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tel. 730 35 35 35, handlowy@ebmia.pl, www.ebmia.pl

PROFIL FIRMY
Akcesoria  CNC to polska firma z ponad 15-letnim doświadczeniem 
na rynku. Jesteśmy dostawcą produktów dostosowanych do po-
trzeb oraz możliwości finansowych naszych klientów. Współpracu-
jemy z największymi producentami oraz czołowymi dystrybutorami 
z krajów  Europy i Azji, a nasza oferta to ponad 230 000 produktów 
z zakresu mechaniki automatyki, sterowania maszyn, pneumatyki 
i narzędzi. W sklepie internetowym www.ebmia.pl można szybko 
i wygodnie dokonać zakupu potrzebnych części.
To co nas wyróżnia, to kompleksowe wsparcie naszych klientów. 
Oprócz szerokiej oferty produktów oferujemy wiedzę techniczną, 
doświadczenie oraz bezpłatną pomoc w doborze optymalnych 
rozwiązań. Zaufało nam już ponad 50 000 klientów, którymi są 
producenci, użytkownicy maszyn i szaf sterowniczych, integratorzy 
systemów automatyki oraz działy utrzymania ruchu.

USŁUGI
Projektujemy i wykonujemy sterowniki numeryczne oraz komplek-
sowe systemy sterowania maszyn i automatyki opartych na sterow-
nikach  PLC, panelach  HMI oraz komputerach  PC. Są to rozwiązania 
dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Posiadamy warsztat z parkiem maszynowym, gdzie wykonujemy ob-
róbkę elementów mechanicznych. Nasze wieloletnie doświadczenie 
pozwala na wykonywanie usług w krótkim czasie i na najwyższym 
poziomie.

OFERTA PRODUKTÓW
Mechanika

 � Technika liniowa
 � Przeniesienie napędu
 � Łożyska i akcesoria
 � Sprzęgła
 � Przekładnie 
 � Normalia
 � Profile aluminiowe
 � Prowadniki przewodów
 � Elementy maszyn
– Stopy
– Wibroizolacja
– Rękojeści
– Pokrętła
– Przeguby

Automatyka

 � Sterowniki i silniki krokowe
 � Serwonapędy
 � Sterowniki  PLC i HMI
 � Enkodery i systemy pomiaru drogi
 � Falowniki
 � Czujniki 
 � Zasilacze
 � Aparatura pulpitowa
 � Liczniki i regulatory
 � Złącza elektryczne
 � Przewody i kable
 � Silniki elektryczne

BHP, chemia
 � Odzież ochronna
 � Ochrona słuchu
 � Ochrona oczu i dróg 
oddechowych
 � Środki czystości, 
smary i oleje, kleje 
i chłodziwa
 � Chemia dla elektroników

Pneumatyka
 � Siłowniki
 � Zawory i elektrozawory
 � Stacje uzdatniania
 � Armatura pneumatyczna
 �Węże i zwijadła
 �Manometry, wakuometry

Narzędzia
 � Narzędzia skrawające
 � Elektronarzędzia
 � Narzędzia pomiarowe
 �Wyposażenie warsztatu
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