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ADAL jest jednym z czołowych w Europie Środkowej producentów urządzeń 
i instalacji mających zastosowanie w inżynierii powierzchni, specjalnej apa-
ratury procesowej, systemów transportu technologicznego oraz urządzeń do 
montażu węży wysokociśnieniowych.
Realizujemy projekty automatyzacji i modernizacji linii produkcyjnych z wyko-
rzystaniem najnowocześniejszej techniki, dla najtrudniejszych zadań technolo-
gicznych i spełnienia najwyższych wymagań jakościowych.
Wszystkie oferowane przez nas systemy są projektowane tak, aby dostarczyć 
możliwie najlepsze rozwiązania w celu zredukowania kosztów pracy, zwięk-
szenia wydajności i wyeliminowania ręcznej obsługi. 

ADAL oferuje również pełne wsparcie systemowe: analizę, testowanie, projek-
towanie, konstrukcję, wytwarzanie, montaż, szkolenie i serwis w czasie eks-
ploatacji.
 
Od 1981 r. zdobywamy doświadczenie umożliwiające spełnianie wymagań na-
szych klientów i maksymalizację produktywności procesów technologicznych.
 
Dzięki stałemu rozwijaniu techniki i technologii oraz konsekwentnemu dosto-
sowywaniu naszej firmy do wymagań rynku oraz norm technicznych i jakościo-
wych, gwarantujemy standard produktów i usług odpowiadający potrzebom na-
szych Klientów.

Nasza siedziba, łącznie 4000 m2, to biuro projektowe i zakład produkcyjny - 
wszystko pod jednym dachem w celu efektywnej obsługi naszych Klientów.
Nowoczesny zakład produkcyjny i stosowane technologie produkcyjne pozwa-
lają nam wytwarzać na miejscu znakomitą większość zaprojektowanych przez 
nas urządzeń.

2 Firma

Biura i zakład produkcyjny w Adamówku

Zespół



Instalacja malowania kataforetycznego i proszkowego – model 3D

Obszar wanien procesowych (chemiczne przygotowanie powierzchni i malowanie kataforetyczne

Przenośnik Power&Free

ADAL dostarcza instalacje przemysłowe dla wszystkich gałęzi przemysłu.
Realizujemy projekty z zakresu malowania proszkowego i ciekłego, w tym linie elektroforetyczne i autoforetyczne. W większości 
instalacji realizowane są kolejno różne zabiegi technologiczne, w zależności od wymagań jakosciowych produktu. 

Automatyczna kabina malowania proszkowego

3Malarnie przemysłowe
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Instalacja malowania autoforetycznego i proszkowego – model 3D

Obszar wanien procesowych (chemiczne przygotowanie powierzchni i malowanie autoforetyczne)

Przenosnik Power & Free - detale w buforze Komora tunelu chłodzenia
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Instalacja malowania kataforetycznego i proszkowego – model 3D

Instalacja malowania proszkowego profili ALU

Kabina automatycznego malowania proszkowego Kabina automatycznego malowania proszkowego
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Instalacja malowania farbami ciekłymi z przenośnikiem Power&Free

Malowanie natryskowe farbami ciekłymi

Detale zanurzane w wannie farby

Kuchnia farb w malarni mokrej

Malowanie  w technologii natrysku farbami ciekłymi jest szeroko rozpowszechnione głównie w branży przemysłowej i 
usługowej.
Proces jest realizowany w otwartych stanowiskach malarskich lub w kabinach z filtracją suchą lub wodną, wyposażonych 
w układ wentylacyjny.

Malowanie w technologii zanurzeniowej stosowane jest powszechnie w branży odlewniczej. Nakładana powłoka lakierni-
cza pełni funkcję zabezpieczenia powierzchni przed wpływem warunków atmosferycznych przed dalszą obróbką odlewów.

Malarnie farbami ciekłymi mogą być wyposażone, w za-
leżności od potrzeb klienta, w przenośnik ręczny lub auto-
matyczny, kabiny malarskie z centralami grzewczo-wen-
tylacyjnymi, tunele odparowania, suszarki farby, tunele 
chłodzenia.
Oferowane przez ADAL urządzenia mogą być wbudowa-
ne w ciągu technologicznym instalacji malarskiej lub pra-
cować jako niezależne obiekty.
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Aparaty do natrysku airless i air-combi stworzyły podwa-
liny naszej firmy. Skonstruowaliśmy je w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie rynku spowodowane gwałtownym wzro-
stem kosztów materiałów oraz wprowadzeniem nowych 
przepisów ochrony środowiska.
Od 1983 roku opracowaliśmy wiele modeli pomp pneuma-
tycznych aby móc spełnić większość wymagań klientów.
Dzięki przełożeniu aż do 78:1 (dla przepływu max. 56 cm3/
PS) oraz wielkości przepływu do 385 cm3/PS (dla prze-
łożenia max. 39:1) możemy dostarczać materiały UHV  
i/lub transportować farby z centralnych magazynów farb 
do kabin lakierniczych.
 
Typowe materiały natryskiwane:
- Materiały na bazie wody i rozpuszczalników
- Barwniki, bejce, lakiery
- Tusze pigmentowe i roztworowe
- Uszczelniacze i podkłady
- Farby syntetyczne i szkliwa

Typowe zastosowania:
- Przemysł stoczniowy, budownictwo (aplikacja farb anty-

korozyjnych i ogniochronnych),
- Przemysł metalowy (naczepy, maszyny rolnicze, konte-

nery, automotive, itp.),
- Materiały nieżelazne typu drewno, tworzywa sztuczne, 

szkło (lakiery wodne, rozpuszczalnikowe, UV)

Uzupełnieniem oferty jest cały niezbędny osprzęt taki jak 
pistolety, węże, dysze, rury ssące, filtry, zawory, wózki, 
mieszadła, podgrzewacze, itd.

Typoszereg pneumatycznych pomp tłokowych produkcji ADAL

Struga farby generowana przez agregat o zmniejszonej pulsa-
cji i pistolet automatyczny

Pistolet automatyczny AA250Pistolet ręczny air-combi (AC)

Aparat do natrysku air-combi 
(AC) na wózku 

Aparat do natrysku airless (AL) 
na wózku 

Malowanie natryskowe zbiornika gazowego
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ADAL projektuje i produkuje profesjonalne systemy do malowania proszkowego. Oferujemy urządzenia sprawdzające się 
zarówno w małych malarniach usługowych i produkcyjnych jak i w pełni automatycznych instalacjach o dużej wydajności  
i powtarzalnej jakości, np. dla branży automotive.
Przez wiele lat działalności wdrożyliśmy szereg unikatowych rozwiązań, które pozwalają zaoferować urządzenia dokładnie 
dopasowane do potrzeb każdego klienta.
Nasze aplikacje proszkowe mogą być instalowane zarówno w kabinach ręcznych jak i automatycznych. 
Dla systemów automatycznych posiadamy autorskie oprogramowanie sterujące pracą całego gniazda proszkowego 
(CompuCoat).

Kabina automatyczna Sterownik elektroniczny do pistoletu proszkowego

System CompuCoat, po prawej kuchnia 
proszkowa

Zbiornik proszkowy z fluidyzacją na wóz-
ku z wibratorem – zestaw z pistoletem 
Tribo i standardowym sterownikiem

Malowanie ręczne w kabinie przelotowej

Malowanie w kabinie frontowej Malowanie ręczne
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Dla zapewnienia wymaganej wydajności oraz zagwaran-
towania przepływu materiału wg zadanych parametrów 
firma ADAL oferuje odpowiednio zaprojektowane układy 
transportu detali. Dobór systemu zależy m. in. od wielko-
ści instalacji, przyjętego procesu technologicznego oraz 
wielkości detali.
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dobrać opty-
malny typ przenośnika. Specjalizujemy się zarówno  
w systemach automatycznych (Power&Free, Stop&Go, 
obiegowe, portalowe) jak i układach ręcznych (krzyżowe, 
okrężne, częściowo zautomatyzowane).
Oddzielną grupą są przenośniki podłogowe. W naszej 
ofercie możemy wyróżnić m. in. przenośniki rolkowe, łań-
cuchowe i taśmowe.
Wykonujemy także układy kombinowane, łączące różne 
rodzaje przenośników w jeden system.

System ręczny krzyżowy

System zautomatyzowany - przeciągarka łańcuchowa 

System Power&Free

System portalowy

System obiegowy
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Layout malarni automatycznej. Multi-stage coating

Przenośnik Power&Free – buforowanie skośne Przenośnik Power&Free – profile ALU

Dane techniczne standardowych przenośników Power&Free
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Przenośnik łańcuchowy

Przenośnik rolkowy

Przenośnik taktowy grawitacyjny

Przenośnik taśmowy

Przenośnik podłogowy

Przenośnik siatkowy
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Niezbędnym wyposażeniem każdej instalacji wyposażonej 
w gniazdo chemicznego przygotowania powierzchni jest 
system neutralizacji (podczyszczania) ścieków.
Firma ADAL projektuje i dostarcza instalacje neutralizacji 
dopasowane do zastosowanego procesu technologicznego 
oraz spełniające aktualne wymagania środowiskowe.

W zależności od potrzeb oferujemy oczyszczalnie porcjo-
we, przepływowe oraz systemy z zamkniętym obiegiem 
wody technologicznej tzw. zero-waste system, z wykorzy-
staniem wyparek..

Do odwadniania osadu stosujemy prasy filtracyjne (ręczne  
i automatyczne), ociekacze workowe, filtry taśmowe.
Instalacje posiadają automatyczny system dozowania środ-
ków chemicznych z możliwością archiwizowania ilości do-
zowanych preparatów.

Schemat hydrauliczny przemysłowej instalacji neutralizacji ścieków‚ zero-waste system

Instalacja neutralizacji ścieków z zamkniętym obiegiem wody

Instalacja neutralizacji ścieków  – model 3D Zbiorniki magazynowe ścieków z linii przygotowania powierzchni
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W przypadku technologii malowania opartej o farby 
zawierające lotne związki organiczne (tzw. LZO) czę-
sto niezbędnym wyposażeniem malarni staje się in-
stalacja do redukcji emisji LZO.
Do najczęściej stosowanych metod zalicza się:
- dopalacze termiczne (redukcja LZO w komorze 

spalania w temperaturze 700 – 800°C)
- dopalacze katalityczne (redukcja LZO na złożu ka-

talizatora w temperaturze 400 - 550°C)
- adsorbery ze złożem węgla aktywnego lub zeolitów 

i/lub płuczki wodne.

Dobór odpowiedniego systemu zależy od wielu czyn-
ników, m.in. wielkości strumienia zanieczyszczone-
go powietrza, czasu pracy źródła emisji oraz rodzaju  
i stężenia LZO.

Firma ADAL oferuje dobór odpowiedniej metody re-
dukcji oraz dostawę i uruchomienie urządzeń dla 
każdej gałęzi przemysłu, w szczególności dla malarni 
mokrych (farby rozpuszczalnikowe oraz E-coat)

Schemat instalacji dopalacza termicznego z wielostopniowym odzyskiem ciepła, przepływ 5000m3/h

Dopalacz termiczny z odzyskiem ciepła, przepływ 4000 m3/h

Adsorber LZO ze złożem węgla aktywnego, przepływ 2000 m3/h

Dopalacz termiczny z odzyskiem ciepła – model 3D
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Adal dostarcza gniazda chemicznego przygotowania powierzch-
ni. W zależności od specyfiki projektu oraz wymagań technologicz-
nych proces ten realizowany jest w myjkach natryskowych (komo-
rowych lub tunelowych) lub wannach zanurzeniowych. 
Transport detali przez gniazda przygotowania powierzchni realizo-
wany jest za pomocą przenośnika podwieszonego dla systemów 
natryskowych oraz układu portalowego dla gniazd zanurzeniowych. 

Piece niskotemperaturowe (temp. pracy do 150°C) stosowane są 
do suszenia detali po myciu oraz suszeniu powłok farb ciekłych. 
Piece wysokotemperaturowe (temp. pracy do 230°C) stosowane 
są do utwardzana powłok farb proszkowych oraz E-coat. 
Komory robocze tych urządzeń są izolowane cieplnie oraz obudo-
wane blaszanym płaszczem zewnętrznym. Cyrkulacja powietrza 
wymuszana jest przez agregaty wentylacyjne (podgrzewacze po-
wietrza) z grzaniem w systemie pośrednim lub bezpośrednim.
W zależności od warunków technicznych medium grzewczym może 
być elektryczność, gaz ziemny lub skroplony lub olej opałowy.
W specyficznych zastosowaniach dobrze sprawdzają się również 
piece wykorzystujące promieniowanie podczerwone (promienniki 
IR gazowe lub elektryczne) lub promieniowanie UV.
Zaletą tych rozwiązań jest znaczne skrócenie czasu procesowego 
w porównaniu do systemów konwencjonalnych.

Często uzupełnieniem linii technologicznej są tunele chłodzenia. 
Stosowane zarówno po suszarkach jak i (głównie) po piecach. 
Urządzenia te znacząco skracają czas studzenia detali (w porów-
naniu do studzenia w temperaturze otoczenia).
Tunele chłodzenia zazwyczaj wyposażone są w układ wentylacyjny 
zbudowany z wentylatorów nadmuchowych i wyciągowych, syste-
mu przepustnic automatycznych oraz kanałów powietrznych z dy-
szami nadmuchowymi.

Firma ADAL oferuje urządzenia standardowe oraz dostosowane do 
indywidualnych wymagań technologii w liniach malarskich.
Wieloletnie doświadczenie licznych realizacji pozwala nam zapro-
ponować właściwe i pewne rozwiązania, spełniające wysokie wy-
magania jakości utwardzania powłok.

Myjka natryskowa, komorowa, wykonanie polipropylen

Komora myjki – układ natryskowy

Wanna zanurzeniowa z portalem

Piec IR

Pieco-suszarka komorowa
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W realizowanych systemach wdrażamy wytyczne Industry 4.0. 

Instalacje elektryczne
Oferujemy kompleksowe wykonanie przemysłowych instalacji elektrycznych i automatyki, począwszy od koncepcji przez 
projekt, dostawę i montaż urządzeń, skończywszy na uruchomieniu i serwisowaniu / konserwacji instalacji. 
Realizacja projektów dla wymagających klientów, między innymi dla branży automotive, pozwoliła na wypracowanie naj-
wyższych standardów. Odpowiednie narzędzia, techniki montażu w połączeniu z profesjonalnym zarządzeniem i organi-
zacją pracy dają gwarancję jakości oczekiwanej przez klientów.

Zakres oferowanych usług:
- dobór rozwiązań / koncepcja instalacji
- projektowanie instalacji elektrycznych i sterowania 
- dostawa i montaż urządzeń: kontrolno – pomiarowych, sterujących, wykonawczych
- montaż szaf sterowniczych, krosowych, rozdzielnic nN
- serwisowanie / konserwacja / remonty instalacji elektrycznych
- prace związane z rozbudową oraz modernizacją istniejących instalacji 
- układanie tras kablowych, kabli, kanałów elektrycznych
- podłączenie kabli do szaf i urządzeń obiektowych 
- oświetlenie podstawowe, awaryjne 
- udział w uruchomieniu instalacji 
- szkolenia obsługi w wybranych obszarach
- pomiary elektryczne
- dokumentacja powykonawcza

Sterowanie
W ramach budowy instalacji realizującej technologię i transport detali produkcyjnych dostarczamy kompletny system ste-
rowania. Wdrażając najnowocześniejsze rozwiązania pragniemy nie tylko sprostać bieżącym potrzebom w ramach projek-
tu, ale także umożliwić łatwą rozbudowę systemu w czasie późniejszej eksploatacji.
W oparciu o szczegółowy projekt budujemy kompletną instalację sterującą, programujemy sterowniki PLC, panele HMI, 
stacje PC/SCADA, konfigurujemy przetwornice częstotliwości, napędy serwo, manipulatory, roboty i inne urządzenia 
wchodzące w skład instalacji. 
Przed oddaniem maszyny do eksploatacji przeprowadzamy tematyczne szkolenia dla operatorów i służb utrzymania ruchu.

Nasze systemy śledzą przepływ detali umożliwiając ciągłą kontrolę położenia i poprawności procesu.
Od lat oferujemy szeroko pojętą integrację naszych systemów sterowania z systemami nadzoru i planowania produkcji 
funkcjonujących u klienta. Dzięki temu już w chwili załadunku detali na przenośnik malarni dane produkcyjne zostają po-
brane automatycznie z systemu zarządzającego produkcją. 
Kadra zarządzająca produkcją ma możliwość nadzoru kolejnych etapów produkcji pojedynczych elementów w trybie rze-
czywistym, a pełen przejazd materiału przez instalację zakończony jest przesłaniem szczegółowego raportu o jego prze-
biegu. Dla popularnej metody zarządzania produkcją jaką jest Just-in-time, operatorzy mają dostęp do danych o bieżącym 
statusie danego wyrobu, co umożliwia efektywne planowanie całego procesu wytwarzania. 
Otwartość systemu na udostępnianie uzgodnionych danych poprzez nowoczesne techniki komunikacji, pozwala na rozbu-
dowę systemu o Dashboardy dopasowane do potrzeb operatorów stanowisk, kontrolerów i managerów. 
Standardem w naszych instalacjach jest zapewnienie zdalnego serwisu systemów sterowania przez internet.

Wizualizacja pracy malarni - ekran danych procesowych dla po-
szczególnych trawers 

Wizualizacja pracy malarni - ekran główny

Szafa zasilająco-sterująca
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Spełniając oczekiwania klientów firma Adal realizuje projekty  
z zakresu automatyzacji procesów technologicznych. 

Zakres oferowanych usług:
-  projektowanie systemów automatyki do nowych linii produk-

cyjnych/maszyn 
-  modernizacja i automatyzacja istniejących systemów
-  wizualizacja procesów produkcyjnych
-  automatyzacja i robotyzacja stanowisk technologicznych
-  integracja linii produkcyjnych i maszyn z systemami baz da-

nych, MES, ERP – koncepcja Industry 4.0
-  inżyniering w zakresie symulacji pracy instalacji technologicz-

nych i procesów produkcyjnych

Suszarka drutu malowanego na mokro. Prędkość linowa suszonego drutu 15 m/s. Czas suszenia 1sek.

Linia do zrobotyzowanego malowania i suszenia małych detali

Manipulator znakujący

Automat przeładunkowy z przenośnika podwieszonego 
na przenośnik portalowy



Automatyzacja produkcji 17

Dążenie do zwiększania jakości przy jednoczesnym 
obniżaniu kosztów jednostkowych produkcji powo-
duje, że nawet w mniejszych instalacjach technolo-
gicznych coraz częściej wykorzystywane są roboty 
przemysłowe.
Najnowsze rozwiązania sprawiają, że robot to narzę-
dzie nie tylko do zadań wielkoseryjnych, ale coraz 
częściej do średnich i małych serii o dużej zmienno-
ści. Jest narzędziem, które zapewnia stabilność i po-
wtarzalność procesu.
Obszary, które z sukcesem można robotyzować to 
przede wszystkim:
-  nanoszenie powłok lakierniczych (zarówno prosz-

kowych jak i mokrych, metodą natryskową lub za-
nurzeniową),

-  manipulowanie detalami,
-  manipulowanie narzędziami,
Firm Adal, wychodząc naprzeciwko potrzebom ryn-
ku, oferuje analizę techniczną i wdrożenie automa-
tyzacji procesów technologicznych i produkcyjnych.
Z powodzeniem realizujemy projekty z wykorzysta-
niem robotów zarówno do manipulowania detalami 
jak i automatyzacji malowania.
Jednym z aspektów, na który nasza firma kładzie na-
cisk, jest uproszczenie sposobu tworzenia nowych 
programów malowania, tak aby użytkownik mógł  
w łatwy i szybki sposób samodzielnie rozbudowywać 
asortyment, jaki jest malowany przez robota. Takie 
podejście często jest związane z wykorzystaniem 
zróżnicowanych systemów identyfikacji detalu, ta-
kich jak systemy wizyjne 2D i 3D.
Dopełnieniem rozwiązań zrobotyzowanych jest 
uproszczenie i konsolidacja sterowania całej aplika-
cji. Wybór programów i trybów pracy robota z jedne-
go głównego panelu sterującego, umożliwienie za-
dawania parametrów ruchu takich jak prędkość, do-
kładność, wyprzedzenie załączenia pistoletu, para-
metry aplikacji malarskiej i inne.

Automatyczny przeładunek detali pomiędzy przenośnikami

Automatyczna paletyzacja detali

Stanowisko testowe malowania natryskowego - siedziba ADAL 

Automatyczne zanurzanie detali w wannie z farbą



Automatyzacja produkcji18

Oferta ADAL obejmuje pojedyncze urządzenia, zespoły oraz 
całe linie do malowania opakowań blaszanych i dekli: auto-
matyczne kabiny malowania, systemy podawania farby, pi-
stolety natryskowe, mechanizmy obracania detali w kabinie 
malowania, systemy przenośników, piece do utwardzania 
farby oraz układy sterowania.

Formowanie pakietu detali przed wjazdem do suszarki farby Automatyczne malowanie zewnętrznej powierzchni beczki

Beczki w suszarce farby Linia automatycznego malowania dekli

Linia automatycznego malowania dekli – model 3D
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Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych 
projektów, firma ADAL oferuje swoją wiedzę i wsparcie każdemu 
klientowi zainteresowanemu nawiązaniem współpracy.
Oprócz budowy instalacji i maszyn przemysłowych oferujemy także:
- zarządzanie projektami pod klucz,
- konsultacje i doradztwo:
- w zakresie technologii,
- w zakresie sterowania (software i hardware)
- rozplanowanie instalacji - layouty,
- symulacje pracy instalacji w czasie rzeczywistym,
- analiza rozwiązań alternatywnych,
- optymalizacja przepływu materiału w procesach technologicznych,
- opracowanie dokumentacji realizacyjnej i specyfikacji materiałowej 

na podstawie przekazanych wytycznych,
- montaż i uruchomienie urządzeń i linii technologicznych w lokaliza-

cji inwestycji,
- szkolenie personelu,
- produkcję próbna pojedynczych i nietypowych detali,
- okresowe serwisy konserwacyjne,
- przebudowy, modernizacje i relokacje istniejących urządzeń i linii 

technologicznych
- budowę maszyn specjalnych, dopasowanych ściśle do specyficz-

nych wymagań klienta,
- maszyny do produkcji i montażu węży ciśnieniowych

ADAL – ploter plazmowy ADAL – biuro konstrukcyjne

ADAL – prasa krawędziowa CNC

ADAL – gniazdo CNC obróbki skrawaniem

Seminaria branżowe

Montaż pieca

Targi branżowe



Czterdzieści lat na rynku

Setki zrealizowanych projektów

Dziesiątki stałych klientów


