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YOUR SUPPLIER OF 
METAL COMPONENTS

ODLEWY KONSTRUKCJE SPAWANE ELEMENTY KUTE OBRÓBKA CNC OBRÓBKA BLACH MONTAŻ
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ODLEWY KONSTRUKCJE SPAWANE

Wykorzystanie odlewów przynosi klientom wiele 
rzeczywistych korzyści. Zastosowanie elementów 
odlewanych pozwala uzyskać znaczną redukcję wagi 
komponentu oraz wyeliminować inne procesy, takie 
jak dalsza obróbka czy proces spawania. Oznacza to 
oszczędność czasu, materiałów i pracy.

Odlewnictwo pozwala na wykonywanie bardzo 
skomplikowanych elementów, które charakteryzują 
się większą wytrzymałością niż elementy spawane i 
obrabiane.

Firma Global Supplier może dostarczyć na Państwa 
potrzeby odlewane elementy metalowe z takich ma-
teriałów jak stal, aluminium, żeliwo, stal nierdzewna, 
mosiądz i inne stopy. 

Dla produktu zamówionego przez klienta istotnym 
czynnikiem jest zastosowanie optymalnego procesu. 
W naszej ofercie znajdą Państwo różne typy proce-
sów odlewniczych, takich jak odlewy piaskowe, od-
lewy precyzyjne i odlewy ciśnieniowe, jak również 
usługi doradztwa związane z doborem optymalnej 
technologii.

Odlewy można łatwo zoptymalizować do produkcji 
seryjnej, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie du-
żej liczby elementów w stosunkowo krótkim czasie i 
po konkurencyjnych cenach.

Innym możliwym rozwiązaniem jest przeprojek-
towanie spawanych i obrabianych elementów na ry-
sunki produkcyjne komponentów odlewniczych. Na 
etapie zakupów służymy naszym klientom radą odno-
śnie wyboru elementów surowych bądź obrabianych, 
jak również podejmujemy się realizacji tych zadań w 
ich imieniu.

Korzystając z naszych usług outsourcingu dostaw, 
mogą Państwo zamówić komponenty i konstrukcje 
spawane o dowolnych gabarytach, produkowane za-
równo w krajach UE, jak i na Dalekim Wschodzie.

Naszą gwarancją bezpieczeństwa w trakcie całego 
procesu jest doświadczenie w zakresie dostaw kon-
strukcji stalowych do większości sektorów przemysłu 
lądowego, morskiego i budownictwa przybrzeżnego, 
a także sektora drogowego i budowlano–konstrukcyj-
nego.

Zamówiony przez klienta produkt dostarczamy w 
stanie gotowym – wykonujemy różne rodzaje obróbki 
powierzchni, np. cynkowanie ogniowe, piaskowanie, 
malowanie i lakierowanie proszkowe konstrukcji spa-
wanych. 

Procesy spawania podlegają bieżącej kontroli 
zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standarda-
mi dla badań nieniszczących NDT.

W większości naszych warsztatów spawalniczych 
zatrudniamy inspektorów kontroli jakości poziomu 
II, a w razie potrzeby korzystamy z usług inspekto-
rów niezależnych. Dla przeważającej części najczę-
ściej stosowanych typów materiałów dysponujemy 
zatwierdzoną dokumentacją obejmującą instrukcje 
technologicznie spawania (WPS) i protokoły kwalifiko-
wania technologi spawania (WPQR).



ELEMENTY KUTE OBRÓBKA CNC

Kucie to proces, który minimalizuje ryzyko wystąpie-
nia w wyrobie wad materiałowych, np. pęknięć.

W wielu przypadkach zamiast spawania kilku ele-
mentów można wykorzystać odkuwki o bardziej zło-
żonej konstrukcji, które jednocześnie będą bardziej 
wytrzymałe niż spawane i obrabiane elementy po-
wstające w wyniku konwencjonalnej, bardzo czaso-
chłonnej obróbki.

Zastosowanie stosunkowo skomplikowanych ele-
mentów kutych pozwala ponadto uzyskać redukcję 
wagi komponentu.

Odkuwki można dość łatwo zoptymalizować do 
produkcji seryjnej, dzięki czemu możliwe jest wytwo-
rzenie dużej liczby elementów w stosunkowo krótkim 
czasie i po konkurencyjnych cenach. Elementy kute 
rzadko mogą jednak konkurować z odlewami pod 
względem ceny, natomiast ryzyko wystąpienia wad 
i pęknięć w odkuwkach jest niższe niż w przypadku 
odlewów.

Firma Global Supplier może dostarczyć odkuwki 
wykonane z różnych materiałów, w tym stali, stali nie-
rdzewnej i brązu.

Firma Global Supplier oferuje klientom obróbkę ele-
mentów metalowych maszynami CNC, dysponując 
siecią wysoko wykwalifikowanych warsztatów zlo-
kalizowanych na Dalekim Wschodzie i w krajach UE. 
Do dyspozycji klientów oddajemy szeroką gamę roz-
wiązań w zakresie wysoko precyzyjnej obróbki CNC. 
Wykorzystując największy wachlarz różnych proce-
sów i dostępnych technologii realizujemy projekty w 
każdym zakresie wielkości elementów, stosownie do 
potrzeb klienta.

Naszą gwarancją bezpieczeństwa w trakcie całe-
go procesu jest doświadczenie w zakresie dostaw 
elementów poddanych obróbce CNC do większości 
sektorów przemysłu lądowego, morskiego i budow-
nictwa przybrzeżnego, a także sektora drogowego i 
budowlano–konstrukcyjnego. Powierzony nam pro-
jekt obróbki CNC będzie w bezpiecznych rękach.

www.globalsupplier.pl
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OBRÓBKA BLACH MONTAŻ

Firma Global Supplier oferuje klientom swoją obszer-
ną wiedzę i doświadczenie w zakresie obróbki blach 
stalowych maszynami CNC, dysponując siecią wyso-
ko wykwalifikowanych warsztatów zlokalizowanych 
na Dalekim Wschodzie i w krajach UE. Wykorzystując 
największy wachlarz różnych procesów i dostępnych 
technologii realizujemy projekty w każdym zakresie 
wielkości elementów, stosownie do potrzeb klienta, 
od tradycyjnego cięcia laserowego i strumieniem 
wody po gięcie, wiercenie oraz przeciąganie i przepy-
chanie.

Naszą gwarancją bezpieczeństwa w trakcie całe-
go procesu jest doświadczenie w zakresie dostaw 
blach stalowych po obróbce do większości sektorów 
przemysłu lądowego, morskiego i budownictwa przy-
brzeżnego, a także sektora drogowego i budowlano–
konstrukcyjnego. Powierzony nam projekt obróbki 
będzie w bezpiecznych rękach.

Korzystając z oferty usług outsourcingowych firmy 
Global Supplier przy montażu komponentów klienci 
mogą zachować niski poziom kosztów pracy i skrócić 
czas własnej produkcji.

Oferowane przez nas rozwiązania pakietowe obej-
mujące montaż standardowych elementów konstruk-
cji pozwalają naszym klientom utrzymać na niskim 
poziomie koszty pracy i obsługi logistycznej.

Powierzenie montażu lub podmontażu firmie 
Global Supplier oznacza szereg korzyści dla klienta. 
W kontekście ekonomicznym przekłada się na moż-
liwość zredukowania liczby zakupów oraz znaczne 
obniżenie kosztów magazynowych i nakładów kapi-
tałowych. Montaż wykonywany na wczesnym etapie 
łańcucha wartości zwiększa ponadto szanse na szyb-
kie wykrycie ewentualnych problemów, które nie zo-
staną stwierdzone w drodze zwykłej kontroli towarów 
przychodzących. Błędy można skorygować wcześnie 
i szybko, bez ponoszenia większych dodatkowych 
kosztów.

Grupa Global Supplier dysponuje własnym specja-
listycznym warsztatem hydraulicznym wyposażonym 
w nowoczesne urządzenia testowe, w którym prze-
prowadzane są próby i testy zgodnie z najwyższymi 
standardami. Realizujemy usługi montażowe w Euro-
pie i na Dalekim Wschodzie.
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Klienci korzystający z usług firmy Global Supplier jako 
partnera realizującego outsourcing dostaw czerpią kor-
zyści z naszej międzynarodowej sieci kontaktów. Od 2005 
roku współpracujemy z jednymi z najlepszych na świa-
towym rynku dostawców m.in. z krajów Dalekiego Ws-
chodu i Europy Wschodniej, aby móc zapewnić naszym 
klientom wolne od ryzyka dostawy wysokiej jakości kom-
ponentów przy zachowaniu niskich cen.

Wszyscy nasi poddostawcy są w stanie dostarczyć ele-
menty wysokiej jakości popartej atestami materiałowymi 
i certyfikatami międzynarodowych towarzystw klasyfika-
cyjnych.

Z myślą o usprawnieniu pracy Państwa zakładu produk-
cyjnego oddajemy Państwu do dyspozycji zespół pro-
fesjonalnych inżynierów i projektantów w UE i Chinach, 
którzy mogą przerysować Państwa szkice lub rysunki 
produkcyjne na szczegółowe rysunki komponentów od-
lewniczych w 2D i 3D. Poprzez ograniczenie liczby potr-
zebnych godzin projektowych klient nie tylko oszczędza 
czas i pieniądze, lecz również może łatwo i szybko prze-
nieść większą lub mniejszą część własnej produkcji na 
kontrahenta zewnętrznego. 

Outsourcing daje również korzyści w formie uwolnie-
nia potencjału na warsztacie klienta, co pozwala mu na 
zwiększenie całkowitej produkcji, bez inwestowania w 
maszyny i budynki. Outsourcing daje również możliwość 
dostosowania zdolności produkcyjnych do bieżących po-
trzeb rynku.

Mogą nam Pańtstwo przesłać rysunki, a my możemy 
odwiedzić Państwa zakład i pomóc w identyfikacji zadań, 
których powierzenie nam przyniesie duże korzyści Państ-
wa firmie.

Komponenty, które wymagają poświęcenia wielu godzin 
produkcyjnych, stają się idealnymi częściami do outsour-
cingu, gdyż zazwyczaj finansową korzyścią outsourcingu 
jest oszczędność kosztów pracy.

Części wykonane z blach stalowych, które są cięte, 
obrabiane i zespawane, z powodzeniem mogą zostać 
przeprojektowane na odlewy lub odkuwki. Odlewy po-
zwalają zminimalizować zarówno straty materiałowe, 
jak i czas obróbki oraz eliminują pracochłonną obróbkę 
i czasochłonny proces spawania.

Dostarczamy odlewy od 0,1 kg do 140 ton i w seriach 
od 1 sztuki do 1 mln sztuk!

Możemy dostarczyć wszystkie rodzaje metali, stali, że-
liwa, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i brązu.  

Najczęściej stosowane gatunki to S355J2G3, GS20Mn5, 
34CrNiMo6, AISI 304-316, AISI630 - S165M - GG20-GGG40, 
RG5-10 i NiAlBz.

Wszystkie materiały mogą być dostarczone z atestami 
materiałowymi 3.1 lub certyfikatami 3.2 od m.in. DNV, 
ABS, GL, Lloyds i innych jednostek certyfikujących.

Udostępniamy również pełny rejestr producenta 
(MRB), w tym wymagane deklaracje zgodności (COC), opi-
sy badań nieniszczących (NDT), wyniki pomiarów i rapor-
ty wymiarowe. 

OUTSOURCING

ODLEWY KONSTRUKCJE SPAWANE ELEMENTY KUTE OBRÓBKA CNC OBRÓBKA BLACH MONTAŻ

FIRMA GLOBAL SUPPLIER OFERUJE WIĘCEJ NIŻ KOMPONENTY METALOWE,  
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA!
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ADRES
Global Supplier Poland Sp. z o.o.
ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków 
Poland 
KRS: 0000431550 • NIP: PL 677-237-06-68
REGON: 122648689

KONTAKT
Tel: +48 (12) 361 21 06 • +48 (12) 352 27 94
Tel. kom.: +48 508 898 594 

Email: mc@globalsupplier.pl

www.globalsupplier.pl

GOTOWY PRODUKT

Zamówiony przez klienta produkt może zostać dostar-
czony przez nas w stanie gotowym – oferujemy różne 
rodzaje obróbki powierzchni, np. cynkowanie ogniowe, 
piaskowanie, malowanie i lakierowanie proszkowe. Wy-
konujemy również montaż na odlewach dodatkowych 
elementów, takich jak łożyska, smarowniczki i inne części, 
zgodnie z życzeniami i potrzebami klientów.

Naszym klientom, bez względu na wielkość zamówienia, 
zapewniamy dostęp do najbardziej konkurencyjnych cen 
na rynku, ponieważ nasze wyroby są wytwarzane w kra-
jach o niskich kosztach produkcji.

NAJLEPSZA CENA

ODLEWY KONSTRUKCJE SPAWANE ELEMENTY KUTE OBRÓBKA CNC OBRÓBKA BLACH MONTAŻ


