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napowietrznych linii wysokiego napięcia,

trakcji kolejowych 

i podziemnych linii kablowych
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•HISTORIA: Więcej niż 50  lat doświadczenia

-Firma założona w 1954 roku przez Pana

Luigi Consonni

-Wyspecjalizowała się w projektach i 

produkcji maszyn do naciągania 

napowietrznych linii przesyłowych, 

również wg indywidualnych projektów



•HISTORIA: Więcej niż 50  lat doświadczenia
-lata 70-te zostały poświęcone badaniom i doświadczeniom w 

opracowaniu nowych technologii montażu linii wysokiego napięcia dla 

elektrowni i testowania ich sprawności w zakładowym  laboratorium



•HISTORIA: Więcej niż 50  lat doświadczenia

-w latach 90–tych zaczęło się promowanie OMAC pod zmienionym logiem 

i sprzedaż produktów bezpośrednio do klienta bez sieci pośredników

-W 1997 roku, OMAC Engineering S.r.l. stworzył  departamenty techniczny i 

komercyjny w celu lepszego promowania firmy i jej produktów w pełnej 

gamie



•HISTORIA: Więcej niż 50  lat doświadczenia

-W 2000 roku powiększyliśmy swoje zdolności 

produkcyjne poprzez uruchomienie 

nowoczesnego zakładu, gdzie znajduje się 

obecna siedziba 



•HISTORIA: Więcej niż 50  lat doświadczenia

-Ze względu na coraz większe 

zapotrzebowanie rynku i zdecydowany 

wzrost produkcji, w 2008 roku została 

zakupiona nowa hala produkcyjna, w której 

znajduje się nowoczesna obróbka cyfrowa



OMAC Group

Projektowanie i Produkcja

-Projektowanie i produkcja maszyn i 

akcesoriów

-Projektowanie i produkcja maszyn na 

indywidualne zamówienie

OMAC S.n.c. OMAC Engineering S.r.l.

Dział Handlowy

-Marketing i Rozwój Produkcji

-Techniczne projektowanie i obsługa 

projektów 

-Sprzedaż i obsługa klienta



Dział maszyn do 

budowy linii

Całkowity obrót 

firmy OMAC

•Obroty OMAC Group:
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•Produkcja:
-Maszyny i akcesoria do układania linii kablowych ziemnych
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•Produkcja:

-Maszyny i urządzenia do wciągania przewodów napowietrznych (OHTL)
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•Produkcja:

-Maszyny i urządzenia do wciągania przewodów napowietrznych (OHTL)



•Produkcja:

-Narzędzia i urządzenia do działań serwisowych



•Produkcja:

-Urządzenia do budowy trakcyjnej sieci kolejowej



OMAC W EUROPIE

PORTUGALIA

HISZPANIA

WŁOCHY

SZWAJCARIA

FRANCJA

NIEMCY

IRLANDIA

WIELKA BRYTANIA

NORWEGIA

GRECJA

BUŁGARIA

CHORWACJA

RUMUNIA

POLSKA

CYPR

•Obszar działania:

PHU AMIN - LUBIN



OMAC W AMERYCE ŚRODKOWEJ

MEKSYK

GUATEMALA

COSTA RICA

•Obszar działania:



OMAC W AMERYCE POŁUDNIOWEJ

COLUMBIA

BRASYLIA

PARAGWAJ

URUGWAJ

ARGENTYNA

VENEZUELA

PERU

•Obszar działania:



OMAC W AFRYCE

SUDAN

MAROKKO

ALGERIA

EGYPT

LIBYA

•Obszar działania:

SOUTH AFRICA

PHU AMIN - POWERENERGY

TUNISIA



OMAC NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE

ARABIA SAUDYJSKA

ZJEDNOCZONE EMIRATY 

ARABSKIE

OMAN

•Obszar działania :



OMAC W AZJI

ROSJA

CHINY

INDONEZJA

INDIE

•Obszar działania:



•System Jakości:

-Na przestrzeni 50-u lat Firma OMAC korzysta z doświadczenia i jakości 

produktów i komponentów najlepszych marek na świecie

MECHANIKA HYDRAULIKA

http://www.bonfiglioli.com/index.html
http://www.skf.com/portal/skf/home?lang=en&site=COM
http://www.skf.com/solutions.html
http://www.skf.com/products.html
http://www.skf.com/services.html
http://www.skf.com/drive-by-wire.html
http://www.skf.com/solutions.html
http://www.skf.com/products.html
http://www.skf.com/services.html
http://www.skf.com/drive-by-wire.html
http://www.skf.com/solutions.html
http://www.skf.com/products.html
http://www.skf.com/services.html
http://www.skf.com/drive-by-wire.html
http://www.sauer-danfoss.com/index.html
http://www.oilcontrol.com/
http://www.mpfiltri.it/


•System Jakości:

-Polityka firmy stawia jakość produktów na pierwszym miejscu unikając w 

ten sposób reklamacji i zbędnych kosztów

SILNIKI

http://www.lombardinigroup.it/modules/home.php
http://www.vm-motori.it/en
http://www.ivecomotors.com/cgi-bin/ivecoMotors.dll/ivecomotors/home.jsp?BV_SessionID=@@@@1836689122.1195199898@@@@&BV_EngineID=ccccaddmiekjfhkcefeceegdgimdfhi.0
https://www.briggsandstratton.com/


•System Jakości:
-50-o letnie doświadczenie firmy pozwala na utrzymanie znaczącej 

pozycji na świecie poprzez zastosowanie unikalnych rozwiązań 

elektronicznych największych marek świata 

ELEKTRYKA/ ELEKTRONIKA POZOSTAŁE



•System Jakości:

-Przez 50 lat działalności firmy jakość stawiana jest zawsze na pierwszym 

miejscu o czym świadczy najwyższa jakość produktów i organizacja firmy

-Nasze procesy projektowe i 

produkcyjne certyfikowane są przez

DNV Quality System                              

UNI EN ISO 9001 – 2008



OMAC Engineering

sale and technical dept. of 

OMAC

Via Pizzo Camino 13

24060 Chiuduno (BERGAMO) ITALY

tel. +39 035 838 092

fax +39 035 839 323

email omac@omac-italy.it www.omac-italy.it

mailto:omac@omac-italy.it
mailto:omac@omac-italy.it
mailto:omac@omac-italy.it
http://www.omac-italy.it/
http://www.omac-italy.it/
http://www.omac-italy.it/


DYSTRYBUCJA W POLSCE

PHU AMIN - POWERENERGY

59-300 Lubin, ul. Kolejowa 17

tel. +48 76 742 83 20

fax +48 76 749 70 90

e-mail biuro@powerenergy.com.pl

www.powerenergy.com.pl

www.omac-italy.pl

mailto:biuro@powerenergy.com.pl
mailto:biuro@powerenergy.com.pl
mailto:biuro@powerenergy.com.pl
http://www.powerenergy.com.pl/
http://www.powerenergy.com.pl/
http://www.omac-italy.pl/
http://www.omac-italy.pl/
http://www.omac-italy.pl/


Bardzo Dziękujemy 

za Państwa uwagę


