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Multiprojekt  Automatyka

Multiprojekt  Automatyka, ul. Fabryczna 20a, 31-553  Kraków
tel. 12 413 90 58, krakow@multiprojekt.pl, www.multiprojekt.pl
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FIRMA

Multiprojekt  Automatyka jest dostawcą komponentów automa-
tyki przemysłowej i budynkowej. Firma jest dystrybutorem na 
terenie kraju produktów marek: Weintek,  Estun,  LinMot,  Crevis, 
 Hiwin,  Fatek,  Micno,  Trio  Motion,  Copley,  Sesame. Firma prowadzi 
również pełne doradztwo techniczne w zakresie oferowanych 
produktów i szkolenia otwarte. Zapewnia kompleksową obsługę 
od momentu szkolenia personelu firmy klienta, poprzez pomoc 
w czasie wykonywania projektów (dobór urządzeń), dostawy 
podzespołów z magazynu, po wsparcie techniczne przy urucho-
mieniu – co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma jest producen-
tem elementów automatyki domowej i właścicielem marki  Esea. 
 Dodatkowo świadczy usługi z zakresu obróbki mechanicznej  CNC 
we własnej pracowni mechaniki.

PRODUKTY

Współpracujemy z  producentami, którzy mają bardzo wąską 
specjalizację, co zapewnia wysoką jakość produktów i ich atrak-
cyjną ceną. Fatek specjalizuje się w produkcji kompaktowych 
sterowników  PLC, a Weintek 
produkuje dotykowe panele 
 HMI. W swojej ofercie mamy 
serwonapędy firmy  ESTUN 
oraz wieloosiowe sterowniki 
ruchu  Trio  Motion. Jesteśmy 
również dostawcą 1-fazowych 
oraz 3-fazowych falowników 
o  mocach od 0,4 kW firmy 
 Micno. Hiwin specjalizuje się w technice liniowej. Ponadto w ofercie 
znajdują się zasilacze  Mean  Well, silniki liniowo-obrotowe  LinMot, 
proponujemy także zwiększenie możliwości każdego systemu 
automatyki z systemami rozproszonych we/wy marki  CREVIS. 
Nasza oferta obejmuje: 
 � prowadnice i siłowniki 
liniowe;
 � prowadnice wałkowe;
 � śruby kulowe;
 � falowniki;
 � sterowniki  PLC;
 � panele operatorskie;
 � zasilacze;
 � przemienniki częstotliwości 
i serwonapędy; 

 � wieloosiowe sterowniki ruchu 
i CNC;
 � czujniki i enkodery; 
 � bloki łożyskujące 
i przekładnie planetarne;
 � silniki krokowe i liniowe;
 � oprogramowanie  CNC;
 �moduły poziomujące;
 � urządzenia automatyki 
domowej. 

Multiprojekt jest autoryzowanym dystrybutorem: 

SZKOLENIA

Dzielenie się wiedzą to misja naszej firmy. Zależy nam na 
prężnym rozwoju automatyki przemysłowej w naszym kraju. 
Pasjonujemy się te-
matem programo-
wania i budowy ma-
szyn, więc chcemy 
dołożyć cegiełkę od 
siebie w  budowaniu 
nowoczesnego prze-
mysłu.  Wierzymy, że 
tylko wtedy, kiedy 
będziemy wymieniać 
się doświadczenia-
mi i  dzielić się wie-
dzą, automatyka przemysłowa w Polsce będzie się rozwijać. 
 Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@multiprojekt.pl

WSPIERAMY TWÓJ BIZNES

Każdy ze specjalistów w firmie  Multiprojekt ukończył uczelnię tech-
niczną. Okres edukacji w kierunku automatyki u każdego z nas 
przywołuje miłe wspomnienia, bliskie naszym sercom. Wiemy też, 
jakiej wiedzy i umiejętności brakowało nam zaraz po wkroczeniu na 
rynek pracy. Dlatego uważamy za niezwykle ważny czas poświę-
cony na szkolenia 
i konsultacje, jakie 
organizujemy dla 
uczniów, nauczy-
cieli oraz naszych 
 klientów. Zdaje-
my sobie sprawę 
z tego, jak własny 
rozwój i doskona-
lenie umiejętności 
są istotne w naszej 
szybko rozwijają-
cej się branży. Jest 
to również powód, 
dla którego sami cyklicznie szkolimy się u swoich dostawców, dzięki 
czemu możemy kompleksowo pomóc klientom podczas urucha-
miania sprzętów oraz aplikacji. Bezpośredni kontakt z producen-
tami oferowanych przez nas urządzeń zapewnia wiedzę potrzebną 
do odpowiedzi na najbardziej skomplikowane pytania  klientów.

ODDZIAŁY

 � Kraków, tel. 12 413 90 58, krakow@multiprojekt.pl
 �Warszawa, tel. 22 874 04 88, warszawa@multiprojekt.pl
 � Trójmiasto, tel. 517 094 937,gdynia@multiprojekt.pl
 � Poznań, tel. 503 142 866, poznan@multiprojekt.pl


