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Firma Acetarc Engineering, założona w 1967 r., jest zarejestrowaną spółką ISO 9001 specjalizującą 
się w projektowaniu i produkcji kadzi odlewniczych oraz towarzyszącego im sprzętu do obchodzenia 
się ze stopionym metalem.  
 
Zapewniamy szeroki asortyment produktów o dużej wytrzymałości, wyprodukowanych pod 
nadzorem inżynierów doskonale znających swoje rzemiosło, z wykorzystaniem sprawdzonych 
konstrukcji w połączeniu z najnowszymi technologiami produkcyjnymi. 
 
Nasze bogate możliwości projektowania i produkcji pozwalają nam na wprowadzanie rozwiązań 
powstałych na zamówienie, by sprostać wymaganiom klienta co do obchodzenia się ze stopionym 
metalem, począwszy od konsultacji wstępnych, 
aż do powstania końcowego projektu i produkcji.  

 
Naszym symbolem jest 
KOŃ POCIĄGOWY; 
solidny, niezawodny i 
wytrwały. 

Oferujemy: 
 
Kadzie przewoźne i odlewnicze. 
 
Kadzie syfonowe z dziobem. 
 
Kadzie do obróbki służące do produkcji 

żeliwa ciągliwego (sferoidalnego 
grafityzowanego). 

 
Kadzie z korkiem porowatym do 

procesów odsiarczania. 
 
Kadzie dolnospustowe. 
 
Kadzie przechylne. 
 
Kadzie bębnowe i U-kształtne. 
 
Kadzie do automatycznych urządzeń 

odlewniczych. 
 
Kształtki wyłożeń do kadzi. 
 
Podgrzewacze kadzi. 
 
Sprzęt do obsługi tygli. 
 
Sprzęt do ładowania pieca i obsługi 

składowiska. 
 
Systemy jednoszynowe i dźwignicowe. 

Ruch obrotowy, z wykorzystaniem układu pędnego z silnikiem elektrycznym lub 
pneumatycznym stanowi opcję standardową. Dostępne są również inne opcje, takie 
jak wykorzystanie taranów hydraulicznych. 

Możemy zaoferować kadzie 
do obróbki służące do 
produkcji żeliwa ciągliwego 
(sferoidalnego 
grafityzowanego) przydatne 
w następujących procesach: 
 
Obróbka otwarta/ głęboka       
(sandwicz). 
 
Odlewanie poprzez kadź  
pośrednią. 
 
Odlewanie syfonowe. 
 
Prowadzenie drutu. 
 
Zatapianie wiertnicy. 
 

Zapewniamy również inne   konstrukcje. 

Jednoszynowy przechylny   
 przenośnik kadzi  

Wiele z naszych konstrukcji posiada specjalne zastosowanie 
spełniające specyficzne wymagania odlewnicze. 
 
Dlatego nasza broszura przedstawia wyłącznie mały wycinek z 
szerokiego zakresu możliwości naszych dostaw. Szczegółowe 
informacje można uzyskać na naszej witrynie WWW lub kontaktując 
się z naszym biurem projektów. 
 
Z przyjemnością omówimy Państwa potrzeby co do 
obchodzenia się ze stopionym metalem i chętnie 
udzielimy porad w oparciu o nasze wieloletnie 
doświadczenie.  


