
ZMIENIAMY TECHNOLOGIĘ W 
RENTOWNOŚĆ

Podajniki wibracyjne
i systemy podawania

Podawanie i pozycjonowanie elementów oraz części,
w celu automatyzacji procesów produkcji.



TECHNOLOGIA TAD
TAD narodził się jako firma specjalizująca się w projektowaniu podajników wibracyjnych i systemów 
podawania poprzez wibracje.

Od samego początku, TAD obrał kierunek stałego rozwoju, doskonalenia własnej technologii jako pro-
ducenta automatycznych systemów podawania i pozycjonowania części oraz elementów.

 

JAKOŚC I WYDAJNOŚĆ
Istotą firmy TAD jest produkcja o wysokiej wydajności, bez względu na stopień zaawansowania oraz 
posiadanie wyjątkowego serwisu posprzedażowego.

W tym celu koncentrujemy się na oferowaniu najwyższej jakości oraz maksymalnej wydajności podajni-
ków wibracyjnych i systemów podawania przemysłowego, by spełnić wszystkie techniczne wymagania 
naszych klientów.

 

RENTOWNOŚĆ
Wierzymy, że najbardziej rentowną inwestycją jest możliwie najlepsze przełożenie na amortyzację.

Naszą maksymą jest konkurencyjność poprzez równowagę między jakością, wydajnością oraz koszta-
mi w procesie produkcyjnym.

 

NA STRAŻY SYSTEMÓW PODAWANIA
Potęga naszej produkcji, jakość oraz wydajność urządzeń, a także zadowolenie naszych klientów, stawia 
nas jako jednego z wiodących producentów systemów podawania w Europie. Aktualnie nasze zdolności 
produkcyjne są usytuowane powyżej średniej firm z naszego sektora, jak również posiadamy wykwali-
fikowany zespół ponad 60 doświadczonych pracowników.



SYSTEMY PODAWANIA

ystemy podawania służą 
odbieraniu luźnych i cha-

otycznie ułożonych elemen-
tów, ustawianiu ich we właści-
wej pozycji oraz dostarczaniu 
ich do kolejnego procesu pro-
dukcyjnego z odpowiednią 
częstotliwością oraz wydajno-
ścią.

stnieją dwa podstawowe typy systemów 
podawania:

1. System bazowy: składa się z jednostki 
pozycjonującej i jednostki łącząco-ma-
gazynującej, umieszczonych na płycie lub 
stole.

2. System kompletny: składa się z trzech 
urządzeń: jednostki autonomicznej, jed-
nostki pozycjonującej oraz jednostki łą-
cząco-magazynującej, umieszczonych na 
płycie lub stole. 



JEDNOSTKI POZYCJONUJĄCE

unkcją tego urządzenia jest odpowiednie pozycjo-
nowanie elementów chaotycznie odbieranych lu-

zem, właściwe orientowanie ich oraz transportowa-
nie, aż do stanowiska

PODAJNIKI MECHANICZNE
I ODŚRODKOWE

odajniki mechaniczne i odśrodkowe peł-
nią taką samą funkcję jak podajniki wibra-

cyjne. Podajników mechanicznych i odśrod-
kowych używa się do elementów bardzo 
prostych, a celem nadrzędnym jest uzyskanie 
wysokiej wydajności podawania.

PODAJNIKI PŁYTOWE

ą składową niezbędną, uzupełniającą tradycyjny sys-
tem podawania wibracyjnego i elektromechanicznego.

W szczególności są przeznaczone do podawania: ru-
rek, prętów, tulejek, wałków, przegubów kulowych, 
śrub, wkrętów i innych części.

PODAJNIKI WIBRACYJNE 



JEDNOSTKI ŁĄCZĄCO-MAGAZYNUJĄCE

AD zaleca stosowanie podajni-
ków taśmowych, jako alterna-

tywy dla wibracyjnych podajników 
liniowych z prowadnicami, jako 
funkcji łącząco-magazynującej, 
gdy wymagają tego: cechy cha-
rakterystyczne elementów, pręd-
kość lub poziom hałasu.

 

WIBRACYJNE PODAJNIKI LINIOWE

ibracyjne podajniki liniowe to systemy, które znajdują się za okrągły-
mi podajnikami wibracyjnymi, a ich zastosowanie jest zalecane lub 

wręcz niezbędne w większości zastosowań.

Są elementem łączącym jed-
nostkę pozycjonującą ze sta-
nowiskiem odbioru lub linią 
produkcyjną.

PODAJNIKI TAŚMOWE



JEDNOSTKI AUTONOMICZNE

DOSYPY WIBRACYJNE

osypy wibracyjne znajdują się 
nad podajnikami wibracyjnymi, a 

ich zastosowanie jest zalecane w 
wielu projektach. Jako składowa jed-
nostki, pozwala magazynować czę-
ści i elementy luzem oraz dozować 
je, podawać do podajnika wibracyj-
nego, gwarantując ciągłą obecność 
części i elementów w podajniku

rzenośniki taśmowe lub metalowe, odbie-
rają chaotycznie dostarczone elementy 

luzem i zgrupowane podają do jednostki po-
zycjonującej, dozując je poprzez regularne 
rozładunki dzięki kontroli poziomu zainstalo-
wanej w okrągłym podajniku wibracyjnym.

PRZENOŚNIKI



JEDEN SEKTOR, JEDNO ROZWIĄZANIE
Koncentrując się na potrzebach rynku oraz angażując w jakość i innowacyjność, reagujemy na wszelkie wymaga-
nia, zaspakajając potrzeby różnych sektorów przemysłu.

Nasze systemy podawania znajdują się w czołówce producentów europejskich. Nasze systemy selekcji, orientacji 
i pozycjonowania części oraz elementów zapewniają wysoki poziom jakości i niezawodności.

TAD dostosowuje się do wszystkich procesów przemysłowych, tworząc rozwiązania dla każdej branży: 
- Przemysł spożywczy: żywność, napoje
- Motoryzacja
- Przemysł kosmetyczny
- Przemysł elektryczny
- Opakowania
- Farmacja
- Inne

Mechanizacja, montaż podzespołów, umieszczanie elementów do wtryskarek, zgrzewanie, opakowania i pakowa-
nie, tłoczenie, drukowanie i nitowanie.



PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

W przemyśle spożywczym, proces automatyzacji produkcji jest bardzo 
zaawansowany i wymaga elastyczności, wysokiej wydajności, higieny 
oraz jakości.

Systemy podawania 
TAD przeznaczone 

dla sektora spożywcze-
go, żywności oraz 
napojów, spełniają 

wszystkie wymagania 
tego przemysłu, 
w szczególności 

dotyczące normatyw 
FDA/BGA.



MOTORYZACJA
Przemysł ten charakteryzuje się dużą złożonością i różnorodnością elementów do podawania, od obudów luste-
rek samochodowych do części tak małych, jak nity i nakrętki. By być konkurencyjnym, przemysł motoryzacyjny 
wymaga jakości, elastyczności, bezpieczeństwa i wysokiej wydajności. TAD spełnia te wymogi.



PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY
W TAD projektujemy i produkujemy urządzenia do podawania elementów delikatnych, kruchych, które mogą 
uszkadzać się lub rysować w kontakcie z powierzchniami metalowymi, które równocześnie spełniają wymagania 
elastyczności, bezpieczeństwa, szybkiej zmiany formatów oraz jakości.



PRZEMYSŁ ELEKTRYCZNY
Przemysł elektryczny charakteryzuje się złożonością elementów do podawania, przede wszystkim w aspekcie 
delikatności i różnorodności rozmiarów, jak np.: włącznik składający się z trzech lub czterech maleńkich elemen-
tów typu mikrochip. Przemysł ten wymaga elastyczności, precyzji, bezpieczeństwa i jakości.



OPAKOWANIA
TAD projektuje i produkuje systemy podawania do liczenia, weryfikacji i etykietowania wszelkich produktów w 
branży opakowań, a który to przemysł ma obecnie największe zapotrzebowanie na nowe materiały, różnorodność 
formatów i wzorów oraz bardziej funkcjonalne opakowania.

Systemy podawania 
TAD, dostarczane 

do firm opakowanio-
wych, spełniają wymogi 

właściwe dla tego 
przemysłu, w szcze-
gólności podawanie 
szybkie, elastyczne, 

bezpieczne i wysokiej 
jakości.



PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
Specyfika tegoż przemysłu, który bezpośrednio wpływa na zdrowie, to branża podlegająca różnorodnym przepi-
som i regulacjom. Urządzenia nasze są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316L, z wykończeniem pole-
rowania na wysoki połysk, polerowania elektrolitycznego lub z poliuretanem natryskowym. Podajemy w naszych 
podajnikach: fiolki, strzykawki, igły podskórne, butelki, pigułki itp.

Systemy podawania 
TAD, przeznaczone 

dla farmacji spełniają 
wszystkie wymagania 

tej branży, w tym 
normatywy FDA/BGA, 

jak również wymogi 
elastyczności, 

precyzji, higieny oraz 
jakości.



INNE
Aktualnie wszystkie branże przemysłowe wymagają automatyzacji swoich procesów produkcyjnych, by móc kon-
kurować na coraz bardziej globalnym rynku.

Nasze systemy podawania oparte o własną technologię, są realizowane w oparciu o specyficzne potrzeby każde-
go klienta oraz danej branży i zawsze są spersonalizowane.

ROLNICTWO  |  HYDRAULIKA  |  ŚLUSARSTWO  |  ZABAWKI  |  ZEGARKI  |  MANUFAKTURA



Brazylii

Argentynie

Polsce

Francji

Wielkiej Brytanii

Portugali

Hiszpania

NASZA OBECNOŚĆ NA ŚWIECIE
Dzięki wielkości produkcji, jakości oraz wydajności naszych urządzeń, jak również dzięki zadowoleniu 
naszych klientów, ulokowani jesteśmy jako jeden z wiodących producentów systemów podawania w 
Europie. 
 
Nasz wysiłek i entuzjazm, połączone z determinacją, ukierunkowane na rozwój naszej działalności na 
nowych rynkach, pozwalają nam działać z powodzeniem na arenie międzynarodowej. 

Obecnie TAD posiada oddziały we Francji, Polsce oraz Wielkiej Brytanii, a także współpracuje z przed-
stawicielami w Portugali, Argentynie i Brazylii.



ELEMENTY ELASTYCZNE • ŁAMLIWE • HAŁASUJĄCE • ŚCIERALNE • PRZYLEGAJĄCE 
• IMPREGNOWANE • CZĘŚCI O OGRANICZONYCH WYMIARACH • SAMOSMARUJĄCE
• ZANIECZYSZCZONE • PAKOWANE • NAKŁADANE • POPRZEKŁADANE • KLINOWA-
NE • KOMPLETOWANE BEZ ŚCISKANIA • NIEZGRUPOWANE • STERYLNE • STABILNE I
TRWAŁE POMIMO ZMIENNEGO ZAŁADUNKU • KALIBROWANE • ŚLISKIE • ZAPYLONE
• AGRESYWNE • ELEKTRYZUJĄCE • NAELEKTRYZOWANE • MAGNESUJĄCE • KRUCHE •
ZDEFORMOWANE • CIĘŻKIE • LEKKIE • ZESTAWY NIEKOMPLETNE • NIEZAWODNOŚĆ I
WYSOKA WYDAJNOŚĆ • ZESTAWY DO DEMONTAŻU • JEDNO KANAŁOWE • WIELO KA-
NAŁOWE • JEDEN ELEMENT W KANALE PODAWANIA • CZĘŚCI O ZŁOŻONYM KSZTAŁ-
CIE • WIELE ELEMENTÓW W KANALE PODAWANIA • DEFORMUJĄCE SIĘ MIĘKKIE •
DEFORMUJĄCE SIĘ CIENKI • Z WYMAGAJĄCYM, DELIKATNYM WYKOŃCZENIEM PO-
WIERZCHNI • Z DELIKATNYMI KRAWĘDZIAMI LUB WIERZCHOŁKAMI • PYLĄCE SIĘ •
NIEREGULARNE Z POWODU DEFEKTÓW • NIEREGULARNE Z POWODU ROZMIARU • O
DZIWNYCH KSZTAŁTACH • SUBTELNE I CIENKIE • ZAKLINOWANE • NIEKALIBROWALNE

TAD Francja
5 Impasse Michael Faraday 
66100 Perpignan
T +33 (0) 07 68 09 19 27 
commercial@tad-fr.com 
www.tad-fr.com

TAD Hiszpania
C/ Crom, 11-13
08907 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)
T +34 932 63 14 20
F +34 932 63 31 30
sales@tad.es
www.tad.es

TAD Polska
ul. Montazowa 7
43-300 Bielsko-Biala 
T (+48) 602 33 81 45 
T (+48) 608 31 18 18 
biuro@tad.es
www.tadpolska.pl

TAD Kraj Basków
Pº Landabarri 1, Dep. 103, Desp. 1 
48940 Leioa (Bizkaia)
T +34 660 399 205
iker.sanchez@tad.es
www.tad.es

TAD Wielka Brytania
Unit 2, Bridge Gate Centre, 
Martinfield, Welwyn Garden City 
Herts AL7 1JG
T. +44 (0) 17 07 29 03 70 
sales@tad.es
www.tad-en.com


