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Niezawodność ruchu.

Wyczynowi sportowcy idą jak burza. Mają ambicję, siłę wytrwałość i dzięki 
precyzyjnej technice są w stanie pobijać rekordy świata. Trenują codziennie. 
HIWIN produkuje sportowców wyczynowych branży technicznej. Przetwarzamy 
moc w ruch.  Podwyższamy sprawność wytrwałością i precyzyjną techniką. 
Oferujemy precyzyjną technikę liniową i zawierające się w tym usługi. I tak 
jak wyczynowy trening ułożony jest dla konkretnej dyscypliny sportowej, tak 
nasze produkty dopasowane są do Państwa konkretnych zastosowań. Czy 
indywidualny czy zespołowy sport, lekka czy ciężka atletyka, czy technika 
super precyzyjna czy siła w czystej postaci, przy wielkościach, ilościach, 
wariantach i możliwościach zastosowań nie ma dla nas żadnych ograniczeń.

Kto przykłada miarę sportową, ten musi uzwględniać międzynarodową 
rywalizację. Wszędzie na całym świecie musi pokazywać, co potrafi. Sporto-
wiec nie działa sam, ale w zespole, dzięki któremu w każdej sytuacji potrafi 
reagować instynktownie i jednocześnie kreatywnie. Nasza działalność ma 
także zasięg światowy. Wystartowaliśmy na Tajwanie. Obecnie w naszych 
przedstawicielstwach na całym świecie pracuje ponad 1000 osób. Naszą 
centralą w Europie jest Offenburg.

Najlepsi sportowcy nie są jednodniowymi gwiazdorami. Swój wieloletni 
wysiłek zamieniają w moc i jakość. Chodzi tylko o najlepszą metodę treningu. 
My postępujemy tak samo.
Naszą maksymą jest jakość. Nasze produkty wytwarzane są w Niemczech i na 
Tajwanie według europejskich standardów i norm jakości.   

Ale jak sportowiec cel, tak i my cały czas mamy na uwadze idealne do-
pasowanie naszych produktów do potrzeb naszych Klientów. Naszą myślą 
przewodnią jest maksymalnie najlepsze wykonanie zadania. Najwyższa forma 
przychodzi, gdy warunki do treningu i opieka są odpowiednie. To w przypadku 
firmy HIWIN oznacza: Rozwój, Produkcję, Doradztwo i Serwis. 

Wszystko to razem gwarantuje sukces. Podążaj z nami drogą sukcesu.
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» Perfekcyjna koordynacja ruchu
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Trwała maksymalna wydajność.

Prowadnice na szynach profilowych
realizują ruch liniowy.

Śruby pociągowe 
Wytwarzają ruch liniowy.

Systemy pozycjonujące
Wytwarzają i realizują ruch liniowy na 
płaszczyźnie i w przestrzeni.

Aktuatory liniowe 
Wytwarzają kompaktowy ruch liniowy.

Kto zamierza startować na długim dystansie, potrzebuje wytrwałości. Także 
maszyny muszą bardzo długo i bezawaryjnie pracować. Nasze produkty są 
skonstruowane do pokonywania długich dystansów i są w stanie na nich 
pracować. Dlatego nie gra żadnej roli: czy zadanie jest lekkie czy ciężkie, jak 
długa jest droga do pokonania oraz czy praca jest zespołowa czy indywidu-
alna.

Wyciąg z naszej listy startowej:

Tuleje toczne 
Starter ruch liniowego.

KK-moduły 
Wytwarzają i realizują ruch.

Silniki planarne
Wytwarzają i realizują ruch na płaszczyźnie.

Stoły obrotowe 
Wytwarzają i realizują ruch obrotowy.

Gantry - Stoły współrzędnościowe. 
Wytwarzają i realizują ruch w przestrzeni.
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» Pociągnięcie za pociągnięciem wygrywamy
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Razem naprzód

HIWIN Technologia liniowa. Mocno rozbudowana, wykorzystuje synergię. Rozwi-
jamy nasze produkty w Niemczech i na Tajwanie, produkujemy na Tajwanie i w 
Niemczech.

Mamy odpowiednie produkty albo stworzymy nowe dla Państwa. Celem naszego 
zespołu jest, aby produkcja, organizacja i logistyka funkcjonowały idealnie. Do-
radztwo, rozwój, szkolenie, konserwacja i naprawa – to nasze obowiązki. Atleci 
HIWIN stawiają czoła wyzwaniom. „Wprawiamy w ruch” siebie, aby nasi Klienci 
czerpali przyjemność ze współpracy z nami.

Bardzo dziękujemy, że przeczytaliście Państwo nasz prospekt do końca. W 
tekście na tej stronie zostało ukryte motto, które dotyczy całego zespołu HIWIN. 
Czy znaleźliście je Państwo? Tak? Więc prosimy zatelefonujcie Państwo do nas  
(+48) 022 436 84 54. Czeka tam na Państwa mały prezent. 
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