
Firma działa w kilku obszarach. Jej dział obrabiarek i technologii 
oferuje obrabiarki do metalu, technologie obróbcze, oprzyrzą-
dowanie technologiczne oraz zrobotyzowane zespoły obróbcze 
i montażowe. Dział produkcji maszyn i urządzeń zajmuje się 

kompleksowo opracowywaniem procesu technologicznego, a także pro-
dukcją maszyn, zespołów maszyn oraz części zamiennych. 

Jedną z głównych gałęzi działalności firmy jest sprzedaż oraz serwis obra-
biarek konwencjonalnych i CNC oraz oprzyrządowania technologiczne-
go. Jazon od wielu lat dostarcza swoim kontrahentom rozwiązania takie 
jak: tokarki – CNC, konwencjonalne, wzdłużne; frezarki – CNC, centra 
obróbcze, frezarki bramowe, konwencjonalne; szlifierki – CNC, bezkło-
we, do płaszczyzn, do wałków, do otworów i uniwersalne; wiertarki – 
kolumnowe, kadłubowe; piły – tarczowe, taśmowe, a także obrabiarki 
zadaniowe i specjalne. W ofercie firmy znajdują się również zrobotyzo-
wane gniazda obróbcze i linie o różnym (w zależności od potrzeb) po-
ziomie integracji. Każde zadanie do wykonania zależnie od wymagań jest 
analizowane indywidualnie. Firma projektuje i montuje linie z wieloma 
robotami w zestawie.

Jazon jest także producentem urządzeń takich jak: separatory mgły ole-
jowej, odolejacze oraz filtry bocznikowe, służących głównie do ochrony 
środowiska pracy oraz minimalizacji narażenia pracowników na wdychanie 
mgły olejowej.

Firma realizuje zamówienia z zakresu produkcji maszyn i zespołów maszyn. 
Specjalizuje się w projektowaniu, wykonaniu, a także instalacji automatycz-
nych i zrobotyzowanych systemów obróbczych, montażowych i pakują-
cych dla przemysłu. Zaopatruje klientów w maszyny o różnym stopniu 
zaawansowania technologicznego, zapewniając kompleksowe doradztwo 
techniczne oraz usługi serwisowe. Jak mówią jej przedstawiciele, przed-
siębiorstwo niewątpliwie wyróżniają kompleksowe podejście i realizacja 
zagadnienia, analiza potrzeb, projekt, wykonanie, montaż wraz z urucho-
mieniem, szkolenia obsługi, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Mimo dużego postępu technologicznego, jaki cechuje w ostatnich latach 
obrabiarki CNC, w ofercie firmy powodzeniem cieszą się wszystkie pro-
ponowane rozwiązania. 

„Obrabiarka dobrze dobrana do wykonywania konkretnych zadań daje 
mnóstwo korzyści – wyjaśnia prezes firmy Jazon, Jan Zadykowicz. – Doty-
czy to obrabiarek CNC, a także konwencjonalnych. O doborze właściwej 
obrabiarki decydują:

• specyfika potrzeb i wymagań w firmie,

• złożoność kształtu elementów obrabianych, które musimy uzyskać,

• wielkość serii obróbczych,

• czas i koszt wykonania,

• umiejętności pracownika,

• rachunek ekonomiczny.

OBRABIARKA DOBRZE DOBRANA DO 
WYKONYWANIA KONKRETNYCH ZADAŃ 

DAJE MNÓSTWO KORZYŚCI

Mamy bogate 
portfolio realizacji
Firma Jazon została założona przez Jana Zadykowicza w 1984 r. jako zakład ślusarski. Jej 
produkcja koncentrowała się wówczas głównie na częściach do maszyn poligraficznych 
oraz włókienniczych i skierowana była na rynek niemiecki. Z biegiem lat nastąpił rozwój 
przedsiębiorstwa – poszerzono asortyment produkcji, zwiększono zatrudnienie, 
doposażono park maszynowy, a także rozbudowano obiekty należące do firmy. Obecnie 
Jazon to cztery hale produkcyjno-montażowe oraz biurowiec, w których pracuje łącznie 75 
osób. Ponadto firma stale się rozwija – trwa rozbudowa przedsiębiorstwa, planowana jest 
budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni 2700 m2.

Obrabiarki sterowane numerycznie są wskazane do wykonania bardziej 
skomplikowanych zleceń i w większych ilościach. Dzięki możliwości za-
programowania wszystkich czynności i szybkości ich wykonania są wie-
lokrotnie wydajniejsze. Do wielu zadań technologicznych ze względu na 
ich specyfikę obróbki urządzenia konwencjonalne są jedynym zasadnym 
w danych warunkach wyborem”.

Technologia sterowania numerycznego obrabiarek w ostatnich latach dy-
namicznie się rozwija. Jakie są najnowsze osiągnięcia tej dziedziny zdaniem 
specjalistów firmy Jazon? Jak wyjaśnia jej prezes, w technologii obróbki 
skrawaniem ważne miejsce zajmuje pewien element całości procesu – 
mianowicie komputerowe wspomaganie projektowania i komputerowe 
wspomaganie wytwarzania (CAD, CAM). W konfiguracji z maszynami 
CNC optymalizuje on cały proces produkcji, przyśpiesza proces wyko-
nania prototypu, obniża koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowa-
nych operatorów, pozwala w dużym stopniu wyeliminować czynnik błędu 
ludzkiego. Ponadto trwa intensywny rozwój tego typu rozwiązań na wielu 
płaszczyznach: w zakresie systemów sterowania i dużych monitorów z ko-
munikacją dotykową oraz wielu innych funkcji.

Dodatkową działalnością firmy są usługi serwisowe, a także remonty i mo-
dernizacje starych maszyn do obróbki metalu. Maszyny użytkowane przed 
rokiem 2003 powinny spełniać minimalne wymagania dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodar-
ki z dnia 30 października 2002 r. „W temacie modernizacji również mamy 
duże doświadczenie; wiemy, że aby uzyskać pozytywny efekt, należy każdą 
maszynę traktować jednostkowo” – mówi prezes firmy. 

Dział konstrukcyjno-technologiczny oraz bogato wyposażony wydział pro-
dukcji firmy Jazon umożliwiają wykonanie kompletnych maszyn i rozwią-
zań technologicznych procesów wytwarzania i montażu m.in. w przemyśle 
maszynowym i meblarskim. Opierając się na dokumentacji technicznej, 
przedsiębiorstwo realizuje zamówienia na maszyny, zespoły maszyn oraz 
części zamienne. Firma dysponuje bogatym parkiem maszynowym oraz 
profesjonalną kadrą, dzięki czemu oferuje wachlarz rozwiązań. Od lat 
współpracuje ze światowymi producentami działającymi w sektorach: po-
ligraficznym, tekstylnym, meblarskim, górniczym, stoczniowym, motory-
zacyjnym, energetycznym i wydobywczym oraz dostarcza rozwiązania dla 
rynku CCTV. 

„Portfolio realizacji jest bardzo bogate – mówi Jan Zadykowicz. – W ciągłej 
produkcji mamy urządzenia do obróbki chłodziw oraz separatory mgły 

Firma Jazon wywodzi się z zakładu ślusarskiego założonego przez 
Jana Zadykowicza w roku 1984, zatrudniającego początkowo trzech 
pracowników. Produkcja skoncentrowana głównie na częściach do 
maszyn poligraficznych i włókienniczych kierowana była na rynek 
niemiecki.

W latach 1984–2002 nastąpił sukcesywny rozwój w sferze asor-
tymentu produkcji, zatrudnienia, zwiększenia parku maszynowego 
oraz rozbudowy obiektów.

W roku 2002 prywatna firma Jazon przekształca się w Jazon sp. 
z o.o., której funkcjonowanie oparte jest na trzech zakładach: Pro-
dukcji Maszyn i Urządzeń, Obrabiarek oraz Handlu i Serwisu. 

Ukoronowaniem procesu doskonalenia struktur firmy i organiza-
cji procesów wytwórczych było wdrożenie systemu zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem pracy według normy ISO 9001:2000 
i OHSAS 18001.

Obecnie na powierzchni 5000 m² znajdują się cztery hale produkcyj-
no-montażowe oraz biurowiec, w których pracuje łącznie 75 osób.
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olejowej i cząstek stałych. Jest to wyposażenie dodatkowe służące głównie 
ochronie środowiska pracy. W wypadku odolejaczy regularne stosowanie 
tego urządzenia zwiększa kilkakrotnie czas użytkowania chłodziwa. Innym 
typem urządzenia uzupełniającego są fazowarki. Te urządzenia w naszej 
ofercie są dostępne od ręki.

Indywidualne zamówienie to już osobna kwestia ze względu na róż-
norodność problemów, z jakimi zwracają się do nas klienci. Na przy-
kład jedną z ostatnich naszych drobniejszych realizacji była rozbudowa 
głowicy obrotowej na większą liczbę kanałów chłodzących do form 
wtryskowych dla jednej z dużych firm z branży przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. Całość była wykonana przez naszych doskonałych specjali-
stów, począwszy od koncepcji, przez projekt, konstrukcję, aż po reali-
zację oraz montaż”.

Z kolei tematem wymagającym oraz czasochłonnym była realizacja 
ubiegłorocznego projektu zautomatyzowanej linii do montażu palet 
specjalnych. 490 m3 linii wyposażonej w zautomatyzowane podajniki, 
sortowniki stópek, dozowniki, samoczynny pobór komponentów. Ca-

łość zaprogramowana na obsługę 1380 modeli palet przezbrajanych 
automatycznie, by uzyskać efekt wymagany przez klienta – 12 mln ele-
mentów zmontowanych rocznie; 1,5 mln palet przez rok przy trybie 
pracy 5-dniowej na trzy zmiany. Wykonaliśmy dwa bliźniacze projekty. 
Jeden na terenie Polski, drugi w Stanach Zjednoczonych”.

Jazon stara się być stale widoczny ze swoją ofertą, dlatego bierze udział 
w wielu targach branżowych. W dniach 23–26 maja planuje pokazać swo-
ją ofertę na targach Plastpol w Kielcach, jak co roku odwiedzi także targi 
MACH-TOOL, odbywające się w dniach 6–9 czerwca, oraz targi Toolex 
w Sosnowcu, od 3 do 5 października. Na wymienionych imprezach targo-
wych firma zaprezentuje swoją najnowszą ofertę obrabiarek oraz wyposa-
żenia technologicznego w postaci filtrów, odolejaczy i separatorów oleju. ■

W TEMACIE MODERNIZACJI RÓWNIEŻ 
MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE; WIEMY, 

ŻE ABY UZYSKAĆ POZYTYWNY EFEKT, 
NALEŻY KAŻDĄ MASZYNĘ TRAKTOWAĆ 

JEDNOSTKOWO

W ofercie firmy Jazon znajdują się m.in.:

• szlifierki koordynacyjne CNC CW,

• szlifierki pionowe CNC VIG-50 ,

• szlifierki do otworów CNC OIG 150,

• szlifierki do wałków CNC OCD 32100,

• szlifierki do płaszczyzn SGA,

• szlifierki uniwersalne do wałków i otworów MW,

• centra frezarskie: pionowe centra VL6i, VL8i, VL10i, VL12i, 
HVM, SVM, VMC, DMC,

• poziome centra HMC,

• frezarki uniwersalne JFN,

• tokarki CNC Accuway z serii UT,

• tokarki uniwersalne CD, SWL, CW,

• wiertarki ZN.

Czy wiesz, że...
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