
PMP Rolls & Service

PRODUKCJA I REGENERACJA WALCÓW
OBRÓBKA MECHANICZNA
SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ



PMP Rolls & Service Sp. z o.o member of PMP Group 

PMP Rolls & Service to profesjonalne 
centrum obróbcze walców, głównie dla 
przemysłu papierniczego.

Nasza firma jest jedną z niewielu wyspe-
cjalizowanych oferujących kompleksowe 
usługi zarówno produkcyjne, jak i remonto-
wo-naprawcze. Naszą strategiczną usługą 
jest produkcja i regeneracje walców. Głów-
nymi klientami firmy są zakłady z branży 
celulozowo-papierniczej, które to obsłu-
gujemy w zakresie remontów urządzeń 

i podzespołów oraz modernizacji maszyn 
papierniczych.

Od 2002 r. należymy do grupy kapitało-
wej PMP Group, która wspiera przemysł 
papierniczy od 160 lat. Swoją tożsamość 
firma kreowała przez lata jako H. Fullner, 
Fampa, Beloit Corporation, a od 2000 r. – 
PMP Group. PMP to prywatne przedsię-
biorstwo z sektora średniego o polsko-
-amerykańskim kapitale, które oferuje 
wysokiej jakości produkty oraz usługi.

PMP Poland S.A.
• Prowadzenie projektów kapitałowych
• Projektowanie i wytwarzanie zaawanso-

wanych technologicznie sekcji maszyny 
papierniczej

PMP Konmet Sp. z o.o.
• Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji 

stalowych

PMP Rolls & Service Sp. z o.o.
• Wytwarzanie i regeneracja wałów
• Usługi serwisowe

PMP IB (Changzbou) 
Machinery & Technology Co. Ltd.
• Wsparcie wytwórcze dla projektów 

kapitałowych
• Centrum doskonalenia dla małych maszyn 

produkujących papiery higieniczne

PMP Americas
• Rozwiązania outsourcingowe
• Inżynieria odwrotna
• Aeronautyka



Produkujemy, regenerujemy i serwisujemy walce, pompy i przekładnie dla przemysłu 
z poniższych branż:

Współpracujemy głównie z podmiotami z Niemiec, Austrii, Czech, 
Ukrainy, Białorusi, Finlandii, Estonii, Francji, Chin, Tajwanu, USA, 
Indonezji oraz Australii.

Produkujemy i serwisujemy sprzęt dla firm z całego świata.

PAPIERNICZA

SPOŻYWCZA

LINII GALWANICZNYCH

CEMENTOWA

ODLEWNICZA

MECHANICZNA

DRZEWNA

MASZYNOWA

ENERGETYCZNA I AUTOMATYCZNA

GUMOWA

CHEMICZNA



Możliwości:
• średnica do 2000 mm 
• długość do 12000 mm 
• masie do 40 t

Materiały:
• stal węglowa i stopowa kwasoodporna 

i nierdzewna (kuta i walcowana)
• żeliwo szare sferoidalne 
• aluminium i jego stopy
• brąz i miedź

Powłoki:
• chrom techniczny
• guma
• poliuretany
• ceramika
• kompozyty
• PTFE
• tworzywa
• materiały specjalne np. nierdzewne, 

chemoodporne, odporne na zużycie, 
ścierne

produkcja walców

Naszą główną działalnością jest produkcja walców do maszyn papierniczych:
• walec prowadzący sito
• walec prowadzący filc
• walec prowadzący papier
• walec prowadzący susznik
• walec rozprowadzający
• walec napinający
• walec formujący
• walec prasowy
• walec prasy zaklejającej
• walec ssący wyżymak

• walec ssący Pick-Up
• walec ssący prasy
• walec chłodzący
• walec kalandra
• walec rozprężny
• walce rozfałdowujący
• walce nośne krajarki
• cylindry suszące
• tambor



produkcja walców



regeneracja walców

Nasza standardowa procedura realizacji zleceń, rozpoczyna się trzema etapami:
• weryfikacja
• ustalenie zakresu prac
• opracowanie technologii



regeneracja walców

Zakres prac:
• regeneracja / wymiana czopów
• regeneracja zabudów
• wymiana łożysk

• obróbka mechaniczna
• aplikacja powłoki
• wyważanie dynamiczne
• kontrola jakości



usługi serwisowe

Zapewniamy profesjonalne usługi w następującym obszarze, 
również na terenie Klienta:
• Montaż urządzeń i maszyn papierniczych
• Modernizacje urządzeń z instalacji 

celulozowo-papierniczych:
- remonty: walców, przekładni zębatych, 

dmuchaw, przenośników, sortowników, 
filtrów, wentylatorów, rozwłókniaczy

- przeglądy i naprawy pomp: barycz-
nych, przepływowych, nurnikowych, 
specjalnego zastosowania, próżnio-
wych, zębatych, śrubowych

• Modernizacje i konserwacje maszyn 
papierniczych:
- ustawianie geodezyjne walców, belek 

skrobakowych

- kompleksowy serwis wlewu oraz stołu 
sitowego (wymiana listew dolnych /
górnych oraz regulacja specjalistycz-
nym sprzętem)

- wymiana skrzynek ssących, ceramiki, 
operat geodezyjny

- naprawa cylindrów suszących, 
transporterów

- wyważanie statyczne i dynamiczne 
elementów MP (w tym wyważanie 
walców) 

• Udział w postojach planowanych oraz 
awaryjnych



inne branże

• Remonty różnego typu walców, ślimaków, pomp, dmuchaw, części do maszyn
• Wykonanie nowych części wg dokumentacji Klienta lub wg dostarczonego wzoru
• Naprawy części do młynów, wentylatorów, mieszadeł
• Ustawienia geodezyjne maszyn



kontakt

PMP Rolls & Service Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 1
86-105 Świecie

Sekretariat: +48 52 562 92 00
Fax: +48 52 562 92 01
Dział Handlowy: +48 52 562 92 37
e-mail: handlowy.pmprs@pmpgroup.com 



www.rolls-service.pl


