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Mepsa is specialised in the design and manufacture 
of automatic machinery and equipment for deburring, 
polishing and satin finishing metallic parts and other 
materials.

We offer the highest technological levels and inter-
national coverage.  Reliability, quickness, versatility 
and adaptation to customer needs allow us to obtain 
excellent results in quality and production.

Customer satisfaction is our main benchmark.

Mepsa specjalizuje się w projektowaniu oraz produk-
cji maszyn i urządzeń do automatycznych procesów 
gratowania, polerowania i satynowania części meta-
lowych oraz z innych materiałów.

Prezentujemy najwyższy poziom technologiczny i 
międzynarodowy zasięg. Niezawodność, szybkość, 
wszechstronność i dostosowanie do potrzeb klienta 
pozwalają nam na zaoferowanie produktów o dosko-
nalej jakości i wysokiej produktywności.

Zadowolenie klienta jest głównym celem naszych 
działań.

Automatic loading and 
unloading.

Automatyczny załadunek
i rozładunek.

Quick replacement system.

System szybkiej wymiany.

Quick change of tools.

Szybka zmiana narzędzi.

Safety standards.

Standardy bezpieczeństwa.

Quick change of fixtures.

Szybka wymiana osprzętu.

Process of different 
geometries.

Procesy o różnych 
geometriach.

MEPSA HMI.

Automatic control of 
working pressure.

Automatyczna kontrola 
docisku roboczego.

Automatic position 
compound application 
system.

Automatyczny system aplikacji 
czynników polerskich.

Smart calibration system.

Inteligentny system kalibracji.

Offline programming.

Programowanie offline.

Multi-part working system.

Wieloczęściowy system 
roboczy.

Floatability.

Płynność.

Oscillation.

Oscylacja.

Energy efficiency.

Efektywność 
energetyczna.

Vision system.

System wizyjny.



FAUCETS  I  DOOR HINGES  I  LUXURY AND GIFT ITEMS  I  AUTOCLAVES  I  MUSICAL INSTRUMENTS  I  NAUTICAL  I  SINKS  I  KNIVES AND CUTLERY I  ALUMINUM EXTRUSIONS  I  METAL FURNITURE

- 4 - - 5 -

PULIPROM NC365
Model with 5 programmable axes, 3 work holder 
spindles and 6 polishing units.Application: specially 
designed for polishing car and truck 
wheels and components. 

Model programowany w 5 osiach, z 3 wrzecionami 
uchwytu roboczego i 6 głowicami roboczymi Zastosowanie: 
specjalnie zaprojektowany do polerowania kół i części 
samochodów osobowych i ciężarowych. 

PULIPROM NC25
Model with 5 programmable axes, 2 work holder 
spindles and 2 polishing units.
Application: polishing luxury wooden boxes.

Model programowany 
w 5 osiach, z 2 
wrzecionami 
uchwytu roboczego 
i 2 głowicami 
roboczymi.
Zastosowanie: 
polerowanie 
luksusowych 
pudełek 
drewnianych.

PULIPROM NC26
Model with 6 programmable axes, 2 
work holder spindles and 2 polishing 
units. Application: polishing faucet 
bodies, door handles, …

Model programowany w 6 
osiach, z 2 wrzecionami 
uchwytu roboczego i 2 
głowicami roboczymi 
Zastosowanie: polerowanie 
korpusów baterii, klamek, …

PULIPROM NC246
Model with 6 
programmable axes, 
2 work holder 
spindles and 4 
polishing units.
Application: polishing 
and brightening 
faucet bodies and 
spouts, door 
handles...

Model programowany w 6 osiach , 
z 2 wrzecionami uchwytu 
roboczego i 4 głowicami roboczymi
Zastosowanie: polerowanie i satynowanie 
korpusów i wylewek baterii, klamek...

PULIPROM NC45 v2.0
Model with 5 
programmable axes, 4 
work holder spindles 
and 4 polishing units.
Application: grinding 
and polishing bumpers 
for the automotive 
industry.

Model programowany w 
5 osiach, z 4 wrzecionami 
uchwytu roboczego i 4 
głowicami roboczymi
Zastosowanie: 
szlifowanie i polerowanie 
zderzaków dla przemysłu 
motoryzacyjnego.

PULIPROM NC46 V2.1
Model with 6 programmable axes, 4 work holder spindles 
and 4 polishing units.
Specially conceived for polishing faucets and accessories, 
door fittings, automotive components, kitchenware, … 

Model programowany w 6 osiach , z 4 wrzecionami 
uchwytu roboczego i 4  głowicami roboczymi.
Specjalnie zaprojektowany do polerowania kranów i 
akcesoriów, okuć drzwi, części samochodowych, 
przyborów kuchennych, …

Universal CNC polishing machines for multiple sectors. 
Models with different configurations in number of units and work holder spindles.
Grinding, satin finishing, polishing and brightening several parts simultaneously.

PULIPROM CNC – Uniwersalna maszyna do polerowania
Uniwersalne maszyny do polerowania CNC mające zastosowanie w wielu branżach.
Modele o różnych konfiguracjach liczby jednostek i wrzecion uchwytów roboczych.
Szlifowanie, satynowanie, polerowanie i nabłyszczanie kilku elementów jednocześnie.

PULIPROM CNC - Universal Polishing Machine PULIPROM CNC - Universal Polishing Machine

BATERIE I ZAWIASY I PREZENTY I WYROBY LUKSUSOWE I AUTOKLAWY I INSTRUMENTY MUZYCZNE I SEKTOR MORSKI I ZLEWOZMYWAKI I NOŻE i SZTUĆCE I PROFILE ALUMINIOWE I MEBLE METALOWE



CRE650EF
Special robotic cell with 6 units for grinding 
faucet bodies.

Specjalne gniazdo robota z 6 jednostkami do 
szlifowania korpusów baterii.

ALUMINUM WHEELS  I  ORTHOPEDIC IMPLANTS  I  STAINLESS STEEL SPHERICAL VALVES  I  BICYCLE PARTS STAINLESS STEEL TOILETS  I  PADLOCKS  I  FURNITURE HANDLESS AND KNOBS
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CRE –  Zrobotyzowane gniazda szlifierskie.
 Zrobotyzowane gniazda specjalnie zaprojektowane zgodnie 
z wymaganiami aplikacji.
Współpraca z różnymi rodzajami i liczbą stanowisk 
obróbczych. Znakomita aplikacja dla wielu sektorów. 
Szlifowanie kranów, klamek, implantów chirurgicznych, …

CRE – Grinding Robotic Cells 
Robotic cells specially designed according to the 
requirements of the application.
Executions with different types and number of units.
Outstanding application for multiple sectors.  
Grinding faucets, door handles, surgical implants, …

CRE - Grinding Robotic Cells CRE - Grinding Robotic Cells

CRES - Grinding and Satin Robotic Cells
CRE220F
Special robotic cell for 
grinding door handles, bike 
cranksets, surgical 
implants, …

Specjalne gniazdo robota 
do szlifowania klamek 
drzwi, korb rowerowych, 
implantów chirurgicznych, …

CRE325FE
Special robotic cell for grinding forged hand 
tools, aluminium seat bases, …

Specjalne gniazdo robota do szlifowania 
kutych narzędzi ręcznych, aluminiowych 
podstaw siedzeń, …

CRES – Grinding and Satin Robotic Cells

CRES660F
Special robotic cell for grinding and satin finishing 
aluminium knobs and accessories of household 
appliances.

CRES – Roboty do szlifowania i satynowania

CRES660F
Specjalne gniazdo  robota do szlifowania i 
satynowania gałek aluminiowych i akcesoriów 
AGD.
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CREP - Grinding and Polishing Robotic Cells CREP - Grinding and Polishing Robotic Cells

CREP – Grinding and Polishing Robotic Cells 

CREP650F
Special robotic cell for grinding, satin finishing and 
polishing handles, door escutcheons, rosette fittings, 
seat bases, …

CREP – Gniazda robotów do szlifowania i polerowania

CREP650F
Specjalne gniazdo robota do szlifowania, satynowania i 
polerowania klamek, szyldów drzwi, okuć rozet, podstaw 
siedzeń, …

CREP4210D
Special robotic cell for grinding and 
polishing curved tubes, exhaust elbows 
and exhaust tips for tractor units.

Specjalne gniazdo zrobotyzowane do 
szlifowania i polerowania zakrzywionych 
rur, końcówek wydechowych  o zróżni-
cowanych kształtach do ciągników sio-
dłowych.

CREP410
Special robotic cell for grinding, satin 
finishing and polishing small size parts 
and accessories. Application: rosette 
fittings and thumbturn locksets.

Specjalne gniazdo zrobotyzowane do 
szlifowania, satynowania i polerowania 
małych części i akcesoriów. Zastosowa-
nie: okucia rozetowe i zamki obrotowe.

CREP560F
Special robotic cell for grinding, satin finishing 
and polishing parts with different geometries.
Application: hinges and handles of bath 
screens, iron fittings, automotive components, 
faucet bodies, mixer taps, …

Specjalne gniazdo zrobotyzowane 
do szlifowania, satynowania i polerowa-
nia części o różnych kształtach. Zasto-
sowanie: zawiasy i uchwyty parawanów 
nadwannowych, okucia żelazne, części 

samochodowe, korpusy 
baterii, baterie mieszające, …

DŁUGOPISY i WIECZNE PIÓRA I OŚWIETLENIE I AGD I KLAMKI i TALERZE I GARNKI i PATELNIE I ZWOJE I BLACHY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KOSMETYKI - NAKRĘTKI ALUMINIOWE
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CREPS – Robotic 
cells for grinding, 
polishing and satin

CREPS5200
Special cell for grinding, satin finishing and polishing stainless steel 
items for kitchens and bathrooms. 
Application: toilets, urinals, water fountains, extractor hoods, …

CREPS – Zrobotyzowane gniazda do szlifowania, 
polerowania i satynowania

CREPS5200
Specjalne gniazdo zrobotyzowane do szlifowania, satynowania i 
polerowania elementów ze stali nierdzewnej do kuchni i łazienek.
Zastosowanie: toalety, pisuary, natryski, okapy,…

CREPS460 Store 500
Special cell for grinding, satin finishing and 
polishing bike cranksets.

Specjalne gniazdo  z zasobnikiem detali do 
szlifowania, satynowania i polerowania korb 
rowerowych.

CREPS560F Bi-Load
Special cell for grinding, satin finishing and polishing parts 
with different geometries.  Double loading and unloading 
system. Application: hinges and knobs, door handles, 
bathroom accessories, faucet bodies, mixer taps, …

Specjalne gniazdo do szlifowania, satynowania 
i polerowania części o różnych  kształtach. Podwójny 
system załadunku i rozładunku. Zastosowanie: zawiasy 
i gałki, klamki, akcesoria łazienkowe, korpusy baterii, 
baterie, …

CRED – Robotic cells for grinding and deburring

CRED2120F
Special cell for grinding and deburring forged items.
Application: grinding the edge and deburring the holes 
of plowshares. 

CRED – Zrobotyzowane gniazda do szlifowania 
i gratowania

CRED2120F
Specjalne gniazdo do szlifowania i gratowania 
elementów kutych. Zastosowanie: szlifowanie krawędzi 
i gratowanie otworów lemieszy.

CRED5165F 
Special cell for grinding and debu-
rring injected aluminium parts of 
office furniture. Application: seat 
backs, armrests, bases, …

CRED5165F
Specjalne gniazdo do szlifowania i 
gratowania ciśnieniowych odlewów 
aluminiowych  użytych w meblach  
biurowych. Zastosowanie: oparcia 
siedzeń, podłokietniki, krzyżaki, …

CREPS  -  Robotic Cells for Grinding, Polishing & Satin CRED  -  Robotic Cell for Grinding & Deburring

KOMPONENTY MOTORYZACYJNE I GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE I RĘCZNIKOWE I NARZĘDZIA KUTE I ZBIORNIKI NA ODPADY I ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE DO UZDATNIANIA WODY
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CRP – Polishing Robotic    
Cells 
CRP260
Special robotic cell with 
2 units for polishing and   
brightening. Application    
for multiple sectors.   
Specially designed for    
polishing faucet bodies,   
surgical implants,    
bathroom accessories…

CRP – zrobotyzowane gniazda polerskie
CRP260
Specjalne gniazdo zrobotyzowane z 2 stanowiskami do polerowania 
i wybłyszczania. Aplikacja mająca zastosowanie w wielu sektorach 
przemysłu.Specjalnie zaprojektowane do polerowania korpusów 
baterii, implantów chirurgicznych, akcesoriów łazienkowych…

CRP460
Special robotic cell for polishing and 
brightening guitars.

Specjalna cela zrobotyzowana do 
polerowania i nabłyszczania  gitar.

CRP450
Special robotic cell with 4 units for 
polishing and brightening.

Specjalna gniazdo zrobotyzowane z 4 
stanowiskami do polerowania  i 
wybłyszczania.

CRP2500E
Special cell for polishing alumi-
num profiles for the automotive 
industry.

Specjalne gniazdo robota do 
polerowania profili aluminiowych 
dla przemysłu samochodowego.

CRPE – Special Polishing Robotic Cells

CRPE3250
Special robotic cell for grinding, polishing, and 
brightening tubular automotive components.
Outstanding application for polishing bumpers, 
running boards, fenders, guards…

CRPE – Specjalne zrobotyzowane gniazda 
polerskie

CRPE3250
Specjalne gniazdo zrobotyzowane do szlifowania, 
polerowania i wybłyszczania rurowych elementów 
samochodowych. Znakomita aplikacja do polerowania 
zderzaków, progów, błotników, osłon…

CRPE1180
Robot cell with an industrial robot and 
one double polishing group. Specially 
designed for finishing round and oval 
stainless steel tubes for automotive 
industry.

Gniazdo zrobotyzowane z r jednym 
robotem  i jedną podwójną głowicą 
polerującą. Specjalnie zaprojektowane 
do wykańczania rur  o przekrojach 
kołowych i owalnych ze stali nierdzew-
nej dla przemysłu motoryzacyjnego.

CRP - Polishing Robotic Cells CRPE - Robotic Cells for Grinding & Polishing

KOMPONENTY MOTORYZACYJNE I GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE I RĘCZNIKOWE I NARZĘDZIA KUTE I ZBIORNIKI NA ODPADY I ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE DO UZDATNIANIA WODY
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CRE-R / CRP-R  -  Grinding and Polishing Robotic cells – Steering Units LR - Robotic Lines.  Multi-robot applications.

CRE-R / CRP-R – Grinding and Polishing 
Robotic Cells – Steering Units 

CRE9R165F + CRP2R165
Assembly with 3 special robotic cells for 
grinding, polishing and brightening 
marine propellers. 
Steering grinding and polishing units.
Automatic loading by artificial vision.
Smart calibration system.
Automatic change of fixtures.

CRE-R / CRP-R – Zrobotyzowane gniazda 
szlifierskie i polerskie – Jednostki sterujące

CRE9R165F + CRP2R165
Integracja z 3 specjalnymi zrobotyzowanymi gniazdami do szlifowania, polerowania i wybłyszczania śrub 
okrętowych.Sterowanie głowicami szlifierskimi i polerskimi. Automatyczny załadunek z wykorzystaniem 
systemu wizyjnego i inteligentnego systemu kalibracji. Automatyczna zmiana opraw.

CRE4R120F + CRP3R120  
Assembly with 2 special robotic cells for 
grinding, polishing and brightening.  Steering 
units and programmable angle positioning.  
Additional axis.
Application: faucet bodies, bathroom 
accessories, door fittings, automotive 
components, …

CRE4R120F + CRP3R120
Integracja z 2 specjalnymi gniazdami 
zrobotyzowanymi do szlifowania, polerowania  i   
wybłyszczania. Zastosowane jednostki sterujące 
i programowalne pozycjonowanie kątowe. 
Dodatkowa oś swobody. Zastosowanie: korpusy 
baterii, akcesoria łazienkowe, okucia drzwiowe, 
części motoryzacyjne, …

LR3245 / LR3216
Line with 4 robots specially designed for 
deburring, machining and grinding forged 
adjustable wrenches. 
Application: hand tools.

Linia z 4 robotami specjalnie zaprojektowana do gratowania, 
obróbki i szlifowania kutych kluczy nastawnych.
Zastosowanie: narzędzia ręczne.

LR – Robotic Lines.  Multi-robot applications.
LRE216F
Line with 2 robots specially designed for grinding 
door handles.

LR – Linie Zrobotyzowane. 
LRE216F
Linia z 2 robotami specjalnie zaprojektowana 
do szlifowania klamek drzwiowych.

LREP102180F
Line with 2 robots specially designed for grinding, 
polishing and brightening injected aluminium parts.
Application: chair bases, seat backs, armrests, …

LREP102180F
Linia z 2 robotami specjalnie zaprojektowana do szlifowania, 
polerowania i wybłyszczania ciśnieniowych odlewów  
aluminiowych. Zastosowanie: podstawy krzeseł, oparcia siedzeń, 
podłokietniki, …

FELGI ALUMINIOWE I IMPLANTY ORTOPEDYCZNE I ZAWORY KULOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ I CZĘŚCI ROWEROWE TOALETY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KŁÓDKI I UCHWYTY  MEBLOWE I GAŁKI 



MRI NC – Grinding and polishing CNC ro-
tary machines.

2MRI2265 NC26 VL
Assembly with 2 indexed rotary machines with 
CNC for polishing and brightening aluminium 
wheel rims of luxury cars.  Automatic loading 
by artificial vision.

MRI NC – Maszyny rotacyjne CNC 
do szlifowania i polerowania.

2MRI2265 NC26 VL
Złożona z 2 numerycznie sterowanych 
maszyn rotacyjnych CNC do polerowania i 
wybłyszczania felg aluminiowych samochodów 
luksusowych. Automatyczny  załadunek  z 
wykorzystaniem systemu wizyjnego. 

ALUMINUM WHEELS  I  ORTHOPEDIC IMPLANTS  I  STAINLESS STEEL SPHERICAL VALVES  I  BICYCLE PARTS STAINLESS STEEL TOILETS  I  PADLOCKS  I  FURNITURE HANDLESS AND KNOBS
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MRI NC - Grinding and polishing CNC rotary machines MRI NC - Grinding and polishing CNC rotary machines

MRIE541412 NC49 ID / 
MRIE491210 NC41 OD
Assembly with 2 indexed rotary machines 
with CNC for polishing and brightening 
forged aluminium wheel rims of trucks.  
Outside polishing.  Inside polishing.  
Automatic loading and unloading by robots.

Złożona z 2 numerycznie sterowanych 
maszyn rotacyjnych CNC do polerowania i 
wybłyszczania kutych felg aluminiowych 
samochodów ciężarowych. Polerowanie 
powierzchni zewnętrznej. Polerowanie p
owierzchni wewnętrznej. Automatyczny 
załadunek i rozładunek przez roboty.

MRIV2075 NC10 / MRIH2075 NC13
Assembly with 2 rotary machines specially designed for precision grinding of the pouring 
rim of pressure cookers.  Laser sensors for detection of the position of the parts.  
Automatic loading and unloading.

Złożona z 2 numerycznie sterowanych maszyn rotacyjnych specjalnie zaprojektowanych do 
precyzyjnego szlifowania-trymowania krawędzi szybkowarów.Czujniki laserowe do 
wykrywania pozycji części. Automatyczny załadunek i rozładunek.

MRI1265 NC21
Indexed rotary machine specially designed 
for grinding, satin finishing, polishing, and 
brightening.
Application: luxury items, bag fasteners, 
buckles, watchmaking, cosmetics, …

Numerycznie sterowana maszyna rotacyjna 
specjalnie zaprojektowana do szlifowania, 
satynowania, polerowania i wybłyszczania.
Zastosowanie: przedmioty luksusowe, 
zapięcia toreb, sprzączki, zegarmistrzostwo, 
kosmetyki, itp. 
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MRI NC - Grinding and polishing CNC rotary machines MRI NC - Grinding and polishing CNC rotary machines

MRI1942 NC14
Indexed rotary machine specially designed for  
deburring turbine blades for the aeronautics

industry. Automatic loading and unloading with
identification of parts. Automatic change of fixtures.Multi-

part working system with automatic selection of the program. 

Numerycznie sterowana maszyna rotacyjna specjalnie zaprojek-
towana do gratowania łopatek turbin dla przemysłu lotniczego. Au-
tomatyczny załadunek i rozładunek z identyfikacją części. Automa-
tyczna zmiana opraw.Przewidziana obróbka kilku rożnych typów 
łopatek z automatycznym doborem dedykowanego programu.

MRI2365 NC19
Indexed rotary machine specially 
designed for polishing and brightening 
stainless steel. sink bowls.  
High-gloss finish.

Numerycznie sterowana maszyna 
rotacyjna specjalnie zaprojektowana 
do polerowania i wybłyszczania 
zlewozmywaków ze stali nierdzewnej. 
Wykończenie na wysoki połysk.

MRIE2054 NC18
Indexed rotary machine 
specially designed for grinding 
forged steel trowels and bricklayer 
pallets. Smart calibration system.

Numerycznie sterowana maszyna 
rotacyjna specjalnie zaprojektowana do 
szlifowania kutych stalowych kielni i pacek 
murarskich. System kalibracji pozycji detalu

MRIE2065 NC32
Indexed rotary machine for grinding and satin finishing 
aluminium handles of household appliances.  Automatic 
loading and unloading.

Numerycznie sterowana maszyna rotacyjna do szlifowania 
i satynowania aluminiowych uchwytów sprzętu AGD. 
Automatyczny załadunek i rozładunek.

MRI2554 NC16
Indexed rotary 
machine specially 
designed for 
polishing sinks.

Numerycznie 
sterowana maszyna 
rotacyjna specjalnie 
zaprojektowana 
do polerowania 
zlewozmywaków.
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MRI CNC DUPLO  -  Grinding and Polishing CNC Rotary Machines MRI CNC TRIPLO  -  Grinding and Polishing CNC Rotary Machines

MRI CNC DUPLO – Grinding and Polishing 
CNC Rotary Machines. 

MRI3412 NC28 DUPLO
Indexed rotary machine for simultaneous polishing 
and brightening of 2 equal parts.
Application for multiple sectors. 
Multi-part working system.

MRI CNC DUPLO – Maszyna rotacyjna CNC 
do szlifowania i polerowania.

MRI3412 NC28 DUPLO
Numerycznie sterowana maszyna rotacyjna do 
jednoczesnego polerowania i wybłyszczania 2 takich 
samych elementów Zastosowanie w  wielu sektorach 
przemysłu. Wielogłowicowy system obróbczy.

MRI24104 NC24 DUPLO
Indexed rotary machine for 
polishing and brightening faucet 
bodies and accessories, door 
handles and fittings, teapots, …
High productivity.  Polishing of 
2 parts in each working cycle.  
Multi-part working system.  

Numerycznie sterowana maszy-
na rotacyjna do polerowania i 
wybłyszczania korpusów i 
akcesoriów kranów, klamek i 
okuć, czajników, …
Wysoka wydajność. Polerowanie 
2 elementów w każdym cyklu 
roboczym.Wielogłowicowy 
system obróbczy.

MRI40167 NC42 DUPLO
Indexed rotary machine for polishing, brightening and 
grinding the base of stainless steel teapots.

Numerycznie sterowana maszyna rotacyjna do 
polerowania, wybłyszczania i szlifowania den 
czajników ze stali nierdzewnej.

MRI CNC TRIPLO – Grinding and Polishing 
CNC Rotary Machines. 

MRI24123 NC16 TRIPLO
Indexed rotary machine for polishing and 
brightening 3 equal parts simultaneously.
Application for multiple sectors.
Multi-part working system.

MRI CNC TRIPLO – Maszyny rotacyjne CNC 
do szlifowania i polerowania.

MRI24123 NC16 TRIPLO
Numerycznie sterowana  maszyna rotacyjna do 
polerowania i wybłyszczania 3 jednakowych  
elementów jednocześnie. Aplikacja dla wielu 
sektorów. Wielogłowicowy system obróbczy.

MRI24123 NC20 TRIPLO
Indexed rotary machine for 
polishing and brightening faucet 
bodies and accessories, door 
handles and fittings, …
High productivity. Polishing of 3 
parts in each working cycle. 
Multi-part working system.

Numerycznie sterowana maszyna 
rotacyjna do polerowania i 
wybłyszczania korpusów i 
akcesoriów do baterii, klamek 
i okuć, … Wysoka wydajność. 
Polerowanie 3 elementów w 
każdym cyklu roboczym. 
Wielogłowicowy system obróbczy.
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MRI MRC MP - Indexed & Continuous Rotary - Numerical Positioning MRI MRC MP - Indexed & Continuous Rotary - Numerical Positioning

MRI MRC MRIC - Indexed, Continuous & Semi-Indexed Rotary

MRI MRC MP – Indexed and continuous rotary machines – 
Numerical positioning 

MRIE2587 22MP
Indexed rotary machine for grinding, polishing, and brightening 
pots, casseroles, saucepans, frying pans, …
Automatic loading and unloading.
Automatic adjustment of the working positions of each unit.

MRI MRC MP – Numerycznie sterowane maszyny rotacyjne. 
Pozycjonowanie numeryczne

MRIE2587 22MP
Numerycznie sterowana maszyna rotacyjna do szlifowania, 
polerowania i wybłyszczania garnków, brytfanek, rondli, patelni, …
Automatyczny załadunek i rozładunek.
Automatyczna regulacja pozycji roboczych każdej głowicy.

MRIE2576 18MP
Indexed rotary machine for 
grinding, polishing, and 
brightening pots and pots lids.
Double working stations.
Self-adjustment of the working 
positions of each unit.

Numerycznie sterowana maszyna 
rotacyjna do szlifowania, 
polerowania i wybłyszczania 
garnków i pokrywek garnków. 
Dwie głowice robocze.
Samoregulacja pozycji 
roboczej każdej głowicy. MRC14406 18MP

Multi-spindle continuous rotary machine for polishing pen 
and fountain pen barrels and caps.High productivity.
Self-adjustment of the working positions of each unit.

Wielowrzecionowa, 
maszyna rotacyjna 
do pracy ciągłej do 
polerowania korpusów 
i nasadek długopisów i 
piór wiecznych.
Wysoka wydajność.
Samoregulacja pozycji 
roboczej 
każdej głowicy.

MRIE2243 7MP
Indexed rotary machine for polishing and brightening 
stainless steel valve balls.

Numerycznie sterowana maszyna rotacyjna do polerowania
i wybłyszczania kulek zaworów ze stali nierdzewnej.

MRIE9043 3MP
Indexed rotary machine for polishing 
guitar tuning forks and frets. 

Numerycznie sterowana maszyna 
rotacyjna do polerowania korpusów  
i gryfów gitarowych.

MRI MRC MRIC – Indexed, continuous and semi-indexed 
rotary machines
Rotary machines specially designed for grinding, polishing, and 
brightening revolution parts.

Executions with different types of table, number of work holder 
spindles and polishing units according to the application.

Application for multiple sectors.  Rosettes and knobs, drain valves, 
bathroom accessories, cosmetics caps, faucet parts, lighting, pens, 
kitchenware, … 

MRI MRC MRIC – Numerycznie sterowane,  półautomatyczne 
maszyny rotacyjne.
Maszyny rotacyjne specjalnie zaprojektowane do szlifowania, 
polerowania i wybłyszczania części obrotowych.

Wykonania z różnymi typami stołów, liczbą wrzecion ,uchwytów 
roboczych i  z głowicami polerskimi w zależności od zastosowania.
Zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. 

Rozety i gałki, zawory odpływowe, akcesoria łazienkowe, nasadki 
kosmetyczne, części do baterii, oświetlenie, długopisy, przybory 
kuchenne, …

MRI-2500-11HEC-10UE-P
Special indexed rotary machine for grinding, polishing, and brightening 
locks. Work holder spindles with mechanical copying device.

Specjalna numerycznie sterowana maszyna rotacyjna do szlifowania, 
polerowania i wybłyszczania zamków. Wrzeciona uchwytu roboczego z 
mechanicznym urządzeniem kopiującym.
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LAPB - Special Lines for Polishing Handles PDP - Machines for Polishing Aluminium Profiles

EPS - Mush polishing machines PSP - Flat Surface Polishing Machines

LAPB – Special lines for polishing 
handles

LAPB9412
Special automatic line with continuous cycle 
for polishing and brightening door handles.
Different configurations in number of 
grippers and types of polishing units.
High productivity.

LAPB – Specjalne linie do polerowania uchwytów

LAPB9412
Specjalna linia automatyczna z ciągłym cyklem do polerowania i wybłyszczania klamek.
Różne konfiguracje ilości uchwytów  i typów głowic  polerskich. Wysoka wydajność.

EPS – Machines for mush polishing 

EPS42 6MP
Special machine for polishing and brightening a wide range of parts with different geometries. Mush polishing. High productivity.
Outstanding presence in multiple sectors. Faucet bodies and spouts, door fittings and plates, lighting, metallic furniture components, 
automotive components, …

EPS – Maszyny do polerowania 
emulsją

EPS42 6MP
Specjalna maszyna do polerowania i 
wybłyszczenia szerokiej gamy detali 
o różnych kszt-ałtach.Polerowanie 
emulsją. Wysoka wydajność.
Zastosowanie w wielu sektorach 
przemysłu. Korpusy i wylewki kranów, 
okucia i płytki drzwi, oświetlenie, 
metalowe elementy mebli, części 
samochodowe, …

PDP – Machines for polishing aluminium 
profiles

PDP2210 NC3
Special machine for polishing and brightening 
aluminium profiles.

Execution with two tables and two moving 
polishing units.

PDP – Maszyny do polerowania profili 
aluminiowych

PDP2210 NC3
Specjalna maszyna do polerowania i 
wybłyszczania profili aluminiowych. 
Wykonanie z dwoma stołami 
i dwoma ruchomymi gło
wicami polerskimi.

PSP – Machines for polishing flat surfaces

PSP8200R 9MP
Special programmable machine for polishing and 
brightening stainless steel tubes and plates.
Continuous process.
Automatic transfer and return of tubes.

PSP – Maszyny do polerowania 
powierzchni płaskich

PSP8200R 9MP
Specjalna programowalna maszyna do polerowania 
i wybłyszczania rur i płyt ze stali nierdzewnej.
Proces ciągły.Automatyczny transfer i powrót rur.

DŁUGOPISY i WIECZNE PIÓRA I OŚWIETLENIE I AGD I KLAMKI i TALERZE I GARNKI i PATELNIE I ZWOJE I BLACHY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KOSMETYKI - NAKRĘTKI ALUMINIOWE
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ESP - Grinding-Satin Flat Surfaces
ESP – Machines for grinding-satin flat 
surfaces 

ESP6150R 6MP
Special automatic machine for grinding and 
satin finishing flat surfaces in continuous 
process.
Programmable units.
Automatic return of parts.
Application: grinding faucet bodies.

ESP – Maszyny do szlifowania-saty-
nowania płaskich powierzchni

ESP6150R 6MP
Specjalna automatyczna maszyna do 
szlifowania i satynowania powierzchni 
płaskich w procesie ciągłym. 
Programowalne jednostki. Automatyczny 
powrót elementów.Zastosowanie: 
szlifowanie korpusów kranów

ESPE6150R
Special automatic machine for 
grinding and polishing knife handles.
Programmable units.Automatic return 
of parts.High productivity.

Specjalna automatyczna maszyna do 
szlifowania i polerowania rękojeści noży.
Programowalne głowice.
Automatyczny powrót elementów.
Wysoka wydajność.

ESPE4D150R 4MP
Special automatic machine for grinding 
and satin finishing stainless steel and brass 
hinges in continuous process.
Programmable double grinding units.
Automatic return of parts.
High productivity.

Specjalna automatyczna maszyna do 
szlifowania i satynowania zawiasów ze 
stali nierdzewnej i mosiądzu w
 procesie ciągłym.Programowalne 
podwójne głowice szlifierskie. 
Automatyczny powrót części.
Wysoka wydajność.

ESPE8200R 13MP
Special programmable machine for rectifying, 
grinding, and polishing the head of adjustable 
wrenches with abrasive belt.

Specjalna programowalna maszyna z pasem 
ściernym do szlifowania i polerowania główek 
kluczy nastawnych .

ESP6200R 7MP
Special programmable machine for 
grinding and satin finishing stain-
less steel tubes and plates.
Continuous process.
Automatic transfer and return of 
tubes.

Specjalna programowalna 
maszyna do szlifowania i 
satynowania rur i płyt ze stali 
nierdzewnej.Proces ciągły.
Automatyczny transfer i zwrot rur.

ESP2150R
Special automatic machine for grinding and/or satin 
finishing flat surfaces in continuous process.
Number of units to define according to application.
Programmable units.
Automatic return of parts.
Cooling liquid equipment.

Specjalna automatyczna maszyna do szlifowania i/lub 
satynowania płaskich powierzchni w procesie ciągłym.
Liczba głowic do zdefiniowania zgodnie z aplikacją.
Programowalne głowice. Automatyczny powrót części.
Układ z chłodziwem płynnym.

ESP - Grinding-Satin Flat Surfaces

KOMPONENTY MOTORYZACYJNE I GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE I RĘCZNIKOWE I NARZĘDZIA KUTE I ZBIORNIKI NA ODPADY I ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE DO UZDATNIANIA WODY
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PLT - Special Machines for Polishing Tubes & Profiles RCT - Centerless Machines for Grinding, Satin & Polishing Tubes 

PLT – Special machines for polishing tubes 
and profiles
Programmable automatic machines specially 
designed for polishing and brightening straight tubes and 
profiles with round, square, rectangular, hexagonal, and oval 
section.
Simultaneous polishing of up to 8 tubes.
Configuration: 1 work-holder table with 2 moving double units.

PLT – Specjalne maszyny do polerowania rur i profili
Programowalne automaty specjalnie zaprojektowane do 
polerowania i wybłyszczenia prostych rur i profili o przekroju 
okrągłym, kwadratowym, prostokątnym, sześciokątnym i 
owalnym. 
Jednoczesne polerowanie do 8 rur.Konfiguracja: 
1 stół roboczy z 2 ruchomymi podwójnymi głowicami.

PLTE13000 NC6
Special CNC machine for polishing 
aluminium profiles of bath screens and 
shower cabins.
Simultaneous polishing of 6 profiles in 
each cycle.
Configuration: double work-holder table 
and one moving double polishing unit.

Specjalna maszyna CNC do polerowania 
profili aluminiowych parawanów nad-
wannowych i kabin prysznicowych.
Jednoczesne polerowanie 6 profili w 
każdym cyklu.
Konfiguracja: podwójny stół roboczy 
i jedna ruchoma podwójna głowica 
polerująca.

PLTE24000 5MP  
Machine with one work-holder table and two moving 
double units.
Work capacity: length 4000 mm.

Maszyna z jednym stołem roboczym i dwoma 
ruchomymi podwójnymi głowicami.
Zakres obróbki: długość 4000 mm.

PLT21500 4MP
Machine with one moving 
work-holder table and two fixed 
double polishing units.Work 
capacity: length 1500 mm.

Maszyna z jednym ruchomym 
stołem roboczym i dwoma 
stałymi podwójnymi głowicami 
polerskimi. Zakres obróbki: 
długość 1500 mm.

RCT – Centerless machines for grinding, satin, and polishing 
tubes.
Special machines for grinding, satin finishing and/or polishing tubes 
and bars with round section in continuous process.
Number of units to define according to application.
Dry or wet working system
.
RCT – Bezkłowe maszyny do szlifowania, satynowania i 
polerowania rur.

Specjalne maszyny do szlifowania, satynowania i/lub polerowania 
rur i prętów o przekroju okrągłym w procesie ciągłym.
Liczba głowic do zdefiniowania zgodnie z aplikacją.
System pracy na sucho lub mokro

RCT SC2
Machine with 2 grinding units.

Maszyna z 2 głowicami  szlifierskimi.

RCT SC4 CDA
Machine with 4 grinding units and wet 
working system. Orderly loading and 
unloading of the tubes.

Maszyna z 4 głowicami szlifierskimi i 
systemem pracy z chłodziwem płynnym. 
Uporządkowany załadunek i rozładunek rur.

RCT SC5 MP
Machine with 5 programmable grinding units.
Self-adjustment of the working positions of the units and 
the roller benches at the entry and exit of the machine.

Maszyna z 5 programowalnymi głowicami szlifierskimi. 
Samoregulacja pozycji roboczych głowic i stołów 
rolkowych na wejściu i wyjściu z maszyny.

BATERIE I ZAWIASY I PREZENTY I WYROBY LUKSUSOWE I AUTOKLAWY I INSTRUMENTY MUZYCZNE I SEKTOR MORSKI I ZLEWOZMYWAKI I NOŻE i SZTUĆCE I PROFILE ALUMINIOWE I MEBLE METALOWE
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MSPB - Machines Polishing & Brightening Metal Sheets

MSPB – Machines for polishing and 
brightening metal sheets

MSPB2150 NC3
Special automatic machine for polishing 
and brightening stainless steel and 
aluminium sheets.
Work capacity: sheets dimensions 
1500 x 6000 mm.
Automated transfer of the sheets to the automatic film packaging machine.
PVC film packaging with automatic cut. głowicami.

LPAE - Special Line for Polishing & Brightening Coils

LPA - Special Line for Polishing & Brightening Stainless Steel SheetsSME - Satin Flat Surfaces

MSPB – Maszyny do polerowania i wybłyszczania blach

MSPB2150 NC3
Specjalna automatyczna maszyna do polerowania i wybłyszczania blach ze stali nierdzewnej 
i aluminium. Zakres obróbki: wymiary arkuszy 1500 x 6000 mm.
Zautomatyzowany transfer arkuszy do automatycznej maszyny pakującej  w folię.
Pakowanie w folię PVC z automatycznym odcięciem.

SME – Satin flat surfaces 

SME600
Special automatic machine for satin finishing silver sheets.

SME – Satynowanie powierzchni płaskich

SME600
Specjalna automatyczna maszyna do
 satynowania blach .

LPAE – Special line for polishing and brightening sheet coils 

LPAE8600
Special automatic line for polishing and brightening sheet coils.
Double-side polishing.
Eight double polishing units.

LPAE – Specjalna linia do polerowania i wybłyszczania zwojów blachy

LPAE8600
Specjalna automatyczna linia do polerowania i wybłyszczania zwojów blachy.
Polerowanie dwustronne.
Osiem podwójnych głowic polerujących.

LPA – Special line for polishing and brightening stainless steel sheets

LPA2150 NC3
Special automatic line for polishing and brightening stainless steel sheets.
Work capacity: sheets dimensions 1500 x 4000 / 6000 mm.
Automatic loading.
Automatic film packaging of the sheet.
Automatic unloading and palletizing.

LPA – Specjalna linia do polerowania i 
wybłyszczania blach ze stali nierdzewnej

LPA2150 NC3
Specjalna automatyczna linia do polerowania i 
wybłyszczania blach ze stali nierdzewnej.
Zakres obróbki: wymiary arkuszy 1500 x 4000 / 6000 mm.
Automatyczne ładowanie. 
Automatyczne foliowanie arkusza.
Automatyczny rozładunek i paletyzacja.
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GRSM - Grinding & Satin Metal Sheets

GME - Grinding Machine for Flat Surfaces

LE EPS - Special lines for grinding, satin, polishing and brightening                      

GRSM – Grinding and satin metal sheets

GRSM21500
Special machine for grinding and satin finishing 
stainless steel sheets.
Continuous process or by automatic return of the 
sheet.
Model with 1 grinding unit and 1 satin finishing unit. 

GRSM – Szlifowanie i 
satynowanie blach.

GRSM21500
Specjalna maszyna do szlifowania i 
satynowania blach ze stali nierdzewnej.
Proces ciągły lub automatyczny powrót arkusza.
Model z 1 głowicą szlifującą i 1 głowicą do 
satynowania.

GME – Grinding Machine for Flat Surfaces

GME22600
Special automatic programmable machine for 
grinding different shapes of stainless steel sheets.
Application: grinding the flanges of knife gate valves.

GME – Blachy

GME22600
Specjalna 
automatyczna 
programowalna 
maszyna do 
szlifowania różnych 
kształtów blach ze 
stali nierdzewnej.
Zastosowanie: 
szlifowanie 
kołnierzy w 
zasuwach.

LE EPS – Special lines for grinding, satin, polishing and brightening

LE EP CNC 3R
Special automatic line for grinding, satin finishing and 
polishing stainless steel sinks.
Assembly with 3 industrial robots and 2 rotary CNC 
machines.

LE EPS – Specjalne linie do szlifowania, 
satynowania, polerowania i wybłyszczania

LE EP CNC 3R
Specjalna automatyczna linia do szlifowania, 
satynowania i polerowania zlewozmywaków ze 
stali nierdzewnej. Złożona z  3 robotów przemysłowych 
i 2 maszyn rotacyjnych CNC.

LE EPS TR6
Automatic line for 
grinding-satin finishing 
and polishing-brightening 
stainless steel round 
tubes.
Longitudinal polishing in 
continuous process.

Automatyczna linia do 
szlifowania-satynowania 
oraz polerowania-wybłyszc-
zania rur okrągłych ze stali 
nierdzewnej.
Polerowanie wzdłużne w 
procesie ciągłym.

Automatic tube loading.
Automatyczne ładowanie rury.

Centerless grinding-satin finishing machines.
Bezkłowe szlifowanie-satynowanie wykończeniowe.

Polishing-brightening machine.
Maszyna do polerowania i wybłyszczania.

Detail of the polished and brightened tubes.
Dokładne polerowanie i wybłyszczania rur.

Automatic unloading and palletizing of the 
tubes in packets.
Automatyczny rozładunek i paletyzacja rur 
w pakietach.

Grinding & satin finishing

Polish & brighten finishing

DŁUGOPISY i WIECZNE PIÓRA I OŚWIETLENIE I AGD I KLAMKI i TALERZE I GARNKI i PATELNIE I ZWOJE I BLACHY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KOSMETYKI - NAKRĘTKI ALUMINIOWE
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MP / MPE - Special Machines MP / MPE - Special Machines

CE-LS - Grinding & Polishing by Mechanical Copy

MP / MPE – Special machines 

MPSF2 NC2
Special CNC machine for satin finishing and/or 
polishing-brightening stainless steel sinks with drainer.

MP / MPE – Maszyny specjalne

MPSF2 NC2
Specjalna maszyna CNC do 
satynowania i/lub polerowania-
wybłyszczania 
zlewozmywaków ze stali 
nierdzewnej z ociekaczem.

MPR2 NC5
Special CNC machine for polishing and 
brightening aluminium car wheel rims.

Specjalna maszyna CNC do polerowania 
i wybłyszczania aluminiowych felg 
samochodowych.

MLT RC4
Special automatic machine for 
polishing-brightening straight tubes with 
round, square and rectangular section 
with integrated packaging system. 

Specjalna automatyczna maszyna do 
polerowania - wybłyszczania rur prostych 
o przekroju okrągłym, kwadratowym i 
prostokątnym ze zintegrowanym syste-
mem pakowania.

Simultaneous polishing of the four tube faces.
Czterostronne jednoczesne polerowanie rury.

MPP2E NC4
Special CNC machine for polishing and 
brightening aluminium legs of design tables.

Specjalna maszyna CNC do polerowania i 
wybłyszczania aluminiowych nóg stołów  dla 
projektantów.

MELS12 NC7
Special CNC 
machine for 
grinding-satin 
finishing and 
polishing autoclave 
chambers/medical 
sterilizers.
Automatic change 
of grinding and 
polishing mops. 

Specjalna maszyna 
CNC do szlifowania-
satynowania i 
polerowania komór 
autoklawów/sterylizato-
rów medycznych.
Automatyczna zmiana 
szczotek do szlifowania 
i polerowania.

CE LS – Grinding and polishing by mechanical 
copy

CE LS2
Special automatic copying device for grinding bike 
cranksets and telescopic fork supports.

CE LS – Szlifowanie i polerow
anie z mechaniczną kopiarką

CE LS2
Specjalne automatyczne urządzenie kopiujące 
do szlifowania korb rowerowych i teleskopowych 
wsporników widelców rowerowych.

KOMPONENTY MOTORYZACYJNE I GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE I RĘCZNIKOWE I NARZĘDZIA KUTE I ZBIORNIKI NA ODPADY I ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE DO UZDATNIANIA WODY
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EPM - Semi-Automatic Machines

EM-MP - Manual Machines for Grinding & Polishing

EPM – Semi-automatic machines

EPM 2PSA
Equipment with one manual polisher and two tooling.
Outstanding application for polishing revolution parts in general.

EPM – Maszyny półautomatyczne

EPM 2PSA
Sprzęt z jedną polerką ręczną i dwoma głowicami. Znakomite 
rozwiązanie do ogólnego polerowania części obrotowych.

EM –  Manual machines for Grinding 
and polishing
Manual grinding machine with two 
independent workstations.

EM – Ręczne maszyny do szlifowania 
i polerowania
Szlifierka ręczna z dwoma niezależnymi 
uchwytami roboczymi.

MP-960
Manual polishing machine with mops 
diameter 960 mm.

Ręczna polerka z kołami polerskimi o 
średnicy 960 mm.

EM
Manual grinding machine with device 
for free belt work and adjustable 
supporting tables.

Szlifierka ręczna przystosowana do 
pracy na wolnym pasie  oraz z regu-
lowanymi stopami podporowymi.




