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Z pewnością dla wielu z Państwa firma BEFARED  
z Bielska-Białej jest już znaną marką.  
Dlatego pragniemy podziękować wszystkim Klientom za 
zaufanie, jakim nas darzą na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 
Osiągnięcia minionego roku cieszą i są powodem  
do dumy. Jednakże to, co staje się motorem napędowym  
do udoskonalania się i dalszego rozwoju Spółki, to 
zadowolenie naszych odbiorców, których jest coraz więcej.

Wieloletnia specjalizacja w produkcji napędów sprawia, że 
oferta BEFARED SA staje się z roku na rok bogatsza. 

Ponieważ oczekiwania Klientów rosną, staramy się zapewnić 
kompleksowość dostaw poprzez dostawę nie tylko przekładni, 
ale także całych kompletnych podzespołów wraz z montażem. 
A poprzez profesjonalne doradztwo techniczne oraz serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny spełniamy oczekiwania naszych 
odbiorców. Elementy przekładni można dobrać, a nawet zmo-
dyfikować w taki sposób, aby pasowały dokładnie do każdej 
przestrzeni montażowej. Praktycznie wszystkie elementy na-

kich przekładnie BEFARED znajdują zastosowanie, należą 
w głównej mierze przemysł wydobywczy, koksowniczy, hut-
niczy i energetyczny.

Jeśli chodzi o energetykę, to w minionym czasie do znaczą-
cych dostaw możemy zaliczyć kompleksową realizację zespo-
łów napędowych o mocy 450 kW typoszeregu H dla PGE Elek-
trownia Turów SA w Bogatyni, gdzie mają one zastosowanie 
w ciągu przenośników taśmowych odpopielania elektrowni. 
Ważna była również realizacja poważnej inwestycji dla Połu-
dniowego Koncernu Energetycznego SA na terenie Elektrowni 

„Łagisza”. Zostały zaprojektowane, zamontowane 
i zabudowane zespoły napędowe przeznaczone do 
zastosowania w systemie nawęglania zewnętrzne-
go bloku 460 MW. W ramach aplikacji dostarczono 
przekładnie typoszeregu H w wykonaniu przeciw-
wybuchowym (zakres przenoszonych mocy prze-
kładni kształtował się w granicach od 80 kW do 
270 kW) oraz silniki przeciwwybuchowe, sprzęgła 
i ramy. Całość zmontowana w kompletne podsta-
cje zabudowane w przenośnikach taśmowych P18, 
P28 oraz P29. 

BEFARED SA jest czołowym dostawcą wyro-
bów dla przemysłu koksowniczego i hutniczego. 
Kolejny rok z rzędu naszym odbiorcą jest Kombi-
nat Koksochemiczny „Zabrze” SA, dla którego do-
starczamy szereg zróżnicowanych aplikacji. Stałym 
odbiorcą napędów i części zamiennych BEFARED 
jest Koksownia Przyjaźń, dla której zostało zreali-
zowane zamówienie na przekładnię K-530 pracu-
jącą na przenośniku taśmowym o długości 2 km. 
Tu należy również podkreślić znaczenie Zakładów 
Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. oraz 
Mittal Steel Poland SA, dla których dostarczamy 
szereg przekładni uniwersalnych, nowoczesnych 
przekładni typoszeregu H oraz części zamiennych.

W dalszym ciągu reduktory i motoreduktory 
z certyfikatem ATEX mają szerokie zastosowanie w podziem-
nych wyrobiskach górniczych. Prawie w całości przeznaczone 
są one do transportu węgla i zabudowane w przenośnikach taś- 
mowych.

Cieszymy się również dużym zainteresowaniem w takich 
branżach, jak: przemysł wapienniczy, chemiczny, cukrowni-
czy, cementowy i przemysł kruszyw. 

Udany rok  
dla wyrobów marki 
BEFARED

szego rozległego i zróżnicowanego asortymentu wyrobów na-
dają się do wykorzystania przez inżynierów mechaników i wła-
ścicieli zakładów przemysłowych.

Pod względem sprzedaży mijający rok był dla Spółki  
BEFARED bardzo udany, gdyż obok wyrobów katalogowych 
zrealizowane zostały dostawy, na które pragniemy zwrócić 
Państwa uwagę. Do najważniejszych gałęzi gospodarki, w ja-
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Prężnie rozwijający się eksport na rynki zagraniczne dał  
30-proc. wzrost sprzedaży poza granice Polski. BEFARED SA 
zaprojektował i dostarczył przekładnie dużej mocy – przekład-
nie dwubiegowe z elektromechaniczną zmianą przełożenia – do 
liczącego się niemieckiego odbiorcy. Ponad sto przekładni ty-
poszeregu H pracuje już w kopalniach syberyjskich. A poprzez 
naszego holenderskiego odbiorcę jesteśmy jednym z głównych 
dostawców elementów zębatych dla przemysłu stoczniowego 
w Chinach. Ponadto eksportujemy do innych krajów Europy, 
m.in.: Czech, Holandii, Litwy, Rumunii, Ukrainy, Rosji, a tak-
że Jordanii i Egiptu.

Aby utrzymać swoją pozycję na rynku, Spółka BEFARED 
szuka nowych rozwiązań i kierunków, m.in. w organizacji pro-
dukcji, technologii nowych opracowań i umacnianiu kadry in-
żynieryjnej, a także w ciągłej rozbudowie parku maszynowego 
– w połowie roku zakupiona została szlifierka do szlifowania 
wałów o długości L = 1600 mm, średnicy Ø 900, typu BUT 
63/2000 NC, a w niedalekiej przyszłości będziemy w posia-
daniu nowego centrum obróbczego korpusów oraz konstrukcji 
spawanych. W sierpniu 2008 r. została rozbudowana jednost-

ka serwisowa, której zadaniem jest reakcja 
w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgło-
szenia awarii, obsługa serwisowa przekład-
ni, jak również montaż wszelkiego rodza-
ju napędów na obiektach przemysłowych 
w ramach świadczonych usług.

Możliwości BEFARED SA są więc 
ogromne, a opierając się na tradycji i do-
świadczeniu, stawiamy na rozwój oraz 
na nieustanną poprawę jakości naszych  
wyrobów. 
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