
Solidny i odpowiedzialny dostawca 
odkuwek matrycowych, gwarantujący spełnienie 
wymagań i oczekiwań klienta.
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rebranding Kuźni Matrycowej 
Sp. z o.o., remont siedziby 
i nowa strona internetowa 
www.kuzniamatrycowa.pl

powstanie Zakładu Kuźnia 
i uruchomienie produkcji 
odkuwek do samochodów 
dostawczych Lublin na 
rynek Europy Środkowo-
Wschodniej

powstanie Zakładu Kuźnia 
Daewoo Motor Polska 
poprzez wejście inwestora 
strategicznego – Daewoo

powstanie Kuźni 
Matrycowej Sp. z o.o. 
w wyniku restrukturyzacji 
działalności Daewoo 
Motor Polska

nabycie 100% udziałów 
Kuźni Matrycowej Sp. z o.o. 
przez polskiego inwestora

HISTORIA
FIRMY



Parametry naszych odkuwek:
  masa: 0,5-20 kg
  długość: maks. 800 mm

Produkowane w naszej kuźni odkuwki mogą 
być poddawane następującym procesom 
obróbki cieplnej:
  ulepszaniu
  normalizowaniu

oraz procesom obróbki wykańczającej:
  czyszczeniu (śrutowaniu)
  prostowaniu
  kalibrowaniu
  defektoskopowaniu

Produkujemy kilka tysięcy ton odkuwek rocznie, 
natomiast nasze możliwości produkcyjne 
wynoszą kilkanaście tysięcy ton rocznie.

O NAS
Specjalizujemy się w produkcji odkuwek wytwarzanych 
ze stali węglowych (zwykłej i wyższej jakości) oraz stali 
konstrukcyjnych stopowych. Wykonujemy również 
odkuwki ze stali wysokostopowych, tj. nierdzewnych 
i żaroodpornych. 

Specjalizujemy się w produkcji 
odkuwek wytwarzanych ze stali.



NASZ PARK MASZYNOWY
MŁOTY
Dysponujemy 4 młotami 1T o sile 31,5 Kj
na cm2, 3 młotami 2T, 3 młotami 3T oraz
jednym młotem 10T o sile 260 kJ na cm2.
Na młotach kujemy ze stali węglowej,
kwasowej i wysokogatunkowej oraz

PRASY
Dysponujemy dwoma prasami kujacymi
do produkcji odkuwek nie wymagających
odciągania ani innych modyfi  kacji 
kształtu. Posiadamy także prasy 
okrawajace, które służą do okrawania po 
procesie kucia.

KUŹNIARKI
Dysponujemy kuźniarkami 1,5 cala, 4 cale
oraz 6 cali wraz z nagrzewami indukcyjnymi.
Wykorzystywane są do produkcji detali,
w których kuta jest tylko końcówka części
np. drążki stabilizacyjne, osie itp.

KONTROLA JAKOŚCI
Posiadamy staloskop do badania materiału wejściowego oraz skaner do pomiarów 3D odkuwek.

CIĘCIE MATERIAŁU
Pręty i kęsy stalowe tniemy na 2 piłach
tarczowych renomowanej japońskiej
fi  rmy AMADA. Posiadamy także 4 piły
taśmowe fi rm SILUMA, CASTO, oraz
Behringer.

OBRÓBKA CIEPLNA
Posiadamy 3 piece do obróbki
cieplnej składające się z trzech części:
do hartowania, schładzania oraz do
odpuszczania. Każdy z nich podlega
sprawdzaniu zgodnie z wytycznymi normy
CQI-9 i przechodzi test TUS oraz SAT.

WYKAŃCZALNIA
Posiadamy 2 nowoczesne oczyszczarki 
śrutowe z automatycznym załadunkiem 
i rozładunkiem. Posiadamy 3 wysokowydajne 
defektoskopy do wykrywania wad 
na odkuwkach, obsługiwane przez 
wykwalifi kowany personel posiadający 
uprawnienia do wykonywania badań 
MT1 i MT2.



The strongest link
in your supply chain.

kontrola materiału obróbka cieplnakucie kontrola jakości wysyłka

PROCES PRODUKCJI



Współpracujemy ze specjalistycznym 
laboratorium pomiarowo-badawczym, 
co umożliwia wszechstronną kontrolę 
wymaganych parametrów. Wszystkie nasze 
produkty poddawane są kontroli pomiarowo-
jakościowej od momentu przyjęcia materiału, 
poprzez proces produkcyjny, aż po wysyłkę.

Posiadamy także własną narzędziownię, w której 
projektujemy i wykonujemy matryce, wkładki, 
prostowniki oraz inne narzędzia kuźnicze.

Nasi Klienci otrzymują od nas zarówno odkuwki 
w stanie surowym jak i obrobione mechanicznie, 
malowane, poddane procesom obróbki 
powierzchniowej – zależnie od własnych potrzeb.

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA

Wymaganą jakość wyrobów osiągamy m.in. dzięki 
prowadzonej polityce kadrowej, która skierowana jest 
na zatrudnianie osób o wysokich umiejętnościach 
zawodowych. 

Pracują u nas wykwalifi kowani pracownicy 
inżynieryjno-techniczni i produkcyjni.

Realizujemy indywidualne projekty 
według potrzeb i dokumentacji 
naszych Klientów.



Obróbka mechaniczna realizowana jest we współpracy 
z doświadczonymi fi rmami będącymi częścią grupy powiązanej 
kapitałowo. Dysponują one specjalistycznymi maszynami CNC 
oraz wysokiej jakości sprzętem pomiarowym.

kucie matrycowe obróbka cieplna obróbka mechaniczna malowanie

OBRÓBKA
MECHANICZNA



MOTORYZACJA Specjalizujemy się 
w produkcji odkuwek 
dla branży automotive.

Na potrzeby branży motoryzacyjnej specjalizujemy 
się w następujących grupach produktowych:

  elementy zawieszenia
  elementy silnika
  elementy układu kierowniczego
  elementy układu napędowego
  ucha i haki pociągowe



element układu 
zawieszenia

element 
ciągnący 

element 
ciągnący 

element układu 
zawieszenia

element 
ciągnący 

element 
ciągnący 

element 
ciągnący 

element 
ciągnący 

elementy układu 
zawieszenia i ciągnięcia 

element 
ciągnący 

element 
ciągnący 

element 
osprzętu silnika 



Produkujemy odkuwki, które mają zastosowanie 
w ciągnikach i maszynach rolniczych oraz innych 
maszynach wykorzystywanych w leśnictwie 
i gospodarce komunalnej.

ROLNICTWO Specjalizujemy się w produkcji 
odkuwek dla rolnictwa.



element zaczepu 

złącze pojedyncze 

zawiasa

zawiasa

element przekładni zawiasa element zaczepu 

element przekładni 

złącze podwójne



Na potrzeby przemysłu ciężkiego produkujemy 
szeroką gamę ogniw do przenośników 
przemysłowych.

Wytwarzamy produkty dla kolejnictwa oraz 
innych działów przemysłu. Nasze odkuwki można 
znaleźć w elementach mocowania silników oraz 
w elementach systemów hamulcowych. 

Nasze produkty mają zastosowanie także chłodnictwie 
oraz przemysłowych systemach ciśnieniowych, 
związanych z branżą górniczą, naftową, czy stoczniową. 

Na potrzeby wszelkich urządzeń ciśnieniowych nasze 
wyroby realizujemy zgodnie z certyfi katem Pressure 
Equipment Directive 2014/68/EU, Annex I, 4.3.  

BRANŻA CIŚNIENIOWA

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

KOLEJNICTWO

element układu 
chłodzącego instalacji 
wysokociśnieniowej

element układu 
hydraulicznego

element zderzaka 
kolejowego tarcza

element zderzaka 
kolejowego 

element ogniwa 
łańcucha 

element przenośnika 
taśmowego 

ogniwo 
łańcucha

element zaworu 
bezpieczeństwa 



Jesteśmy obecni w globalnym 
łańcuchu dostaw znaczących 
fi rm zajmujących się 
produkcją przemysłową.  

Od lat naszymi głównymi partnerami 
handlowymi są fi rmy zagraniczne. Nasze 
odkuwki znajdują się w wyrobach fi nalnych 
w Europie, Azji, Ameryce Południowej.

Nasze produkty dostarczamy na pierwszą 
linię montażu globalnych producentów 
przemysłowych.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA



IATF 16949:2016 ISO 14001:2015 PN-ISO 45001:2018PED 2014/68/EU

Nasze produkty podlegają 
najwyższej kontroli jakościowej 
w laboratorium akredytowanym 
zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN ISO/IEC 17025.

Ciągle doskonalimy skuteczność Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, w celu zwiększenia 
zadowolenia Klientów, przez spełnianie ich wymagań. 

Wieloletnie doświadczenie pracowników 
Laboratorium zapewnia wysoki poziom 
przeprowadzanych badań, pozwalających na 
podejmowanie projektów naszych Klientów 
o najwyższych wymaganiach badawczych.

JAKOŚĆ

CIN: U72501KA1996PTC020653

Certyfikat
Standard odniesienia IATF 16949:2016

(Wydanie 1, 2016-10-01)

Numer rejestracyjny 01 111 1541408
Certyfikat IATF nr 0415135

Posiadacz certyfikatu: Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.
Frezerów 14
20-300 Lublin
Polska

Zakres certyfikacji: produkcja odkuwek stalowych matrycowych

Wyłączone projektowanie produktu

Na podstawie audytu potwierdza się spełnienie wymagań 
normy IATF 16949:2016.

Okres ważności: Certyfikat jest ważny od 04.08.2021 do 03.08.2024.

Data wystawienia: 07.08.2021
  TÜV Rheinland Cert GmbH

Am Grauen Stein · 51105 Köln
Germany - NRW
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TÜV Rheinland Cert GmbH

2-IAO-QMC 01003



Wykazując dużą troskę o środowisko 
naturalne nieustannie poszukujemy 
rozwiązań najbardziej mu przyjaznych.

TROSKA
O ŚRODOWISKO

Dzięki wprowadzonym na przestrzeni lat, 
nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym 
udało nam się znacząco ograniczyć 
oddziaływanie fi rmy na środowisko poprzez 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, emisji 
CO₂ oraz dzięki rozpoczęciu procesu produkcji 
energii elektrycznej z instalacji wykorzystujących 
OZE jak również poprzez odzysk energii cieplnej 
z procesów technologicznych.



www.kuzniamatrycowa.pl

Wydział Handlu i Marketingu
general inquiries, RFQs, marketing 

E-mail: handlowy@kuzniamatrycowa.pl

Tel. +48 81 749 28 05 
Tel. +48 510 208 726 
Tel. +48 81 749 28 13
Tel. +48 81 749 16 59 

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin, Polska

Tel. +48 81 749 28 00
E-mail: kuznia@kuzniamatrycowa.pl

REGON: 432323220
VAT: 9462337230

Zapraszamy do kontaktu!


