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Restrykcyjne zapisy w przetargach i krótkie terminy realizacji 
sprawiają, że kluczem do powodzenia jest dobór odpowied-
niego partnera w biznesie. Ostatnie lata w Polsce to prawdzi-
wy boom tzw. twardych inwestycji. Należący do spółki PESA 
Zakład Mechaniczny Skraw-Mech od lat zajmuje się projekto-

waniem i wykonywaniem elementów stalowych dla kolejnictwa oraz projek-
towaniem i produkcją oprzyrządowania. Posiada już także doświadczenie na 
rynkach maszyn rolniczych, w przemyśle morskim i lotniczym. Firma korzy-
sta z nowoczesnego, rozbudowanego parku maszynowego, własnego biura 
konstrukcyjnego i technologicznego. Dzięki pracy świetnie przygotowanych 
i bardzo doświadczonych inżynierów zakład jest gotowy do realizacji niemal 
każdego, nawet bardzo skomplikowanego zlecenia. To właśnie tutaj potrze-
by klientów są analizowane, a następnie przekładane na projekty spełniające 
wszelkie ich oczekiwania. Zamawiający ma szansę przejrzeć nie tylko w pełni 

przygotowaną dokumentację produktu, lecz także zobaczyć trójwymiarowy 
model swojego projektu. Wszystko dzięki zastosowaniu najnowocześniej-
szego oprogramowania. W takich warunkach nie ma miejsca na pomyłkę. 
Sercem firmy są niewątpliwie ludzie i precyzyjne maszyny. Spawanie i ob-
róbka wielkogabarytowa, frezowanie, usługi tokarskie, cięcie laserem i gięcie 
blach – wszystko odbywa się przy udziale kilkudziesięciu najnowocześniej-
szych urządzeń. Wszystkie obsługiwane przez załogę z wieloletnim doświad-
czeniem w branży. Skraw-Mech dysponuje wieloma maszynami z danej 
technologii obróbki, dzięki czemu ma możliwość zaoferowania szerokiego 
wachlarza usług, a wszystkie prace są wykonywane w jednym miejscu. Od-

Elastyczność, wiedza i doświadczona kadra – bydgoska firma Skraw-Mech wychodzi naprzeciw 
nowoczesnym zapotrzebowaniom rynku kolejowego. Realizacja projektów niezbędnych do 
produkcji nowoczesnych pojazdów szynowych jest tego najlepszym przykładem.

powiednie wyposażenie to także praca z różnymi materiałami oraz możli-
wość wykonywania elementów o dużych rozmiarach: od najdrobniejszych 
fragmentów po kilkutonowe elementy stalowe. 

Firma z Bydgoszczy wpisuje się też w międzynarodowy pozytywny obraz 
rozwijającej się polskiej gospodarki. Ze swoim dorobkiem zasługuje na mia-
no „najlepszego towaru eksportowego” w swojej branży. W warunkach sil-
nej konkurencji Skraw-Mech ma za sobą realizację zamówień pochodzących 
z wymagających rynków: niemieckiego, brytyjskiego, skandynawskiego czy 
rosyjskiego. To najlepsze potwierdzenie profesjonalizmu oferowanych usług. 
Zarząd spółki konsekwentnie realizuje strategie najwyższej jakości. Efektem 
jest szereg posiadanych certyfikatów w tym zakresie. Kilkusetosobowa załoga 
z ogromnym doświadczeniem i nieustannie podnosząca swoje umiejętności 
gwarantuje klientom kompleksową obsługę nawet najbardziej zaawanso-
wanych zleceń. Wsiadając do nowoczesnego pojazdu szynowego „made in 
Poland”, nie tylko w Polsce, lecz także w krajach takich jak na przykład Niem-
cy, warto pamiętać, że elementy do ich produkcji powstały właśnie w firmie 
Skraw-Mech. To bez wątpienia powód do dumy, a także potwierdzenie, że fir-
ma z Bydgoszczy oferuje produkt spełniający najwyższe światowe standardy. ■
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