HISTORIA FABRYKI

1851

OBECNIE

Założenie fabryki maszyn włókienniczych przez Gustawa Josephy’ego.

1854

Rozpoczęcie produkcji zgrzeblarek i innych prostych maszyn włókienniczych dla potrzeb
Monarchii Austro-Węgier.

1862

Intensywny rozwój produkcji i eksportu – w dużej ilości do Rosji.

1901 - 1912

Intensywna rozbudowa fabryki i poszerzenie zakresu oferowanych maszyn.

1935

Rozpoczęcie produkcji przędzarek wózkowych tzw. elektroselfaktorów stanowiących
światową rewelację.

1937 - 1938

Eksport osiągnął najwyższy poziom w dotychczasowej historii
fabryki i wynosił 80% produkcji światowej.

1945

Nacjonalizacja Fabryki i nadanie nazwy Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych BEFAMA.

1976

Największa sprzedaż maszyn włókienniczych w dotychczasowej historii zakładu
wynosząca blisko 1000 maszyn.

1996

Przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną Skarbu Państwa.

2001

Nabycie większościowego pakietu akcji przez polskich inwestorów prywatnych.

2003

Przekształcenie fabryki w Spółkę z o.o. Polscy prywatni przedsiębiorcy posiadają
100% udziałów.

Znak firmowy BEFAMA jest znany w ponad 80 krajach świata, gdzie dostarczono ogółem
kilka tysięcy maszyn i urządzeń.
Do najważniejszych rynków Befamy należą między innymi:

Niemcy, Iran, Polska, USA, Japonia, Brazylia, Wielka Brytania,
Irlandia, Czechy, Rosja, Chiny, Indonezja, Indie

ZASTOSOWANIE
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KONTAKT

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
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ul. Piekarska 130
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tel.: +48 33 498 60 01
fax: +48 33 498 60 03
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Firma specjalizuje się głównie w produkcji maszyn do obróbki włókien naturalnych i syntetycznych. Szeroki
asortyment maszyn pozwala na dostosowanie linii produkcyjnej do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Procesy tworzenia konstrukcji i technologii realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów, technologów
i konstruktorów.
Wieloletnie doświadczenie w konstrukcji maszyn oraz stosowanie podzespołów znanych firm światowych
spowodowało, iż wyroby BEFAMY kojarzone są z trwałością i pewnością działania.

LINIE ROZLUŹNIAJĄCO-MIESZAJĄCE

ZESPOŁY ZGRZEBLARKOWE

Zespół maszyn przeznaczonych do przygotowania włókien do kolejnych procesów technologicznych.
Skład linii dobierany odpowiednio do technologii oraz wymagań klienta.

Oferowane w wersjach od jednej do czterech zgrzeblarek wałkowych.

Maszyny występujące w liniach przygotowawczych to:

serii CS półczesankowe i czesankowe przeznaczone do
wytwarzania taśmy o ciężarze 20-60 g/mb i prędkości układania w
garze od 90-300 m/min

zasilarki wagowe, zasilarki
wolumetryczne - otwieracze bel

serii CR do systemu zgrzebnego przeznaczone są do wytwarzania
niedoprzędu w zakresie numeracji 0,5 -18 Nm (2000-55tex)
z włókien naturalnych, sztucznych, nowych, ponownych oraz ich
mieszanek

komory mieszalnicze, boksy
wilki zgrzeblące, wilki rozluźniające
- typu „Picker”
maszyny do nanoszenia preparacji
antystatycznej lub natłustki

W ofercie firmy można znaleźć:

urządzenia pomocnicze: transportery,
cyklony, filtry, wentylatory i przewody do
transportu pneumatycznego

maszyny do linii rozluźniająco-mieszających
zespoły do włóknin i układacze runa

ZESPOŁY DO WŁÓKNIN

MASZYNY DO ODZYSKIWANIA SUROWCÓW

Nowoczesne zespoły do produkcji włóknin.

Stanowią grupę uzupełniającą podstawowy asortyment maszyn oferowanych przez BEFAMĘ.

zespoły zgrzeblarkowe do systemu zgrzebnego, półczesankowego
oraz czesankowego
maszyny do odzyskiwania włókien z wyrobów włókienniczych
zgrzeblarki laboratoryjne i specjalnego przeznaczenia

szyb zasypowy przystosowany do
pneumatycznego odbioru surowca

Komponenty wchodzące w skład produkowanych maszyn pochodzą
od renomowanych producentów:

zasilarki wolumetryczne o wysokich
wydajnościach

wielko lub mało-gabarytowe szarpaki
wstępne w zależności od potrzeb

taśmy transporterów - HABASIT, SIEGLING

wysokoobrotowe zgrzeblarki wałkowe

profile szczeblaków - HASTEM

jedno lub dwuzbieraczowe systemy
odbioru

pasy zębate - W.H.MÜLLER, OPTIBELT

urządzenia izotropowe oraz wałkowe
urządzenia zdejmujące

napędy i sterowanie - LENZE

krajarka rotacyjna AC39A

wałkowy bądź nieckowy układ
wprowadzający

łożyska -SKF, INA

obicia zgrzebne - TRÜTZSCHLER-HOLLINGSWORTH, DAMGAARD lub inny
wg wskazań klienta

Należą do nich:

agregaty szarpiące typu AC41 do 46
szarparka krajek AC4B

Linia CU791 z wysokoobrotową zgrzeblarką,
osiągająca wydajność do 1000kg/h.

UKŁADACZE RUNA

STEROWANIE I NAPĘDY

Befama proponuje trzy typy poziomych układaczy runa, serii 5W50, 5WN700 i 5W800.
prędkość układania w zależności od typu
50 - 100 m/min

transportery taśmowe prowadzące
runko - lekkie antystatyczne

prędkość wydawania pokładu runa do
20 m/min

taśmy i wózki rewersyjne napęd realizowany przy użyciu
motoreduktorów z serwosilnikami

szerokości robocze do 2500 mm
szerokości układania do 6500 mm
masa powierzchniowa runa 80 - 600 g/m2;
400 - 1200 g/m2; 1000 - 2000 g/m2

Linia CU 661 z dwuzbieraczową zgrzeblarką,
osiągająca wydajność do 550 kg/h.

elektroniczny system profilowania,
który pozwala na osiągnięcie wysokich
wskaźników równomierności produktu
komputerowy system sterowania
i wizualizacji procesu technologicznego

napędy z płynną regulacją prędkości za pomocą przemienników częstotliwości
sterowanie realizowane przy pomocy serwokontrolerów PLC i obsługiwane
przy pomocy ekranu dotykowego
możliwość zapisywania parametrów produkcyjnych w postaci receptur
w układzie sterowania maszyn włókienniczych zastosowano najnowsze
rozwiazania napędowe i wizualizacyjne niemieckiej firmy Lenze
wszystkie maszyny są wyposażone w osłony z blokadami
elektromagnetycznymi
maszyny wyposażone w aparaturę elektryczną odpowiadającą normom
Unii Europejskiej
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HISTORIA FABRYKI

1851

OBECNIE

Założenie fabryki maszyn włókienniczych przez Gustawa Josephy’ego.

1854

Rozpoczęcie produkcji zgrzeblarek i innych prostych maszyn włókienniczych dla potrzeb
Monarchii Austro-Węgier.

1862

Intensywny rozwój produkcji i eksportu – w dużej ilości do Rosji.

1901 - 1912

Intensywna rozbudowa fabryki i poszerzenie zakresu oferowanych maszyn.

1935

Rozpoczęcie produkcji przędzarek wózkowych tzw. elektroselfaktorów stanowiących
światową rewelację.

1937 - 1938

Eksport osiągnął najwyższy poziom w dotychczasowej historii
fabryki i wynosił 80% produkcji światowej.

1945

Nacjonalizacja Fabryki i nadanie nazwy Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych BEFAMA.

1976

Największa sprzedaż maszyn włókienniczych w dotychczasowej historii zakładu
wynosząca blisko 1000 maszyn.

1996

Przekształcenie fabryki w spółkę akcyjną Skarbu Państwa.

2001

Nabycie większościowego pakietu akcji przez polskich inwestorów prywatnych.

2003

Przekształcenie fabryki w Spółkę z o.o. Polscy prywatni przedsiębiorcy posiadają
100% udziałów.

Znak firmowy BEFAMA jest znany w ponad 80 krajach świata, gdzie dostarczono ogółem
kilka tysięcy maszyn i urządzeń.
Do najważniejszych rynków Befamy należą między innymi:

Niemcy, Iran, Polska, USA, Japonia, Brazylia, Wielka Brytania,
Irlandia, Czechy, Rosja, Chiny, Indonezja, Indie
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wykładziny
podłogowe

tapicerki
samochodowe
i obicia
meblowe

KONTAKT

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
BEFAMA Sp. z o.o.
ul. Piekarska 130
43-300 Bielsko-Biała
SEKRETARIAT
tel.: +48 33 498 60 01
fax: +48 33 498 60 03
+48 33 498 60 04
e-mail sekretariat@befama.com.pl
http://www.befama.com.pl

kołdry,
śpiwory,
pokrowce na
materace

włókniny
medyczne,
sanitarne

