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WYROBY & PREFABRYKATY BETONOWE

Na targach bauma 2013 w Monachium,
wiodących międzynarodowych branżowych
Targach Specjalistycznych Maszyn Budow-
lanych, Sprzętu, Maszyn i Urządzeń Stoso-
wanych w Budownictwie oraz Maszyn Gór-
niczych, firma Assyx ponownie przedstawi
międzynarodowym specjalistom z branży
swoją paletę produkcyjną DuroBoard. Pod-
czas tych największych na świecie targów
odwiedzający będą mogli dokładnie przyj-
rzeć się innowacyjnej palecie produkcyjnej 
i przekonać się o jej licznych zaletach.

„Właściwości materiału, z którego jest wy-
konana DuroBoard, a także jej jakość i ży-
wotność przekonują coraz więcej właścicie-
li zakładów prefabrykacji. Konstrukcja Du-
roBoard jest wzorem do naśladowania 
i jako pionier wyznaczyła nowe standardy
w branży. Ścisła współpraca z firmą Bayer
MaterialScience AG w zakresie rozwoju
DuroBoard sprawdziła się w stu procen-
tach“, stwierdza Alfred Rochlus, prezes
firmy Assyx, odpowiedzialny za sprzedaż
międzynarodową.

Wydajność i jakość przekonują

Paleta produkcyjna DuroBoard, produko-
wa na przez firmę Assyx w Andernach już
od 7 lat, sprawdziła się już w praktyce i jest
dobrze znana w branży. Dotyczy to rów-
nież firmy Rünz & Hoffend KG z siedzibą 
w Urmitz. Na swoich w pełni zautomatyzo-
wanych liniach produkcyjnych przedsiębio -
rstwo wytwarza rocznie 180 000 m3 wyso-
kowartościowych bloczków ściennych z izo-
 lacją cieplną.

Roland Neumann, kierownik zakładu, doce-
 nia zalety palety. „Wykorzystujemy DuroBo-
ard od prawie 7 lat.“ W porównaniu z na-
 szymi poprzednimi paletami produkcyjnymi,
palety DuroBoard firmy Assyx charakteryzu-
ją się bardzo długą żywotnością, a po nadto
zapewniają większą wydajność produkcji 
i lepszą jakość elementów betonowych już
od pierwszego dnia.“

Ogólnoświatowe zastosowanie

Obecnie na całym świecie w użytku znaj-
duje się ponad 300 000 palet. Oprócz
rynku niemieckiego i środkowoeuropejskie-
go firmie Assyx udało się w ostatnich latach
podbić też rynki Bliskiego Wschodu i stać
się jednym z kluczowych dostawców w Ku-
wejcie, Dubaju, Omanie i Arabii Saudyj-
skiej. Alfred Rochlus: „bauma interesuje nas
między innymi dlatego, że tegorocznym
kra jem partnerskim targów jest Indonezja.
Ten największy południowo-wschodni kraj
azjatycki, który dzięki swojej kwitnącej gos-
podarce oferuje gigantyczne możliwości.“
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Roland Neumann, kierownik zakładu Rünz & Hoffend KG (z prawej) i Alfred Rochlus,
prezes firmy Assyx, oglądają palety produkcyjne. Od 2006 r. już 15 000 palet DuroBoard
jest w ciągłym użytku na zautomatyzowanej linii tego producenta materiałów budowlanych,
zapewniając niezakłócony przebieg produkcji.
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Sprawdzoną paletę produkcyjną 
będzie można wziąć pod lupę 
na targach bauma 2013
Firma Assyx GmbH & Co. KG z Andernach, Niemcy, zaprezentuje na targach bauma w Monachium w dniach 15 – 21 kwietnia 2013 r., w hali
C1 na stoisku 326, paletę produkcyjną DuroBoard. Jest to wysokiej jakości paleta wykorzystywana w produkcji wyrobów betonowych, 
ciesząca się coraz większą popularnością wśród producentów.


