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ZMG to mała rodzinna firma, która swoją przygodę w branży obróbki metali rozpoczęła 
w przydomowym warsztacie w 1998 roku. Obecnie ZMG to jeden z Polskich liderów  
w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych takich jak łyżki do koparek, ramiona 
czy pługi do odśnieżania. Nowoczesna siedziba firmy oraz hale produkcyjne znajdują 
się w Tuszowie Narodowym w województwie Podkarpackim, w bliskim sąsiedztwie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. 
 
W ZMG stawiamy na ciągły rozwój, dlatego nieustannie inwestujemy we wzornictwo 
naszych nowych produktów oraz w nowoczesne technologie produkcji i zarządzania 
przedsiębiorstwem. Wspieramy również miejscową społeczność zatrudniając około 
50 osób. Nasze produkty od ponad 20 lat trafiają do polskich i europejskich klientów,  
a my dokładamy wszelkich starań, aby każdy produkt sygnowanym znakiem ZMG 
cechował się najwyższą jakością oraz ponad przeciętną wytrzymałością.

Około 70% naszej produkcji kierowane jest na rynki Unii Europejskiej. Gwarancją 
jakości produkowanych przez nas osprzętów są rewelacyjne opinie dealerów takich 
marek jak KOMATSU, CASE, NEW HOLLAND, JCB, VOLVO czy HYUNDAI.  

ZMG Twój zaufany partner do ciężkich zadań. 
 

Posiadamy własny dział inżynieryjno - konstrukcyjny wyposażony w najnowocze- 
śniejsze narzędzia do projektowania CAD w środowisku Solid Works i Solidworks 
Symulator. Nad procesami produkcyjnymi opiekę sprawuje specjalistyczne 
oprogramowanie MES - LANTEK INTEGRA, które pozwala zoptymalizować zarządza-
nie produkcją od początkowego procesu sprzedaży po końcowe wsparcie techniczne. 
Możesz być pewien, że zrealizujemy każde Twoje zamówienie na czas.

100% KONTROLI

— Toczenie CNC (DOOSAN i DEMATEC)
— Frezowanie CNC (DOOSAN i DEMATEC)
— Toczenie manualne
— Frezowanie manualne
— Gięcie na prasie krawędziowej
— Rolowanie na walcarce
— Cięcie gilotynowe
— Cięcie plazmowe

Nasz bogato wyposażony park maszynowy pozwala zrealizować proces produkcyjny 
produktów w całości w naszym zakładzie. Samodzielnie wykonujemy:

IN HOUSE

— Cięcie gazowo-tlenowe
— Montaż łyżek
— Spawanie zrobotyzowane (roboty FANUC)
— Spawanie manualne
— Montaż hydrauliki
— Śrutowanie (Śrutownica wirnikowa typu 
zawieszkowego Blastron)
— Gratowanie po spawaniu
— Malowanie

Nasza oferta obejmuje aż kilkanaście grup produktowych odpowiadając na potrzeby 
klientów poszukujących najwyższej klasy osprzętu do maszyn budowlanych.
Oferujemy:

— Łyżki do koparek klasa 1 ZMG1 NOWOŚĆ
— Łyżki do koparek klasa 2 ZMG2 NOWOŚĆ
— Łyżki do koparek klasa 3 ZMG3 NOWOŚĆ
— Łyżki do koparko-ładowarek
— Łyżki ładowarkowe
— Łyżki kablowe
— Adaptery
— Zamiatarki drogowe
— Pługi odśnieżne
— Szpadle
— Karczowniki
— Wydłużone ramiona do koparek
— Nóż do korzeni
— Zrywaki
— Karetki z widłami
— Szybkozłącza
— Mieszalniki do betonu

BOGATA OFERTA PRODUKTÓW

WIĘCEJ NA
WWW.ZMG.PL


