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Co 
robimy?
Oferujemy usługi z zakresu bezpieczeństwa maszyn, 
automatyki przemysłowej, budowy maszyn 
oraz oznaczenia CE.

Technoma jest firmą działającą w obszarze inżynierii przemysłowej w Polsce i za granicą. 
Myślimy globalnie, dlatego realizujemy projekty z całego świata. W swojej ofercie 
posiadamy usługi z zakresu automatyki przemysłowej, automatyzacji procesu oraz 
bezpieczeństwa maszyn.

Współpracujemy z firmami:

• spożywczymi,
• farmaceutycznymi,
• kosmetycznymi,
• rolniczymi,
• elektrotechnicznymi,
• meblarskimi,
• przemysłu ciężkiego,
• automotive.

Naszą misją jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
Staramy się dać poczucie pewności i gwarancję zachowania 
spokoju naszym Klientom.





Technoma jest firmą działającą w obszarze inżynierii przemysłowej 
w Polsce oraz za granicą. Jesteśmy po to, aby pomóc we wdrożeniu 
rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo maszyn oraz wprowadzić 
nowoczesne rozwiązania inżynierskie.

Oferta



Bezpieczeństwo maszyn:

• audyty bezpieczeństwa zapewniające zgodność z minimalnymi wymaganiami,
• audyty bezpieczeństwa oraz ocena ryzyka zapewniające zgodność z wymaganiami 
zasadniczymi – oznakowanie CE,
• ocena ryzyka wybuchu.

Dostosowanie maszyn do wymagań:

• przebudowa maszyn zgodnie z audytem,
• osłony na zamówienie oraz wykonywanie konstrukcji spawanych do maszyn,
• podesty i barierki.

Dokumentacja techniczna:

• rysunki techniczne,
• schematy elektryczne/pneumatyczne/hydrauliczne,
• instrukcje obsługi,
• deklaracje zgodności,
• dokumentacja związana z oznaczeniem CE.

Automatyka przemysłowa:

• programowanie sterowników PLC,
• programowanie paneli operatorskich HMI,
• integracja linii produkcyjnych,
• cele zrobotyzowane,
• relokacje maszyn.

Projektowanie i budowa maszyn

Pomiary:

• elektryczne,
• hałasu,
• dobiegu – czasu zatrzymania maszyny,
• oświetlenia.

Szkolenia:

• szkolenie z dyrektywy maszynowej oraz narzędziowej– Dyrektywa 2006/42/WE 
oraz 2009/104/WE,
• szkolenie z normy EN 60204-1 oraz EN ISO 13849-1 – bezpieczeństwo elektryczne 
maszyn oraz układy bezpieczeństwa.



Audyt
maszyn

Technoma oferuje usługę audytu bezpieczeństwa, która ma na celu 
sprawdzenie maszyny pod kątem wymagań zawartych w dyrektywach 
i normach zharmonizowanych. Przeprowadzane przez nas audyty opierają 
są na tzw. triadzie bezpieczeństwa. Triada polega na odpowiednim dobraniu 
środków bezpieczeństwa w kolejności:

bezpieczna konstrukcja techniczne środki ochronne środki organizacyjne
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Wiele wymagań - jedno rozwiązanie

Podczas audytu zawierającego w sobie ocenę ryzyka, stanowiącą podstawę oceny 
zgodności z dyrektywami nowego podejścia, sprawdzamy:

• układ bezpieczeństwa maszyny zgodnie z normą EN ISO 13849-1,
• odległości bezpieczeństwa zgodnie z normą EN ISO 13857,
• umiejscowienie wyposażenia ochronnego zgodnie z normą EN ISO 13855,
• bezpieczeństwo elektryczne zgodnie z normą EN 60204-1,
• montaż osłon i urządzeń blokujących zgodnie z normami EN ISO 14120 oraz EN 
ISO 14119,
• wyposażenie hydrauliczne oraz pneumatyczne zgodnie z normami EN ISO 4413 
oraz EN ISO 4414,
• podesty i dojścia zgodnie z serią norm EN ISO 14122,
• wymaganą dokumentację techniczną zgodnie z dyrektywą maszynową 
2006/42/WE lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Z naszych audytów zostaje sporządzony czytelny raport, z którego wynika, jakie 
kroki należy podjąć, aby maszyna spełnia wymagania prawne. Nie tylko zdiagnozujemy 
problem, ale również pomożemy w jego rozwiązaniu. Ponadto oczekuj od nas zaleceń, które 
w przyszłości zapobiegną i zminimalizują ryzyko.
 

Wymagania zasadnicze (oznaczenie CE) oraz minimalne wymagania

Po przeprowadzonych audytach na nowe maszyny, producent może nadać oznaczenie CE 
(tzn. oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Eu-
ropejskiej). Natomiast dla maszyn używanych po audycie i dostosowaniu będzie je można 
użytkować zgodnie z obowiązującym prawem.

WAŻNE: do końca 31.12.2005 r. wszystkie maszyny powinny były zostać dostosowane do 
minimalnych wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10. 
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.



Dokumentacja

Dokumentacja maszyny jest jej obowiązkową częścią. Jej celem jest 
umożliwienie producentom oraz użytkownikom wykazanie zgodności 
danej maszyn z odpowiednimi wymaganiami prawnymi w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W zależności czy jesteś producentem 
czy użytkownikiem maszyny, musisz posiadać odpowiednią dokumentację. 

Dokumentacja techniczna dla maszyn podlegających pod dyrektywę 2006/42/WE 
powinna zawierać m.in.:

• opis ogólny,
• deklaracje zgodności do poszczególnych części maszyny,
• rysunki i schematy,
• instrukcję obsługi maszyny,
• pomiary,
• wykaz wymagań zasadniczych,
• ocenę ryzyka,
• wykaz norm,
• obliczenia, np. wytrzymałościowe,
• deklarację zgodności i tabliczkę znamionową z oznakowaniem CE.



Dokumentacja podstawą wymagań prawnych

Wymagana dokumentacja jest różna, w zależności od stanu użytkowania. Dla używanych 
i nowych maszyn będzie wyglądać nieco inaczej. Dla maszyn nowej generacji dokumentację 
tworzy przede wszystkim producent, natomiast dla używanych – pracodawca. Nowe 
maszyny podlegają pod dyrektywę maszynową 2006/42/WE, muszą spełniać wymagania 
dokumentacyjne stawiane w załączniku VII ww. dyrektywy. 

Dokumentację techniczną należy wykonać w przynajmniej jednym z języków urzędowych 
UE. Do tego czas przechowywania dokumentacji przez producenta to 10 lat od daty 
wypuszczenia ostatniej sztuki maszyny na rynek.

Instrukcja obsługi powinna zawierać instrukcję bezpieczeństwa opisującą ryzyko pracy 
z maszyną i sytuacje niebezpieczne, możliwe użycie niezgodne z przeznaczeniem, opis 
ryzyka resztkowego, opis wymaganych środków ochrony indywidualnej oraz inne rozdziały 
opisane w rozporządzeniu w sprawie wymagań zasadniczych tj. zawierające oprócz 
instrukcji pracy na maszynie również informacje nt. konserwacji, naprawy, parametrów 
materiałów obrabianych, narzędzi itp. Maszyny używane przez pracodawców podlegają 
pod Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie min-
imalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowan-
ia maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to nakłada na pracodawcę 
udokumentowanie i przechowywanie przez okres 5 lat nadzoru i wyników kontroli, o ile 
odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Do maszyn starych (używanych) powinna być stworzona instrukcje posiadająca informacje 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

• warunków użytkowania maszyn,
• występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych,
• praktyki użytkowania maszyn.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że maszyna w każdym cyklu swojego życia musi posi-
adać odpowiednią dokumentację. Przy jej konstruowaniu i sprzedaży odpowiedzialny za 
dokumentację jest producent, który przekazuje klientowi instrukcję obsługi oraz deklarac-
ję zgodności z dyrektywą 2006/42/WE. Natomiast podczas instalacji i użytkowania pra-
codawca odpowiedzialny za maszynę musi dostosować ją do minimalnych wymagań, co 
również należy udokumentować. 



Dostosowanie maszyn 
do wymagań prawnych

Doświadczenie zdobyte na przestrzeni wielu lat, pozwoliło nam na 
kompleksowe działanie w zakresie audytów bezpieczeństwa. Dostosowu-
jemy maszyny do wymagań minimalnych lub zasadniczych. Przed wykona-
niem działań montażowych konsultujemy z klientem procesy zachodzące na 
maszynach i liniach produkcyjnych. Daje to możliwość zachowania pełnej 
produktywności przy zwiększeniu bezpieczeństwa maszyny.



Niemożliwe nie istnieje 

Posiadając własny park maszynowy jesteśmy w stanie dobrać i wykonać osłony niemal do 
każdego urządzenia. Istnieje możliwość wykonania osłon na specjalne zamówienie. 

Działamy w niemal każdym zakresie dostosowania maszyn:
• układach sterowania i bezpieczeństwa,
• układach pneumatyki,
• układach hydrauliki siłowej,
• pomiarach elektrycznych, hałasu oraz dobiegu,
• montażu wymaganych osłon i czujników,
• piktogramach i opisach bezpieczeństwa,
• podestach i dojściach do maszyn,
• dokumentacjach – rysunków technicznych, schematów i instrukcji obsługi.

Efektem wykonania audytów i fizycznego dostosowania maszyn jest możliwość 
pełnoprawnego użytkowania maszyn na terenie zakładów produkcyjnych. Innymi słowy: 
maszyna zostaje dopuszczona do użytku zgodnie z prawem. Dla nowych urządzeń lub 
samoróbek producent będzie mógł wystawić deklarację zgodności WE i oznakować 
maszynę znakiem CE. Pozwoli to na pełnoprawną sprzedaż wyrobów na terenie całej UE.

zAPyTANiE ofErToWE

ofErTA NA AuDyT

AuDyT BEzPiECzEńSTWA

uSTAlENiA PoAuDyToWE

ofErTA NA DoSToSoWANiE mASzyNy

DoSToSoWANiE mASzyNy Do WymAgAń PrAWNyCh

BEzPiECzNE użyTKoWANiE mASzyNy



Pomiary

Dokładność

Dokonanie pomiarów jest jednym z dowodów na spełnienie poszczególnych wymagań 
wobec maszyn. Bez przeprowadzenia badań dokumentacja potwierdzająca spełnienie 
wymagań zasadniczych lub minimalnych będzie niekompletna.

Gwarantujemy wszystkie potrzebne badania, pomiary do oznaczenia CE i minimalnych 
wymagań. Technoma posiada profesjonalny, certyfikowany sprzęt oferujący 
przeprowadzenie:

• pomiarów elektrycznych,
• pomiarów dobiegu,
• pomiarów hałasu,
• pomiarów oświetlenia.

Posiadamy certyfikowany sprzęt do pomiarów elektrycznych 
zgodnych z normą EN 60204-1



Dzielimy się doświadczeniem

Bez odpowiednich i kompetentnych ludzi – nie ma sukcesu. Partnerskie relacje i profesjonalizm 
pozwalają zbudować wykwalifikowany zespół. W Technomie doskonale to rozumiemy. 
Chcemy dzielić się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i budowy maszyn, 
aby zwiększyć świadomość.

Organizujemy szkolenia w zakresie:
1. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz narzędziowej 2009/104/WE,
2. normy dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego EN 60204-1 oraz elementów systemów 
sterowania związanych z bezpieczeństwem EN ISO 13849-1.

Praktyczne usługi

Chcemy, aby wiedza i praktyka połączyły się ze sobą, dlatego szkolenia prowadzimy w formie 
wykładów oraz warsztatów. Przykłady czerpiemy z rynkowego doświadczenia, pokazując 
konkretne rozwiązania.

Szanujemy Twój czas i dostosowujemy się do potrzeb. Poprowadzimy szkolenia dedykowane 
u Klienta w firmie, dostosujemy się do maszyn lub parku maszynowego. Przygotujemy rozwiąza-
nia, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilność produkcji.

Szkolenia





główne założenia i zalety automatyzacji:

• analiza procesów i opracowanie koncepcji,
• automatyzacja procesów produkcyjnych,
• ekonomiczna kontrola procesu produkcyjnego,
• zapewnienie jakości poprzez monitorowanie procesu i raportowanie,
• realizacja rozwiązań specyficznych dla klienta.

Automatyzacja
produkcji

Myślimy przyszłościowo, dlatego możemy zbudować stanowiska zrobotyzowane. 
Ponadto jesteśmy w stanie całkowicie zautomatyzować system produkcji oraz 
usprawnić wszelkie procesy i programować sterowniki PLC.



Projektowanie
i budowa maszyn

liczy się partnerstwo

Bogate doświadczenie w budowie oraz modernizacji maszyn i linii produkcyjnych pozwala 
nam na zaoferowanie szeregu usług w tym obszarze. Chcemy wspierać swoich klientów, 
zapewniając im niezawodne partnerstwo.

. Jakość

. Projektujemy

. Bezpieczeństwo

. Przebudowujemy

. Wsparcie

. modernizujemy

. Know-how

. remontujemy

mały czy duży projekt?

Niezależnie od wielkości projektu – dla nas liczy się możliwość wspólnego budowania przyszłości. 
Wiele doświadczeń w budowie oraz modernizacji maszyn i linii produkcyjnych nauczyło nas, 
że małe kroki pozwalają nabrać pewności i inspirują do dalszych działań.
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