac inżynierskich w wyrobi-
skach górniczych. 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie i korzystamy z wielu różnych 
technologii wykorzystywanych w skomplikowanych procesach pro-
dukcyjnych.

Our group owns important resources in the fields of modern design, 
construction, services and technology. In addition, we manufacture 
in our own factories all systems needed for mining operation in its 
different dimensions.
When it comes to resources, we have an important base for devel-
oping modernization, expansion, planning, engineering and opera-
tions in existing or new mining fields.
Our industrial facilities are well stablished and under permanent 
modernization, we also manage a wide range of production tech-
nologies and knowledge from years of experience, thay we apply  
to our production flows.

Oddział ELEKTROMETAL SA w Rosji. Przemysł wydobywczy
Elektrometal SA branch in Russia. Mining industry

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach
General mining projects design in all stages and under all complexity levels, creation of all documentation 
and cost estimation for construction, expansion and modernization

MWM Elektro Sp. z o.o. 
Manufacturing, rollout and modernisation of hoisting machine

EMMA Elektronika Maszyny Montaż Automatyka – Ośrodek Pomiarów Sp. z o.o., Cieszyn
Project rollout, installation, repairing and maintenance services for mining and construction

Elektrometal Energetyka SA, Warszawa 
Engineering, research & development, products and services in Smart energy networks

EMGAZ Sp. z o.o., Cieszyn 
Production of distribution plans and gas service stations

Industrial group Elektrometal
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Projektowanie
Design
Wraz z upływem lat metodologia, technologia i materiały wykorzysty-
wane w przemyśle wydobywczym były udoskonalane. Dlatego nasi 
inżynierowie i projektanci skupili się na głównych celach: niezawod-
ności, bezpieczeństwie i rentowności stosowanych rozwiązań. 
Zatrudniamy profesjonalistów posiadających rozległą wiedzę, do-
świadczenie i dążących do innowacyjnych rozwiązań. Nasi projektanci 
korzystają z najnowocześniejszych narzędzi.
Przeprowadzamy badania, analizy i operacje inżynierskie zgodnie  
z surowymi przepisami międzynarodowymi, najlepszymi praktykami 
inżynierskimi i obowiązującymi przepisami. 
Zapewniamy stałą współpracę z klientem i informacje zwrotne, umoż-
liwiające nam bycie jednym z liderów w projektowaniu i inżynierii dla 
branży wydobywczej.

Over the years, methodologies, technology and materials used in 
mining industry have been permanently improved, this reality have 
guided to our engineers and designers in working based on two ma-
jor goals: reliability and safety without impact in efficiency at any 
level.
We are proud of having professionals with broad knowledge at all 
level of complexity, experienced and innovators thanks to the usage 
of the most modern tools and with a vast experience.
We perform research, investigation and engineering based on strict 
international rules, industry best practices and local regulations un-
der a permanent cooperation and customer feedback, allowing us 
to become one of the leaders in mining design and engineering.

Budowa i modernizacja kopalń / Construction and modernisation of mining plant
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Każdego dnia podejmujemy nowe wyzwania, znamy wszystkie trendy 
w technologii i sposoby ich wdrażania. 
Nasi projektanci są specjalistami, a przede wszystkim znakomicie 
funkcjonującym zespołem. To wszystko powoduje, że nasza firma jest 
nowoczesna i funkcjonalna. 
Posiadamy doświadczenie we wszystkich aspektach projektowania  
w branży wydobywczej zarówno w obiektach nadziemnych jak i pod-
ziemnych.

Every day we take new challenges, we know about new technology 
trends and how to implement it thanks to our knowledgeable and 
skilful crew. 
Our designers are professionals and, above all, a well-functioning 
team. This contributes to a modern and functional company.
We own cross experience in all areas of mining design for both sur-
face and underground facilities of all kind. Our database of projects 
carried out is the most extensive in local market and one of the larg-
est in our region. All this is knowledge is complemented with our 
solutions portfolio when required.
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Kopanie i pogłębianie szybów
Shafts sinking and deepening 
Produkujemy, dostarczamy, instalujemy i wykonujemy rozruch tech-
niczny maszyn głębiących nowej generacji, wciągarek do zawieszania 
pomostów roboczych i maszyn do głębienia szybów. Jest to pierwsze 
zastosowanie takich rozwiązań w historii polskiego przemysłu wydo-
bywczego. 
Wcześniej głębienie i pogłębianie szybów były realizowane urządze-
niami należącymi do kopalni. Obecnie są wykonywane przez nas i na 
naszym sprzęcie. 
Wszystko to umożliwia płynną realizację procesu głębienia i czyni  
z naszej firmy modelowy przykład wykorzystania wiedzy, doświadcze-
nia i nowoczesnych urządzeń technicznych. 
Posiadamy duże doświadczenie w pogłębianiu – przeprowadzaliśmy 
takie procesy w szybach na głębokościach ponad 1 000 metrów.

We supply, install and commission new generation of sinking ma-
chines and winches for the suspension of the working platform and 
machines for shaft sinking. It is the first use of these solutions in the 
Polish mining industry. 
Before, shaft sinking and deepening operations were performed 
with the equipment owned by the mine – in our case the equip-
ment comprises modern machines designed, built and put into  
operation just for the puprose of deepening. 
All these factors enable the process of sinking to run smoothly 
and made from our company a model example of the application  
of knowledge, experience and modern technical facilities.
As mentioned, our experience is also wide in deepening as it is in 
sinking, for deepening we have experience in many shafts over 
1000 meters of extension made by us.

Budryk

Budowa i modernizacja kopalń / Construction and modernisation of mining plant
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Operacje górnicze
Mining operations
W oparciu o lata doświadczeń wyniesione z realizacji zleconych prac 
oraz z eksploatacji własnego pola górniczego w oddziale ZGZ (Sosno-
wiec, Polska) jesteśmy w stanie wdrożyć wszystkie pomysły i doświad-
czenia, a także projektować różne rodzaje rozwiązań dla nowoczesne-
go przemysłu wydobywczego, tworząc idealną synergię pomiędzy 
usługami a rozwiązaniami. 
Dogłębna wiedza czyni nas idealnym wyborem we wspieraniu klien-
tów na wszystkich płaszczyznach operacji górniczych, jak wsparcie 
eksploatacyjne, operacje outsourcingowe, wiercenie, transport, za-
rządzanie zasobami, konserwacja i wiele innych usług dostosowanych 
do potrzeb klientów i ich specyficznych wymagań.

Based on years of experience operating our own mine field through 
our ZGZ branch (Sosnowiec, Poland), we have been able to put into 
practice all accumulated knowledge in work field as well as in de-
signing all kind of solutions for modern mining industry, creating 
great synergies between servicess and solutions.
All deep knowledge accumulated made us the perfect choice for 
supporting customers in all dimmension of mining activities like 
operational assistance, outsorced operations, drilling, transport, 
resource management, maintenance, transport and a wide range  
of taylor made services designed based on specific requirements.
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Urządzenia transportu pionowego
Vertical transport systems
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów wyciągo-
wych. Nasz oddział MWM jest czołową firmą na rynku, cieszy się dosko-
nałą reputacją i posiada wieloletnie doświadczenie w budowie, instalacji  
i eksploatacji każdego typu urządzeń transportu pionowego:
· elektrycznych – DC z bezpośrednim napędem lub przenosze-

niem napędu i AC z przenoszeniem napędu,
·  główne i zapasowe,
·  dla wejść do szybu, wież szybowych i gardzieli szybowych,
·  z pojedynczym lub podwójnym bębnem,
·  z linami wyciągowymi – korzystając z lin wyważonych lub niewy-

ważonych,
·  z pojedynczymi lub wieloma linami,
·  do głębienia i wyposażania nowych szybów,
·  do pogłębienia istniejących szybów.

We provide a full end to end solution for hoisting systems. Our MWM 
division has a leading position in the market and a strong reputation 
through years of experience in building, installing and operation all 
kind of vertical transport systems, providing: 
· electric – DC with direct shaft drive or drive transmission and AC 

with drive transmission,
· main and secondary,
· for shaft entries, headframes and foreshafts,
· with single and double drums,
· with lifting ropes using balance ropes or unbalanced,
· with single and multiple ropes,
· for the sinking and equiping of new shafts and for deepening 

existing shafts.

Budowa i modernizacja kopalń / Construction and modernisation of mining plant
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Urządzenia transportu poziomego
Horizontal transport systems
Transport ciągły minerałów, szczególnie w warunkach rozbudowy, jest 
kluczowym elementem całego procesu produkcyjnego. 
Jesteśmy świadomi, jak ważne jest posiadanie odpowiednich środków 
transportowych. Naszym klientom zapewniamy wszystkie systemy 
transportowe, łącznie z zasilaniem, sterowaniem i automatyzacją, jak 
również inżynierią, projektowaniem i rozwojem od najprostszych, po 
nawet najbardziej złożone systemy przenośników taśmowych.

Continuous mineral transport, specially in mining expansion condi-
tions is a key function of all production flow. 
We are aware of the importance in having an appropriate produc-
tion transport means and based on this reality we provide all trans-
port systems, including power, control and automation as well as 
engi neering, design and rollout from the simplest up to the most 
com plex belt conveyor systems. 
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Projekty wentylacji
Ventilation projects

Ventilation projects

Proyectos de ventilación
Posiadamy doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów  
w zakresie wentylacji, zarówno w nowych, jak i istniejących kopal-
niach. Dostarczamy wszystkie elementy, a także zapewniamy zarzą-
dzanie projektem od strony inżynieryjnej i wdrożeniowej. 
Projekty modernizacji wentylatorowni obejmują część mechaniczną 
- wymianę głównych wentylatorów, wymianę klap kanałów wenty-
lacyjnych (za klapami i w szybie), instalację anemometrów w kanale 
wentylacyjnym, a także pełny zakres - instalację nowego napędu, sys-
temu regulacji i monitorowania dla eksploatacji wentylatora, a także 
rozruchu technicznego nowych rozdzielni pomocniczych dla budyn-
ku stacji wentylatorów.

We have experience in complex ventilation projects, for new and 
existing mines, providing the components as well as all engineering 
and rollout services. 
The modernisation project of a fan station includes the mechanical 
part – re placement of the main fans, replacement of the ventilation 
channels flaps (behind the flaps and in the shaft), installation of an 
anemome ter in the ventilation channel and also all control layer – 
installation of a new drive, control and monitoring system for fan 
operation as well as commissioning of new auxiliary distribution 
board for the fan station building. 

Budowa i modernizacja kopalń / Construction and modernisation of mining plant
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Pompownie są kluczowymi elementami wszystkich systemów bezpie-
czeństwa. 
Uwzględnienie pompowni w projekcie jest obowiązkowe przy projek-
towaniu, a także rozbudowie pól górniczych, ponieważ w warunkach 
nagłego lub stopniowego zatapiania możliwe jest występowanie za-
grożeń fizycznych dla zdrowia i życia ludzkiego, a także strat produk-
cyjnych. 
Zapewniamy usługi w zakresie planowania, projektowania i inżynierii, 
a także urządzenia pompujące, systemy sterujące, systemy monitoro-
wania i zarządzania wymagane do zapewnienia natychmiastowego 
działania w przypadku powodzi lub zamulenia.

Pumping stations are key components in every mining safety sys-
tem.
To count on a pumping project is mandatory when designing as well  
as expanding mining fields since all eventual human and physical 
risk as well as production losses might occur in sudden or gradually 
floodings conditions.
We provide all planning, design and engineering services as well  
as pumping devices, control, monitoring and management systems 
needed to secure an immediate action in flood or mud presence. 

Pompownie
Pumping stations
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Systemy zasilania
Power supply systems
Elektrometal jest wiodącym producentem instalacji energetycznych 
SN dla przemysłu ciężkiego oraz wydobywczego. Produkujemy roz-
dzielnice, aparaturę rozdzielczą, transformatory przemysłowe i stacje 
kompensacji. Instalujemy ognioszczelne oraz iskrobezpieczne instala-
cje rozdzielcze przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagro-
żonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. 
Za nasze rozwiązania i produkty zostaliśmy uhonorowani nagrodami 
na najważniejszych międzynarodowych targach energetycznych. 
Do dostarczanych przez nas instalacji energetycznych zapewniamy 
kompleksowe usługi w zakresie ich wdrażania.

Elektrometal is an important producer of MV energy systems for 
heavy industry as well as for mining at all level. We manufacture 
switchgear, all switching devices as well as industrial transformers 
and compensation stations for energy quality in parallel with the 
classical power plant design, we incorporate flameproof and in-
trinsically save distribution plants to be used in explosive gas envi-
ronment as well as in the presence of explosive coal dust. It is also 
important to mention we have been medal awarded at important 
international energy fairs.
In energy systems we provide with a complete portfolio of power 
plants as well as engineering, network and implementation services.

Budowa i modernizacja kopalń / Construction and modernisation of mining plant
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Оświetlenie, sterowanie, sygnalizacja
Lighting, control and signaling
Dla firm górniczych mamy szeroką ofertę systemów sygnalizacji, ko-
munikacji, sterujących i oświetleniowych zintegrowanych w syste-
mach autonomicznych lub istniejących. Produkujemy między innymi:
·  wszystkie typy systemów sygnalizacji dla przenośników 

taśmowych i środków transportu podziemnego,
·  wszystkie typy systemów sygnalizacji dla pracy ludzi i systemów 

automatyzacji,
·  wszystkie typy urządzeń oświetleniowych dla środków transpor-

tu, a także osób indywidualnych,
·  oświetlenie samoistnie bezpieczne i odporne na agresywne śro-

dowiska dla tuneli i stref wydobywczych,
·  panele graficzne do przesyłania komunikatów,
·  wszystkie typy systemów łączności głośnomówiącej i prze-

wodowej telefonii cyfrowej,
·  sieci optyczne dla kopalni,
·  wszystkie rodzaje systemów sterowania dla maszyn podziem-

nych,
·  wszystkie typy systemów automatyzacji,
·  systemy monitorowania i lokalizacji osób pod ziemią.

As a complement for our systems portfolio, we provide mining com-
panies with a broad range of signalling, communication, con trol and 
illumination systems, integrated to legacy systems or standalone.  
We manufacture, among others:
· all kind of signalling systems for belt conveyors and underground 

transport means,
· all kind of signalling systems for people and automation systems,
· all kind of lightning devices for transport means as well   

as for individuals,
· intrinsically safe and aggressive environment proof lightning  

for tunnel and extraction areas,
· graphical panels for messages communication,
· all kind of loudspeaking communication systems and wiered  

digital telephony,
· optical networks for mining,
· all kind of control systems for underground machines,
· all kind of automation systems,
· underground tracking and people´s location systems.
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Urządzenia górnicze
produkcja

Mining equipment
production

1818



Wszystkie projekty koncepcyjne, wykonanie i produkcja są realizowa-
ne w naszych własnych zakładach. 
Posiadamy najważniejsze patenty dla urządzeń górniczych oraz peł-
ną certyfikację ISO, ATEX i inne. Korzystamy również z instalacji testo-
wych i laboratoriów znajdujących się na terenie naszych zakładów. 
Nasze nowoczesne obiekty spełniają najostrzejsze wymagania norm 
jakości i bezpieczeństwa. W całym łańcuchu produkcyjnym, od pro-
jektowania do logistyki pracuje ponad 400 specjalistów. 
W Elektrometalu projektowanie oraz cały cykl produkcyjny są opar-
te na wiedzy, doświadczeniu i praktyce wyniesionej z sytuacji, z któ-
rymi spotykamy się na co dzień. Duże znaczenie mają otrzymywane 
od klientów informacje zwrotne. Umożliwia to nam natychmiastowe 
reagowanie i dostosowanie się do nowych wymagań dotyczących po-
szczególnych etapów projektowania i produkcji.

All conceptual design, engineering and manufacturing is made at 
our own factories.
We hold fundamental patents in mining equipment and full ISO, 
Atex, IK and IP certifications since the complex framework of usage 
for our devices. We also count on testplants and laboratories in our 
4,5 Hectares of factories and in our 11 floors building. 
Our modern facilities meets the most severe quality and safety 
standards. The whole production chain from design to logistic in-
volves beyond 400 professionals full time.
The main value of our production chain is based on the fact that all 
design and development is based on field experience and the real 
life situations we face every day in our own operations as well as 
through our customer´s feedback, this condition allow us to imme-
diately transfer all new requirements to stages of design and man-
ufacturing.
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Wszystkie nasze rozwiązania, takie jak: maszyny wyciągowe, rozdziel-
nie i instalacje zasilające przechodzą, zanim zostaną dopuszczone do 
eksploatacji, wszystkie niezbędne badania i testy w warunkach rze-
czywistych. Naszym celem jest zapewnienie najwyższych standardów 
jakościowych przed dostawą do miejsca przeznaczenia. 
Dzięki lokalizacji firmy w Europie Środkowej, dostępowi do autostrad, 
linii kolejowych i obiektów portowych, nasz system logistyczny za-
pewnia bezproblemowe dotarcie bezpośrednio do każdego miejsca 
na świecie. 
Nasze zakłady spełniają wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PNEN 
ISO/IEC 80079-34:2011, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N--18001:2004.

We count on our own production plant in Cieszyn, close to the 
border between Poland and Czech Republic as well as in Trzebinia 
(hoisting machines) and Warsaw (smart energy systems).
All our high complexity solutions like hoisting systems, switchgears 
and power plants have to go through demanding testing in extreme 
real life conditions before to be released from factories. We are com-
mited to secure the highest standards of quality before transport  
to final destination.
Since located in central Europe, with access to all highway, train and 
seaport facilities, our logistic system can reach any point of Europe 
(or the world) directly, securing all deliveries without any issue.
Our company, process and factories are full PN-EN ISO 9001:2009P, 
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011P, PN-EN ISO 14001:2005P and PN-N- 
-18001:2004P compliant.

Urzędzenia górnicze – produkcja / Mining equipment – production
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Urządzenia górnicze 
zastosowania

Mining equipment
applications
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System automatyzacji przenośników – nowoczesne i elastyczne rozwiązanie 
oferowane przez naszą firmę. Nasze systemy sygnalizacji i sterowania pracu-
jące z rozwiązaniami dla przenośników taśmowych umożliwiają sterowanie 
online ilością wydobywanych minerałów, w warunkach transportu, przy jed-
noczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Picture shows an example of our flexible and modern solution. Our signal-
ling and control portfolio working with our belt conveyor solution allows 
an on line control of the amount of mineral extracted as well as the trans-
port conditions with maximum security at all stages.

System  
automatyzacji 
przenośników

Automation  
systems   
for conveyors

Konfigurowalny system łączności ZEUS jest nowoczesnym rozwiązaniem dla 
łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej w kopalniach podziem-
nych. Zaprojektowany został pod kątem użytkowania w wymagających wa-
runkach eksploatacyjnych, prostoty obsługi oraz zapewniającym możliwość 
integracji z innymi systemami łączności używanymi w kopalni.

Our Zeus communication system is a highly flexible and modern digital 
comunication solution for underground mining, designed for use in harsh 
environments, easy and flexible to use and manage and in addition possi-
ble to be integrated to the broadcast communication system of the mine.

System łączności
telefonicznej  
i alarmowo-zgłoszeniowej
ZEUS
Communication 
system and  
alarm-broadcast  
ZEUS
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System śledzi w czasie rzeczywistym aktywne urządzenia – wbudowane  
w lampy osobiste każdego górnika lub przymocowane do pojazdów i innych 
urządzeń. 
System składa się ze stacjonarnego podziemnego czytnika znaczników, któ-
ry rozpoznaje ruch pojedynczego górnika wyposażonego w aktywny trans-
ponder (znacznik). System pracuje w oparciu o RTLS (Systemy Lokalizacyjne 
Czasu Rzeczywistego).

The system keeps track in real time of active tags, built-in personal lamp for 
each miner or attached to vehicles and other equipment. 
System consists of an underground fixed tag readers which recognizes  
the movement of a single miner equipped with active transponder (Tag). 
The system works based on the principle of RTLS (Real Time Locating Sys-
tems).

Monitoring 
personelu 
i systemy lokalizacji
dla kopalni

Staff tracking  
and location system  
for mining

Taki system monitorowania używany jest do lokalizacji górników podczas 
akcji ratowniczych. Jest oparty na urządzeniach lokalizacyjnych wbudowa-
nych w lampy osobiste, wysyłających sygnały niskiej częstotliwości. Sygnał 
jest odczytywany przez urządzenia MineSearch, które z dużą dokładnością 
określają położenie górników.

This monitoring system is used for miners location in rescue operations.  
It is based on an built-in location device in the personal lamp which trans-
mits signals in low frequency, this signal is read by Minesearch equipment 
which determinated miners position with high accuracy.

System 
lokalizacji
górników

Miners location  
system

Urządzenia górnicze – zastosowania / Mining Equipment – Applications
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Nasza oferta obejmuje pełen zakres ognioszczelnych rozdzielnic SN, a także 
transformatory, urządzenia do zwiększenia współczynnika mocy, zasilacze  
i sterowniki do kontrolowania ciężkich maszyn. 
Wszystkie urządzenia są zarządzane przez system sterowania w trybie online 
zdalnym lub lokalnie.

Out portfolio provides with a full range of medium voltage flameproof 
switchgears as well as transformers, equipments for improving the power 
factor, power supplies and drivers for controlling heavy machinery.
All units are managed by our control system online, remote or locally.

Rodzielnice 
i układy
rozdzielcze
średniego napięcia

Sterowanie załadunkiem skipu jest jednym z najważniejszych zastosowań 
naszego zestawu sterowniczego. System bazuje na pełnej kontroli i monito-
rowaniu drogi od przenośników taśmowych do załadunku skipu. 
Wszystkie informacje są przesyłane online do systemu zarządzającego 
umożliwiając działanie procesu załadunku z odpowiednią wydajnością  
i bezpieczeństwem. Nadzór i kontrola nad systemem są wysoce redundant-
ne podobnie jak czujniki i kamery cyfrowe online.

Skip loading control is one of the most important applications of our con-
trol suite. The system is based on a full controlled and monitored path from 
belt conveyors up to the skip loading for vertical extraction. 
All information is transmitted on line to the management system, allow-
ing the loading process to work with high efficiency and security. System 
supervision and control is highly redundant as well as sensors and on line 
digital cameras.

Układ 
sterowania
załadunku skipu

Skip loading 
control system

Switchgears  
and medium voltage 
distribution
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Urządzenia górnicze
instalacja – uruchomienie – оbsługa

Mining equipment
installation – commissioning – services
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Instalacja – wdrożenie
Installation – implementation
Każdy typ procesu górniczego, jak sieci zasilające, sterowania i łącz-
ności musi być zarządzany z zachowaniem najwyższych standardów 
bezpieczeństwa i kontroli jakości. Dotyczy to szczególnie wdrożenia  
w sytuacji, gdy nie ma możliwości zatrzymania codziennych prac. 
Doświadczenie nabyte w projektach przemysłu wydobywczego, re-
alizowanych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, zapewnia naj-
wyższe poziomy niezawodności i jakości wykonania. 
Profesjonalne, nowoczesne i stale modernizowane sposoby prowa-
dzenia prac wraz z wykorzystaniem najlepszych praktyk gwarantują, 
że wszystko, od samego początku działa niezawodnie. 
Każdy rozruch techniczny wymaga opracowania szczegółowego pla-
nu działania, a także obszernej wiedzy dla każdej poszczególnej ope-
racji górniczej. W procesie stosujemy zaawansowane metodologie 
projektowe ze stałymi informacjami zwrotnymi celem wdrożenia ich 
do istniejących operacji. 
Naszym celem ostatecznym dla nowych projektów jest zapewnienie 
transparentnej i płynnej integracji z produkcją. Ponadto zapewniamy 
wsparcie, szkolenie, usługi „pod klucz”, rozwój oraz zarządzanie pro-
jektem.

Complexity in all kind of mining projects like power, control and 
communication networks must be managed with the highest stand-
ards of safety and quality control, specially when rolling out in live 
operation where daily activities cannot stop.
The experience from years of projects in the complex coal mining 
world, under very dangerous and risky environments provide us 
with the highest levels of reliability and execution quality, this bene-
fit we have applied in all kind of classical mining projects like cooper 
and zinc.
Professional, modern and permanent updated ways of working plus 
the best practices of the industry make us work in a “first time right” 
frame.
Every commissioning requires a detailed action plan as well as com-
prehensive knowledge for each particular mining operation. In our 
process we apply demanding project methodologies with perma-
nent feedback in order to incorporate the new framework to the 
existing operations.
Our final goal for new projects is to provide a transparent and 
smooth integration to live production. In addition we provide as-
sisted operations support, training, turnkey activities, rollout and 
project management when required.

27



Usługi
Services

Naszym celem są niezawodne procesy i urządzenia, wydajność eks-
ploatacyjna i przede wszystkim bezpieczeństwo. 
Rozumiemy, że każda minuta przestoju zespołów roboczych przynosi 
inwestorowi poważne straty. Na podstawie dziesiątek wdrożeń opra-
cowaliśmy bardzo skuteczną metodologię przygotowania, planowa-
nia projektów oraz serwisowania dostarczanych i instalowanych przez 
nas urządzeń, zapewniającą ciągłość prowadzonych przez klienta 
prac. 
Komfort i bezpieczeństwo naszych klientów jest naszym głównym 
celem. 

Umowy serwisowe 
Umowy serwisowe są podstawą do zapewnienia prawidłowej eksplo-
atacji urządzeń firmy Elektrometal SA. 
Umowy wdrożeniowe zapewniają klientom bezpieczeństwo koniecz-
ne do zachowania ciągłości prac i są gwarancją stałej dostępności. 
Każda umowa jest obsługiwana indywidualnie, z uwzględnieniem 
charakterystyki otoczenia, ramy działania naszych zespołów i specjal-
ne wymagania naszych klientów. 

Zarządzanie kryzysowe 
Kluczowym elementem naszej metodologii jest zapewnienie klientom 
szybkiego dostępu do części zapasowych i dodatkowych elementów 
do rozbudowy systemów. Z tego powodu w trakcie procesu realiza-
cji wykorzystujemy wydajne i elastyczne łańcuchy dostaw. Tworzymy 
również sieć lokalnych magazynów. 
Nasze zarządzanie kryzysowe pozwala wyeliminować lub maksy-
malnie skrócić, będące wynikiem nieplanowanych zdarzeń, przerwy  
w pracy.

Zarządzanie cyklem życia 
Prawidłowe działanie wszystkich urządzeń jest zapewnione dzięki 
odpowiedniej konserwacji zapobiegawczej. Bieżąca ocena wszystkich 
elementów zapobiega występowaniu kosztów związanych z awariami 
systemu, chroni systemy przed niespodziewanymi przerwami i zwięk-
sza żywotność elementów. 
Dzięki stałej komunikacji, ścisłej współpracy i dzieleniu się doświad-
czeniami pomiędzy naszą firmą a klientami, możliwe jest wdrażanie 
systemu kontroli jakości zapewniającego stałą dostępność i rozwój. 

Wsparcie online 
Częstym zjawiskiem jest występowanie przerw w działaniu systemów 
wynikających nie tyle z usterek technicznych, co na skutek błędów 
obsługi czy zmian w oprogramowaniu wprowadzanych przez użyt-
kownika. 
Rozwiązanie tych problemów nie wymaga bezpośredniej interwen-
cji specjalisty, a tylko kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty 
elektronicznej. 
Dlatego nasze usługi wsparcia zawsze obejmują usługi online dla usu-
wania drobnych awarii i umożliwienia konsultacji 24 godziny na dobę.

Reliable processes and equipment, operational efficiency and safety 
in all environments are the concepts that underpin our vision for the 
operation of any mining operation.
We understand that every minute of inactivity by work teams consti-
tutes an important economic loss.
Trough years of experience and dozens of implementations we have 
developed a highly effective methodology for rollout preparation 
and planning, while ensuring uninterrupted operations of all equip-
ment provided and installed by us.
The comfort and safety of our customers is our primary goal.

Service Agreements
Service agreements are the basis to ensure proper operation of the 
devices implemented by Elektrometal SA in all areas of expertise.
Implementation contracts give customers the confidence and secu-
rity necessary to ensure the continuity, giving guarantees for a per-
manent availability.
Each contract is treated individually, taking into account the specific 
characteristics of the environment, framework of our teams and spe-
cial requirements of our customers.

Contingency management
A key element of our methodology is to provide Customers with 
quick access to spare parts and additional components for our sys-
tems expansion. For this reason, we implement an efficient and agile 
supply chain, including the establishment of local warehouses dur-
ing the implementation process.
Our contingency management prevents unplanned events that 
might mean delays in production processes, minimizing unavaila-
bility through instant access for spare parts and expansion compo-
nents.

Life Cycle Management
The proper functioning of any equipment is guaranteed by an ade-
quate preventive maintenance. The ongoing assessment and evalu-
ation of all components avoids the costs related to system failures, 
protects your systems against unexpected interruptions and in-
creases the life of its components.
Through permanent communication and close cooperation be-
tween our company and customers through sharing experiences it 
is possible to implement a quality control system to ensure contin-
uous availability and a clear evolution path towards new technolo-
gies.

Online support
It is common to have sometimes interruptions in some systems 
without existing any technical failure, as a result of operating errors 
or software changes made by the user.
The solution of these problems does not require the direct inter-
vention of a specialist, so just an online connection and an advisory 
email.
That´s why our support services always include an on line service to 
address minor outages and consultations 24 hours a day.
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Nasze cele realizujemy poprzez:
• zapewnienie najlepszych i najbardziej niezawodnych systemów,
•  zapewnienie elastycznych usług wdrożeniowych na wysokim
 poziomie,
•  zapewnienie wydajnych i specjalistycznych usług obiektowych,
•  zapewnienie usług wsparcia ze 100% dostępnością,
•  zapewnienie dostępności części zamiennych z terminową dosta-

wą w przypadkach awaryjnych i w trybie zwykłym,
•  zapewnienie stałych informacji zwrotnych w obu kierunkach dla 

wsparcia klienta w codziennych działaniach, pozyskiwania wie-
dzy i współdzielenia nowych rozwiązań w technologiach stoso-
wanych w górnictwie.

In order to fulfill our promise, we are committed:
• to provide the best and most reliable systems,
• to provide agile and high level implementation services,
• to provide efficient and professional field services,
• to provide support services with 100% availability,
• to secure spare parts availability with delivery on time for emer-

gencies and normal operations,
• to secure permanent feedback in both ways to support customer 

in its everyday activities, learning from field operations and shar-
ing the new developments of the applied technology in mining.

Mamy dwa główne cele:
Dostarczyć górnikom najlepszych rozwiązań zapewniających wsparcie w ich codziennej pracy 

Zapewnić w całym procesie produkcyjnym najwyższą wydajność i bezpieczeństwo

Our goal is based on two major principles:
To help miners in its daily activities, through providing the best system in all levels

To secure efficiency and safety through all production chain
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Jesteśmy obecni w wielu krajach na świecie
We are present in many countries around the world

Współpraca międzynarodowa
International cooperation

Europe
Spain
France
Czech Republic
Slovakia
Germany
Romania

Europa
Hiszpania
Francja
Republika Czech
Słowacja
Niemcy
Rumunia

Serbia
Bosnia and Herzegovina
Italy 
Austria
Ukraine
Poland

Serbia
Bośnia i Hercegowina
Włochy
Austria
Ukraina
Polska

Asia
Russia
Turkey
Kazakhstan
Iran
India
Vietnam

Azja
Rosja
Turcja
Kazachstan
Iran
Indie
Wietnam

North America
USA 
Mexico

Ameryka  
Północna
USA 
Meksyk

Africa
South Africa

Australia and Oceania
Australia

Afryka
Afryka Południowa

Australia i Oceania
Australia

South America
Bolivia
Columbia
Argentina

Ameryka  
Południowa
Boliwia
Kolumbia
Argentyna
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Nieustannie rozszerzamy obszary naszego działania i ugruntowujemy 
zaufanie wśród naszych klientów. 
Współpracując z krajowymi i międzynarodowymi partnerami, dążymy 
do poszerzania naszej oferty rozwiązań dla przemysłu wydobywcze-
go. 
Nasza firma uczestniczy w największych międzynarodowych targach 
na świecie, zaznaczając swą obecność na rynkach obu Ameryk, Azji, 
Afryki i w Europie.

Through the years we have expanded our areas of activity and at the 
same time reinforced the trust of customers thanks to our reliability 
and seriousness. 
In cooperation with international partners we lead ongoing efforts 
with the aim of expanding our range of solutions for the mining in-
dustry and make it available to customers.
Our company participates in the largest international fair trades 
around the world, ensuring presence in the markets of Americas, 
Asia, Africa and Europe.
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Elektrometal SA
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn, Polska
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
Fax:  +48 33 8575 205
www.elektrometal.eu
Elektrometal-SA-International
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