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WŁAsNe ROZWiĄZANiA



Największa sprzedaż maszyn OMAC w wielu
krajach na całym świecie, jest najlepszą reklamą
i gwarancją jakości oraz niezawodności,
którą możemy zapewnić naszym klientom.

www.omac-italy.it



Naszym głównym celem jest 
pełna satysfakcja klienta.

Założona w 1954 roku, OMAC designs, produkuje i sprzedaje szeroką gamę 

maszyn do budowy linii napowietrznych i kablowych. Zakres działania firmy 

OMAC zaczyna się na liniach przesyłowych, poprzez trakcję kolejową, aż do

podziemnych linii kablowych. Doświadczenie i elastyczność OMAC pozwala

na realizację maszyn odpowiednio dostosowanych do potrzeb klientów.



Maszyny i Urządzenia
Do linii napowietrznych 
 Wciągarki, hamowniki i wciągarko-hamowniki zaprojektowane specjalnie 
do linii energetycznych od jedno do sześciotorowych (6 przewodów na fazę) 
o mocy od 10 kN do 360 kN.
Jeden lub więcej obwodów hydraulicznych umożliwiają równoczesną 
lub niezależną kontrolę przewodów / lin. Maszyny OMAC są wyposażone 
w urządzenia elektroniczne wspomagające operatora podczas pracy 
wciągania przewodów. Urządzenia te monitorują i wyświetlają wartości 
robocze, które mogą być przechowywane, pobierane i drukowane 
bezpośrednio w maszynie.
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Maszyny i Urządzenia
Do układania ziemnych
linii kablowych
Wciągarki hydrauliczne specjalnie zaprojektowane do układania 
kabli podziemnych niskiego / średniego / wysokiego napięcia oraz 
światłowodów i przepustów.
Uciąg maszyn od 8kN do 600kN.
 Zapewniamy pełne wyposażenie niezbędne do realizacji kilku 
projektów, takich jak układanie kabli w wykopie otwartym i wewnątrz 
przepustów, odzyskiwania kabla, przedłużenie przewodów.
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systemy wciągania przewodów
sieci trakcyjnej
systemy te zostały zaprojektowane specjalnie do wciągania i naprężania
przewodów jezdnych i nośnych oraz przesyłowych linii kolejowych.
W zależności od ilości przewodów / kabli, system może być wyposażony
w 2, 3 lub 4 niezależne obwody.
gama produktów OMAC w sektorze kolejowym obejmuje również systemy
do odzysku przewodów z istniejących linii.
systemy OMAC posiadają precyzyjne, elektroniczne urządzenia wspomagające 
operatora podczas pracy . Urządzenia monitorujące z automatyczną regulacją 
pozwalają na pracę systemu z najwyższą wydajnością podczas operacji
roboczych. poza tym pozwalają one na bezpieczną pracę oraz przechowywanie, 
pobieranie i drukowanie przebiegu operacji roboczych.
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projekty opracowane według
specyfikacji klienta
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i elastyczności produkcji,
personel techniczny OMAC jest w stanie zaprojektować i zrealizować 
indywidualne rozwiązania w zakresie budowy linii napowietrznych , 
kablowych i systemów sieci trakcyjnej. Jeden z naszych zakładów 
produkcyjnych w całości zajmuje się obróbką mechaniczną z bardzo 
zaawansowanymi urządzeniami i robotami CNC, pozwala to zmienić 
naszą standardową produkcję i dopasować do konkretnych potrzeb 
klientów.
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Wyłączny dystrybutor OMAC w Polsce

PHU Amin, 59-300 Lubin, ul. Kolejowa 17
tel. (076) 742 83 20 - fax (076) 743 70 90
tel. kom. 691 44 22 70
info@omac-italy.pl
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