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Pozytywnym wynikiem zakończył się odbiór wstępny dwóch tokarek, które firma RAFAMET S.A. 

wyprodukowała dla Kolei Kongijskich. To pierwsze zamówienie realizowane dla odbiorcy z Republiki Konga,  

a jednocześnie kolejny sukces kuźniańskiej spółki w Afryce. 

 

RAFAMET zdobywa nowy rynek.  

Dwie tokarki będą pracowały w Republice Konga 

 

Umowa, której przedmiotem są tokarka podtorowa typu UGE 180 N i tokarka kołowa UBF 112 N została zawarta  

w czerwcu br.  

W dniach 6-7. grudnia siedzibę Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. wizytował przedstawiciel zamawiającego, firmy 

CMI Groupe. Ta globalna firma inżynierska wygrała przetarg Kolei Kongijskich na budowę zakładu utrzymania ruchu, 

a także dostawę lokomotyw i taboru kolejowego. Warsztat naprawczy stanie w Pointe-Noire i to właśnie to portowe 

miasto będzie docelowym miejscem pracy obrabiarek spółki z Kuźni Raciborskiej. Obrabiarki rozpoczną pracę  

u klienta wiosną 2018 roku.  

 

 

 

 

- To moja pierwsza wizyta w RAFAMECIE. Zostałem bardzo dobrze przyjęty, spotkałem bardzo kompetentnych 

rozmówców, jestem pod wrażeniem nie tylko możliwości technicznych firmy, ale także jej nowej hali oraz obsługi. 
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Odbiór przebiega zgodnie z planem, jestem bardzo zadowolony - powiedział Ronan Creignou, który w CMI Groupe 

jest odpowiedzialny za kontrolę jakości i specjalizuje się w odbiorach wstępnych zamówionych maszyn. 

- Nasz gość bardzo skrupulatnie sprawdził wszystkie warunki kontraktu. To czasochłonny proces, ale jak zwykle - do 

dyspozycji są specjaliści biura konstrukcyjnego i produkcji oraz obsługa handlowa. Odbiór przebiegł bez zastrzeżeń. 

Przedstawiciel CMI Groupe z zadowoleniem skonstatował także obecność na hali maszyn zamówionych przez innych 

odbiorców, w tym bliskich mu państw francuskojęzycznych - mówi Andrzej Rustanowicz, Dyrektor Eksportu firmy 

RAFAMET S.A. 

 

 

 

 

- Po raz pierwszy instalujemy maszyny w Republice Konga i od razu z dwiema maszynami. Miejscowa obsługa 

korzystała dotychczas z obrabiarek konwencjonalnych, dlatego też zostanie przez nas przeszkolona z zakresu maszyn 

sterowanych numerycznie. Republika Konga to kolejny kraj, w którym panują trudne warunki klimatyczne, ale dzięki 

zdobytym wcześniej doświadczeniom, nie stanowią one dla nas wyzwania - zapewnia Iwona Janecka, kierownik 

sprzedaży w RAFAMET S.A. 

 

- Zdobyliśmy kolejny nowy rynek! Cieszymy się, że coraz szerzej wkraczamy na niezwykle perspektywiczne rynki 

afrykańskie. Mamy nadzieję, że zdobyte referencje ułatwią nam pozyskanie kolejnych zleceń na tym kontynencie. 

Cieszymy się również, że znaczenie rynku afrykańskiego dla polskich firm dostrzegają także władze. Świadczy o tym 

podjęcie decyzji o zwiększeniu naszej obecności dyplomatyczno-handlowej na tym kontynencie. W Afryce powstają 



 
 

INFORMACJA PRASOWA KUŹNIA RACIBORSKA, dnia 20. 12. 2017r. 

 

 

nowe polskie placówki, na których wsparcie także liczymy - podsumowuje A. Rustanowicz. 

 

 

 

Warto odnotować, że firma RAFAMET systematycznie umacnia swoją pozycję w Afryce. W 2017 roku producent z 

Kuźni Raciborskiej pozyskał zlecenie na budowę kolejnej maszyny dla odbiorcy z Mauretanii. Przedmiotem kontraktu 

jest tokarka podtorowa UGE 400 N. 

 

 

 

      * * * 

RAFAMET S.A. 

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek 

specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na 

jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, 

maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał 

zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł. 


