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Madro Kraków Sp. z o.o. należy do Grupy Sobiesław Zasada S.A.  

Spółka specjalizuje się w  produkcji maszyn drogowych od 1948r. 

Po zmianie lokalizacji w 2007r. z Krakowa na Niepołomice koło 

Krakowa, Spółka przeszła kompletną reorganizację i została 

dostosowana do obecnych wymagań rynku. Zakupiono nowe 

maszyny i urządzenia, wdrożono na potrzeby produkcji nową 

technologię śrutowania i malowania konstrukcji stalowych. Ma-

jąc na uwadze wymagania i potrzeby klientów oferujemy obec-

nie nowoczesne, ekologiczne wytwórnie mieszanek mineralno-  

bitumicznych o wydajności od 30 do 240t/h. Aby zapewnić naj-

nowsze rozwiązania techniczno-technologiczne dla wytwórni     

o wydajności od 160 do 240t/h podjęliśmy współpracę z )ńskim 

producentem wytwórni )rmą Amomatic OY.

 Oprócz kompletnych wytwórni wykonujemy:
! pionowe zbiorniki magazynowe na bitum,
! zbiorniki na emulsję,
! instalacje recyklingu,
! instalacje dozowania dodatków,
! recyklery do przerobu zerwanych nawierzchni asfaltowych,
! linie do suszenia i suszarnie bębnowe do różnych materiałów,
! modernizacje pracujących wytwórni mas bitumicznych,
! szeroki asortyment części zamiennych,
! konstrukcje stalowe wg dokumentacji klienta,
! linie dozowania destruktów.

KRAKÓW

Jesteśmy na rynku polskim wiodącym producentem maszyn 

drogowych. Posiadamy wysoko wykwali)kowaną kadrę inży-

nieryjno - techniczną, własne biuro konstrukcyjne, które wyko-

nuje projekty pod wymagania klienta. Naczelnym naszym ce-

lem jest zadowolenie klienta, dlatego wyroby nasze podlegają 

kontroli na każdym etapie produkcyjnym oraz montowane są 

przez nasz profesjonalny serwis. Zapewniamy również serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny, który w ciągu 48 godz. reaguje 

na uwagi klienta. Zabezpieczamy przez wiele lat części zamien-

ne do naszych urządzeń. 

Spółka posiada System Zarządzania Jakością,

zgodny z wymaganiami normy  EN ISO 9001: 2008.
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Wytwórnie mieszanek mineralno bitumicznych to nowoczesne ciągi technologiczne o zwartej konstrukcji 

i modułowej budowie wieży mieszalniczej. Pozwala to na szybki i niezależny ich montaż na placu budowy. 

Bezpieczny, przestrzenny układ schodów i podestów umożliwia łatwy dostęp do wszystkich elementów 

podczas obsługi. Wyposażone są w bardzo skuteczne, odpowiadające wszelkim wymogom ochrony 

środowiska urządzenia odpylające, komputerowe systemy sterowania oraz mechanizmy wykonawcze oparte 

na podzespołach cenionych )rm.

Spółka Madro Kraków specjalizuje się w produkcji suszarek do wytwórni mas bitumicznych i specjalistycznych 

do suszenia różnych materiałów. Odpowiednie dobranie wewnętrznej zabudowy bębna suszarki oraz palnika 

decyduje o wydajności i optymalnym wykorzystaniu ciepła.

Wykonujemy suszarki pod wymagania klienta do suszenia:

! piasku (jedno, dwu lub trzy płaszczowej) i kruszyw,
! bentonitu, gipsu, kredy,
! materiałów odpadowych,
! innych materiałów.

Oferujemy suche kompaktowe )ltry do wytwórni mieszanek mineralno-

bitumicznych. W zwartej stalowej obudowie umieszczony jest separator 

frakcji piaskowych oraz )ltr oczyszczania dokładnego z tkaninowym 

wkładem )ltracyjnym. Każda sekcja posiada w dolnej części komorę 

magazynową na wytrącony pył, zamkniętą klapą grawitacyjną. Przy 

)ltrach powyżej 150m2 powierzchni )ltracyjnej wbudowany jest w 

komorze magazynowej przenośnik ślimakowy do wydalania pyłu 

drobnego. Oczyszczone gazy poprzez specjalny przewód są zasysane 

przez wentylator wyciągowy (którego siła ssania jest regulowana 

falownikiem) i wydalana przez komin do atmosfery. Pyły zgromadzone 

w komorach magazynowych )ltra mogą być wykorzystane w procesie 

produkcji asfaltu lub utylizowane.

Wytwórnie

Suszarki

Filtr workowy
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MAGMA służy do powtórnego przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych,

takich jak złom asfaltowy czy odpady po frezowaniu nawierzchni asfaltowych.

Doskonale sprawdza się przy pokrywaniu masą asfaltową:

! Podjazdów, przejść dla pieszych, chodników, alejek;
! Przy naprawach dziur, ubytków, przekopów, przełomów.

MADRO KRAKÓW Sp. z o.o. znalazła się w gronie laureatów XII edycji rankingu

Gazele Biznesu organizowanego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu”.

MADRO  KRAKÓW  Sp.  z  o. o.                                                                 
 32-005 Niepołomice,  ul. Fabryczna 6

 tel.: +48 12 411-60-66 

tel./fax:  +48 12 411-41-45

fax: +48 12 411-85-02

e-mail: marketing@madro.pl

www.madro.pl
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Wdrożyliśmy do produkcji pionowe zbiorniki 

do magazynowania bitumu, ogrzewane ele-

ktrycznie, różnej pojemności. System grzewczy 

jest trzech sekwencyjny obejmujący ogrzewa-

nie zasadnicze, technologiczne, rozmrażające.

Zbiorniki mogą być z mieszadłem lub bez,             

w zależności od potrzeb klienta.

Recykler MAGMA

Zbiorniki na bitum


