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Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa poin-
formować, że w dniu 01 sierpnia 2015 roku otwo-
rzyliśmy nowy oddział naszej firmy: Oddział 
w Chrzanowie FABLOK, bazujący na kompetencjach 
i doświadczeniach Pierwszej Fabryki Lokomotyw  
w Polsce „FABLOK” S.A.

Początki Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce 
„FABLOK” S.A.  w Chrzanowie sięgają roku 1919.  
W okresie przedwojennym w Fabloku wyprodukowano 
wiele typów parowozów normalno- i wąskotorowych 
dla pociągów pasażerskich osobowych i pośpiesznych 
oraz towarowych, zarówno dla PKP, jak i dla przemysłu. 
Podjęto również produkcję spalinowych  i elektrycz-
nych lokomotyw kopalnianych oraz wagonów moto-
rowych tzw „lux-torped”. Po roku 1945 dalej rozwija-
no produkcję parowozów, a następnie lokomotyw spali-
nowych manewrowych normalno- i wąskotorowych  
o mocy od 40 do 1200 KM. Łącznie fabryka wyprodu-
kowała ponad 10500 parowozów i lokomotyw spalino-
wych.   Fablok stał się również kooperantem wszyst-
kich polskich fabryk taboru kolejowego, dostarcza-
jąc m.in. zestawy kołowe napędowe do lokomotyw, 
przekładnie mechaniczne do lokomotyw i tramwajów, 
aparaturę hamulcową systemu OERLIKON, koła zęba-
te i odkuwki.  W drugiej połowie lat 70-tych poszerzo-
no asortyment produkcji o maszyny budowlane oraz 
wyroby dla obronności kraju tj. pojazdy gąsienicowe 
dla przewożenia stacji radiolokacyjnych przeznaczo-
nych dla wojska oraz pasów gąsienicowych.  Od lat 
90-tych podstawowymi wyrobami oferowanymi przez 
fabrykę były żurawie drogowe, remonty i moderniza-
cje lokomotyw, produkty dla kolejnictwa - wózki, zesta-
wy kołowe do wagonów towarowych i lokomotyw, osie 
lokomotywowe i wagonowe, przekładnie i koła zębate, 
konstrukcje spawane, odkuwki. 

Energo Mechanik sp. z o.o. na podstawie podpi-
sanej umowy dotyczącej przejęcia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa Pierwszej Fabryki Lokomotyw  
w Polsce „FABLOK” S.A. od syndyka masy upadłości  
w upadłości likwidacyjnej posiada wyłączność do 
znaku towarowego FABLOK, do kompetencji technicz-
no-produkcyjnych wraz z certyfikacją wyrobów i proce-
sów w zakresie:

• Zestawów kołowych napędowych i tocznych do loko-
motyw spalinowych, elektrycznych, ezt, metra, auto-
busów szynowych,

• Zestawów kołowych tocznych i ich podzespołów  
do wagonów towarowych,

• Przekładni i ich komponentów,

• Aparatury hamulcowej do lokomotyw i wagonów,

• Odkuwek matrycowanych i swobodnie kutych  
m.in. osie, koła zębate,

• Wózków do lokomotyw spalinowych i wagonów  
towarowych.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszym oddzia-
łem bazującym na zasobach finansowych grupy 
Martech oraz potencjale techniczno-produkcyjnym 
firmy Fablok S.A.- uznanego producenta podzespołów 
i komponentów dla branży kolejowej.

Energo-Mechanik Sp. z o.o. 
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 73

Oddział w Chrzanowie FABLOK
32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 16

tel: +48 32 6246 600
fax: +48 77 461 20 63
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KONTAKT W KRAJU:
Energo-Mechanik Sp. z o.o. - FABLOK
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 73
Oddział w Chrzanowie FABLOK
32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 16
tel: +48 32 62 46 600
fax: +48 77 461 20 63 
www.fablok.com.pl

FOR EXPORT:
P.P.H.U MARTECH-PLUS M .Mistarz Sp .j.

47-173 Łaziska Górne, ul. Górnicza 33
a.rycerski@martechplus.pl

32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 16
mob: +48 796 888 798

e.mrukwa@martechplus.pl
tel. +48 32 324  23 27
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ZESTAWY KOŁOWE DO WAGONÓW TOWAROWYCH

ZESTAW KOŁOWY D/F1-00-00

Zestaw kołowy typu Ba 004 zgodny z rysunkiem D/
F1-00-00 z osią typu „B” według normy PN/K-91048 
i karty UIC 510-1, przeznaczony jest do wagonów to-
warowych o maksymalnej prędkości w eksploatacji  
V ≤ 120 km/h i nacisku na oś do 22.5t (23,5 t).

Prędkość maksymalna 120km/h

Dopuszczalny nacisk V=120km/h 22.5 t

Dopuszczalny nacisk V=100km/h 23,5 t

Szerokość toru 1435 mm

Średnica toczna kół Ø 920 mm

Średnica czopa osi Ø 130mm

Średnica piasty osi Ø 200 mm

Długość czopa osi 191 mm

Długość osi 2180 mm

Masa zestawu 977 kg

ZESTAW KOŁOWY 25TN/F 0903300-1-00

Zestaw kołowy wg rysunku 25Tn/F 0903300-00 z osią 
typu A wg karty UlC 510-’ i kołem monoblokowym typu 
920/185a wg normyPN-92/K-91019, przeznaczony jest 
do wagonów towarowych o maksymalnej prędkości eks-
ploatacji V do 120 km/h i nacisku na oś 20 t.

Prędkość maksymalna 120 km/h

Dopuszczalny nacisk 20 t

Masa zestawu 1070 kg

Średnica toczna kół Ø 920 mm

Średnica czopa osi Ø 130 mm

Średnica piasty osi Ø 185 mm

Długość czopa osi 130 mm

Długość osi 2220 mm

Szerokość toru 1435 mm

ZESTAW KOŁOWY N/F 090200-1-00

Zestaw kołowy wg rysunku n/F 090200-1-00, z osią 
typu „B” wg karty UIC 510-1 i kołem monoblokowym 
typu 920/200s wg normy PN-92/K-91019, przeznaczony 
jest do wagonów towarowych o maksymalnej prędkości 
w eksploatacji V = 120 km/h i nacisku na oś do 22,5 t.

Prędkość maksymalna 120 km/h

Dopuszczalny nacisk 22,5t

Szerokość toru 1435 mm

Średnica toczna kół  Ø 920 mm

Średnica czopa osi Ø 130 mm 

Średnica piasty osi Ø 200 mm 

Średnica piasty osi 191 mm

Długość osi  2180 mm  

Masa zestawu 1110 kg

PRODUKTY KOLEJOWE
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PRODUKTY KOLEJOWE

WYKAZ ZESTAWÓW DO LOKOMOTYW, POJAZDÓW TRAKCYJNYCH I METRA

Spółka oferuje dostawę, naprawy i dostawę
części zamiennych do:

•	 Zestaw	kołowy	lok.	102E	(EP08)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	104E	(EP09)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	201E	(ET22)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	201Eg

•	 Zestaw	kołowy	lok.	203E	(ET41)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	203Ea	(ET41)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	206E	(ET24,ET43)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	3B/4B	(EW55)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	3E,	3E/1	(ET21)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	4E	(EU07)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	5B/6B	(EN57)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	EP07

•	 Zestaw	kołowy	lok.	5B/6B(EN57)

•	 Zestaw	kołowy	lok.	6D,	411D

•	 Zestaw	kołowy	lok.	ET42

•	 Zestaw	kołowy	lok.	6D,	411D

•	 Zestaw	kołowy	lok.	M62,	TEM2	(ST44,	SM48)

•	 Zestaw	kołowy	dla	Metra	PBE-11-00005082
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PRODUKTY KOLEJOWE

APARATURA HAMULCOWA DO WAGONÓW TOWAROWYCH

Oferujemy kompletne wyroby, części zamienne i naprawy:

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f	(H1E1d,	H1E1e)	

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f/HBG300	(H1E01)

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f/HBG300	(H1E01)

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f/AL2b	(H1E2b)

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f/HBG300/AL2b	(H1E02)

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f/AL2c	(H1E2c),

•	 Zawór	 rozrządczy	 ESt3f/HBG300/AL2c	
(H1E02c)

•	 Wspornik	 zaworu	 rozrządczego	 S2	 z	 kurkiem	
(H1E1W,	H1E2W)

•	 Zawór	rozrządczy	ZBF-01	(H1F1)

•	 Nastawiacz	DRV2A-k	(H19S1),	DRV2A	(H19S2),	
DRV2AH	(H19S21)

•	 Nastawiacz	DRV3A-k	(H19S3),	DRV3A	(H19S4)	

•	 Nastawiacz	DRV3AH	(H19S41)

•	 Moduł	hamulcowy	ESt3f/HBG300+D10	(H1ZK2)

•	 Moduł	 hamulcowy	 MBF-01	 ZBF-01+PBF-01	
(H1ZK4)

•	 Moduł	 hamulcowy	 MBF-02	 ZBF-01+D11	
(H1ZK5)

•	 Przekładnik	 ciśnienia	 D10	 ze	 wspornikiem	
(H12E7+H12E7W)

•	 Przekładnik	ciśnienia	PBF-01	(H12F1)

•	 Przekładnik	ciśnienia	D11	(H12F2)

Schemat pneumatyczny układu hamulca wagonu 
z przekładnikiem bezstopniowym
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PRODUKTY KOLEJOWE

APARATURA HAMULCOWA DO LOKOMOTYW 

Oferujemy kompletne wyroby, części zamienne
i naprawy:

•	 Zawór	rozrządczy	do	lokomotyw	LST1	(H1E500,	
H1E501)

•	 Wspornik	zaworu	EV3	(H9E1W)

•	 Zawór	 elektropneumatyczny	 EV5	 (H9E2a,	
H9E21,	H9E23)

•	 Wspornik	zaworu	EV5	(H9E2W

•	 Zawór	 elektropneumatyczny	 odcinający	
(H908a)

•	 Główny	 zawór	 maszynisty	 FV4a	 (H14E1,	
H14E1d)

•	 Pomocniczy	 zawór	 maszynisty	 FD1	 (H14E5,	
H14E51)

•	 Pomocniczy	 zawór	 maszynisty	 FD1a	 (H14E6,	
H14E61)

•	 Zawór	redukcyjny	(H1802)

•	 Zawór	redukcyjny	(H1805)

•	 Rozpylacz	alkoholu	(H5R2,21,22)
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PRODUKTY KOLEJOWE

APARATURA HAMULCOWA DO WAGONÓW PASAŻERSKICH

Oferujemy kompletne wyroby, części zamienne i naprawy:

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f	(H1E1d,	H1E1e)	

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f/HBG300	(H1E01)

•	 Zawór	rozrządczy	ESt3f/HBG300	(H1E01)

•	 Zawór	rozrządczy	ESt4f	(H1E3a,H1E3aN)

•	 Zawór	 rozrządczy	 ESt4f/HBG300	 (H1E-
03,H1E03N)

•	 Zawór	 rozrządczy	 ESt4f/REL2/EV30	 (H1E-
4c,H1E4cN)

•	 Zawór	 rozrządczy	 ESt4f/REL2/EV3	 (H1E-
4d,H1E4dN)

•	 Zawór	 rozrządczy	 ESt4f/HBG300/REL2/EV3	
(H1E04,H1E04N)

•	 Zawór	 rozrządczy	 ESt4f/REL2/ELS410	
(H1E41a)

•	 Zawór	 rozrządczy	 ESt4f/REL2/EV3/ML1	
(H1E42a)

•	 Zawór	 rozrządczy	 ESt4f/REL2/EV3/ELS105	
(H1E43b)

•	 Wspornik	 zaworu	 rozrządczego	 S2	 z	 kurkiem	
(H1E1W,	H1E2W)

•	 Zawór	rozrządczy	ZBF-01	(H1F1)

•	 Zawór	rozrządczy	ZBF-02	(H1F2)

•	 Zawór	rozrządczy	ZBF-02/	REL2/EV30	(H1F4)

•	 Wspornik	zaworu	EV3	(H9E1W)

•	 Zawór	 elektropneumatyczny	 EV5	 (H9E2a,	
H9E21,	H9E23)

•	 Wspornik	zaworu	EV5	(H9E2W

•	 Nastawiacz	DRV2A-k	(H19S1),	DRV2A	(H19S2),	
DRV2AH	(H19S21)

•	 Nastawiacz	DRV3A-k	(H19S3),	DRV3A	(H19S4)	

•	 Nastawiacz	DRV3AH	(H19S41)

•	 Zawór	 urządzenia	 przeciwpoślizgowego	 4GS2	
(H12E2,	H12E2a,	H12E21)

•	 Wspornik	zaworu	urządzenia	przeciwpoślizgo-
wego	(H12E2W,	H12E21W)

•	 Regulator	osiowy	ZB1	(H12E31)

•	 Regulator	 urządzenia	 przeciwpoślizgowego	
4GS1	(H12E5a)
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PRZEKŁADNIE TRAMWAJOWE
 PRZEKŁADNIE DO LOKOMOTYW KOPALNIANYCH

PRZEKŁADNIA TRAMWAJOWA SERII 20PM, 20PMA, 20PMAX

PRODUKTY KOLEJOWE

Przekładnia serii 20pmax jest zmodyfikowaną i zmo-
dernizowaną przekładnią tramwajową przeznaczoną 
do eksploatowanego obecnie w Polsce tramwajowe-
go taboru szynowego, opartą na bazie przekładni se-
rii 20pm i 20pma.

Zmiany	i	modyfikacje	spowodowały:
• Kilkakrotne zwiększenie trwałości

• Zwiększenie sztywności całego układu kinematycz-
nego

• Optymalizację intensywności smarowania strefy uzę-
bienia pary stożkowej wraz z ułożyskowaniem

• Doszczelnienie węzła uszczelniającego, eliminujące 
wycieki oleju do środowiska naturalnego

• Redukcję kosztów eksploatacji

• Możliwość modernizacji eksploatowanych przekład-
ni 20PM i 20PMa

• Łatwiejszą obsługę.

Efektem wyżej wymienionej modyfikacji jest zwiększe-
nie bezawaryjnego okresu pracy przekładni 20pmax 
bez konieczności napraw do ponad 200 000 km. Na-
sza Spółka zapewnia dostawy zarówno gotowych prze-
kładni, jak i modernizację przekładni będących w eks-
ploatacji oraz dostawę części zamiennych. Ponadto 
oferujemy dostawę części zamiennych do przekładni 
11n. 13n

PRZEKŁADNIE DO LOKOMOTYW KOPALNIANYCH

Spółka	oferuje	części	zamienne	do	:

•	 Przekładnia	Ld-21

•	 Przekładnia	Ld-31

•	 Przekładnia	LeaBM-12
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PRODUKTY KOLEJOWE I INNE WYROBY
ODKUWKI SWOBODNIE KUTE I MATRYCOWANE

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Odkuwki	 matrycowane	 wg PN-EN 10254, PN-EN 
10243-2 (klasa F) oraz PN-EN 10243-1. w asortymencie 
od 0,5 do 30 kg, o kształtach zwartych, bez występów i 
rozwidleń. Typowe odkuwki: koła zębate, rolki, pierście-
nie, wały wykorbione W jednej płaszczyźnie, cięgła, pro-
wadniki, łączniki, wieszaki, złączki hydrauliki siłowej, 
końcówki cylindrów hydraulicznych

Odkuwki	 i	 pręty	 swobodnie	 kute wg PN-EN 10250-
1:2001, PN-EN 10250-2:2001, PN-EN 10250-3:2001, 
PN-80/H¬94011, PN-79/H-94500, w przedziale wago-
wym od 5 do 1000 kg, o kształtach wydłużonych z osa-
dzeniem w jednej płaszczyźnie, max. średnicy  320 mm 
i długości całkowitej do 3000 mm

Odkuwki	spęczane o średnicy max. 700 mm, z otwo-
rem przebijanym max. 300 mm (wysokość do 200 mm)

Pierścienie	rozkuwane o średnicy max. 900 mm i wy-
sokości max. 300 mm (D+d 1660 mm)

Inne	odkuwki: osie lokomotyw, korbowody do traków, 
wiązary, pręty kute o różnych przekrojach, tłoczyska, 
pierścienie przebijane i rozkuwane, krążki pełne, kost-
ki, wałki, wrzeciona

STAN	DOSTAWY:
• Odkuwki matrycowane surowe lub śrutowane (możli-

wość zabezpieczenia farbą antykorozyjną},

• Odkuwki normalizowane, ulepszane cieplnie, zmięk-
czone,

• Obrobione mechanicznie.

MOŻLIWOŚCI	PROWADZENIA	BADAŃ:
• Wytrzymałościowych,

• Udarnościowych,

• Metalograficznych (makro i mikro),

• Defektoskopowych i magnetyczno-proszkowych,

• Przebiegu włókien.
 
 

PODSTAWOWE	URZĄDZENIA	UŻYWANE	W	PROCESIE	
KUCIA	I	OBRÓBKI	CIEPLNEJ:
• Młoty powietrzne do kucia swobodnego o masie  

bijaka 1.5 t, 6 t,

• Młoty matrycowe o energii uderzenia 10 Tm, 6,3 Tm,

• Prasy typu MAXI 1000 T, 1600 T,

• Prasa cierna 160 T,

• Kuźniarka MK 630,

• Śrutownice,

• Piece żarzelne z wysuwanym trzonem,

• Piece elektryczne do obróbki cieplnej,

• Kuźnia dysponuje oddziałem produkcji oprzyrządo-
wania kuzienniczego.

ODDZIAŁ OBRÓBKI CIEPLNEJ OFERUJE:
• Hartowanie. odpuszczanie, normalizowanie, ulepsza-

nie cieplne

• Wyżarzanie normalizujące, odprężające, zupełne

• Hartowanie indukcyjne
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PRODUKTY KOLEJOWE I INNE WYROBY

KOŁA ZĘBATE

• Frezowanie kół zębatych walcowych o zębach prostych i śrubowych, 
max. moduł  m = 16, D max 1000 mm,

• Dłutowanie zębów uzębień zewnętrznych i wewnętrznych metodą Fel-
lowsa max. moduł m = 8, D max 800 mm,

• Frezowanie kół zębatych stożkowych o zębach prostych i skośnych,  
o średnicy koła podziałowego od  Ø 30 mm do Ø 750 mm, max. moduł 
dla zębów prostych m = 20, dla skośnych m = 12,  max. długość two-
rzącej stożka podziałowego 400 mm , max. długość zębów 160 mm,

• Nacinanie zębów kołowo-łukowych metodą Gleasona na kołach  
o max. średnicy podziałowej koła 457 mm, przy przełażeniu 10:1  
(kąt linii zęba 30°), liczba zębów 5 - 150,

• Szlifowanie kół zębatych na szlifierkach HÓFLER, NILES moduł m max 14, D 
max1000 mm, dokładność obróbki 5 kl. wg DIN.

OSIE

Osie do lokomotyw , metra i wagonów towarowych i osobowych- obróbka (toczenie, rolowanie utwardzające, 
szlifowanie).

USŁUGI OBRÓBKI MECHANICZNEJ

TOCZENIE:
• Na tokarkach kłowych (Dmax 1000 mm - tarcza, Lmax 3000 

mm).

• Na tokarkach sterowanych numerycznie (Dmax 630 mm 
-tarcza, Dmax 320 mm - wał, Lmax 1000 mm).

• Na tokarkach karuzelowych (Dmax 2200 mm, hmax 1260 
mm).

• Na tokarce do zestawów kołowych.

• Półautomatach tokarskich i tokarkach rewolwerowych Ø 
max - 80 mm.

FREZOWANIE:
• Pełny zakres obróbki detali wchodzących na stół 360 x 1600 

mm.

• Na frezarkach sterowanych numerycznie (FOREST, FQS), 
wielkość stołu 800 x 1200 mm.

• Wielowypustów (Dmax 200 mm, Lmax 3000 mm, moduł m 
max 12 mm).

WYTACZANIE detali, korpusów, konstrukcji spawanych:
• Na wytaczarkach (wielkość stołu max. 1520 x 1700 mm, )(x 

max 2200 mm, y max 1600 mm, z max 1600 mm).

• Na centrum obróbczym RAPID (wielkość stołu 810 x 810 
mm, x max 1250 mm, y max 1000 mm, z max 750 mm).

• Na centrach obróbczych HP4 (przestrzeń robocza 610 x 500 
x 550 mm).

SZLIFOWANIE:
• Wałów i wałków w kłach (Lmax 3000 mm i D max 630 mm - 

tarcza, max. masa szlifowanego wału 1200 kg).

• Bezkłowe wałków (D max 75 mm, L max 200 mm).

• Otworów (od Ø 16 mm, L max 300 mm do Ø 1000 mm, L 
max 650 mm).

• Płaszczyzn na stole magnetycznym o wymiarach 630 x 
2000 mm.

• Wielowypustów.

Koła	monoblokowe	- obróbka i wyważanie statyczne.
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Na	WYDZIALE	OBRÓBKI	MECHANICZNEJ wykonywane są części, zespoły i urządzenia dla górnictwa, transportu 
kolejowego, budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska. Możliwości obróbcze wydziału przedstawiono poniżej, 
dzieląc obróbkę na kilka podstawowych rodzajów.
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