
Nietypowe zadania s  nasz  mocn  stron



Edelstahl Rosswag produkuje od prawie 100 lat 
odkuwki najwy szej jako ci. Nasz wydajny i 
nowoczesny park maszynowy produkuje mi dzy
innymi odkuwki swobodne, pier cienie kuto-
walcowane, kr ki, tarcze otworowe, pr ty, tuleje 
i ko nierze. Dysponujemy ponad 400-stoma 
sprawdzonymi gatunkami materia u wsadowego.
Szczegó owo i dok adnie przeprowadzane 
badania jako ci zapewniaj  naszym klientom z 
bran y energetycznej, stoczniowej, lotniczej i 
astronautycznej, budowy turbin jak i optyczno-
elektronicznej, e otrzymuj  odkuwki tylko 
najwy szej jako ci.

Nasza wysoko wydajno ciowa prasa, z naciskiem 35 mega Newtonów 
przekszta ca detale o wadze do 4 ton.

Edelstahl Rosswag – najwi ksza
ku nia w po udniowych
Niemczech – wytwarza produkty 
najwy szej jako ci,
zaspokajaj ce najwy sze
wymagania

High-Tech-Ku ni  w Pfinztalu kieruj  (od l.):
Alexander Essig, Kirsten Walczak, Dr. Sven Donisi



Równie  kompleksowe 
yczenia naszych 

Klientów s  technicznie 
mo liwe do 
zrealizowania w naszej 
nowoczesnej ku ni 

Za pomoc  naszej nowoczesnej walcarki osiowo-radialnej produkujemy
- pier cienie walcowane rednica zewn trzna do 3.500 mm, 
   waga sztuki do 4 ton
- kr ki pe ne / kr ki z otworem rednica zewn trzna do 1.500 mm, 
   waga sztuki do 4 ton
- pr ty wymiary fi 30-60 mm: d ugo  pr ta 1,5 do 2,0 m
 wymiary fi od 60 mm: 2,5 do 3,0 m
- tuleje
- wa y
- korpusy
- ko nierze



Obróbka cieplna, obróbka 
mechaniczna i intensywna kontrola 
jako ci gwarantuj  wysoki standard 
produktów firmy Rosswag

Edelstahl Rosswag posiada certyfikat wed ug normy 
- DIN ISO 9001:2008
- DIN EN ISO 14001:2009

Zezwolenia mi dzy innymi
- AD-W0/TRD 100
- KTA 3201.1 / 3211.1 / 3401.1 / 3204
- KTA 1401, AVS D 100/50 VGB, EnBW, e-on, 

RWE, Vattenfall
- norma ci nieniowa 97/23/EG
- certyfikaty wielu firm wg ASME III
- AREVA / EdF

Uznania Towarzystw Kwalifikacyjnych: TÜV Süd, Det 
Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyd´s Register of 
Shipping, American Bureau of Shipping, 
Germanischer Lloyd, SVTI

Badania nieniszcz ce materia ów
• badania ultrad wi kowe
• badania penetracyjne FEP
• badania magnetyczno-proszkowe
• badania wizualne 
• analiza spektralna 
• badania Delta-Ferrit 
• badania przenikalno ci magnetycznej

Badania niszcz ce w a ciwo ci mechanicznych
• próba rozci gania
• udarno ciowa próba zginania 
• pomiary twardo ci
• próba zginania

Metalografia
• badania struktury krystalicznej 
• badania mikroskopowe

Próba na korozj
• Huey-Test 
• badania korozji mi dzykrystalicznej

Nasi doskonale 
wykwalifikowani specjali ci
z dzia u jako ci sprawdzaj
dok adnie ka dy produkt. 
Posiadaj c wszystkie 
wa ne certyfikaty, 
zezwolenia i uznania 
Towarzystw 
Kwalifikacyjnych spe niamy
najwy sze wymogi 
jako ciowe   



Serwis i jako  to codzienna 
dewiza naszych pracowników 

Niezwyk e umo liwi  – to codzienne wyzwanie ludzi pracuj cych w 
firmie Edelstahl Rosswag. Fascynuj  nas high-tech-produkty i do ich 
wykonania potrzebna wiedza i do wiadczenie, które od stuleci 
przekazywane s  z pokolenia na pokolenie. Ka dego dnia pracujemy 
z du ym zaanga owaniem w biurze, ku ni, w dziale jako ci, w 
oddziale obróbki mechanicznej i dziale ekspedycji – pocz wszy od 
kierownictwa naszego zak adu a ko cz c na uczniach – ka dy
spe nia wa n  funkcj  w s u bie dla naszych Klientów. 

Roßwag GmbH Tel.: +49 7240 / 9410-0
August-Roßwag-Str. 1 Fax: +49 7240 / 9410-80
76327 Pfinztal info@edelstahl-rosswag.de
Deutschland www.edelstahl-rosswag.de

Przedstawicielstwo w Polsce mail@jacek-boron.de
Jacek Boron www.jacek-boron.de


