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Niemal 1000 wystawców reprezentujących 26 państw uczestniczyło w tegorocznej odsłonie Targów ITM 

Innowacje -Technologie - Maszyny. Grupa Kapitałowa RAFAMET zaprezentowała trzy swoje spółki. 

 

Kolejna edycja targów ITM Polska przeszła do historii 

 

- W poznańskich targach wzięliśmy udział przede wszystkim z zamiarem promowania maszyn marki PORĘBA, ale 

zaprezentowaliśmy także asortyment firmy RAFAMET oraz ofertę Odlewni RAFAMET. W sektorze przemysłowym 

udział w podobnych wydarzeniach ma istotne znacznie nie tylko ze względu na możliwość wyeksponowania swoich 

produktów, ale przede wszystkim jest to okazja do bezpośrednich spotkań branżowych - mówi Rajmund Jarosz, 

kierownik sprzedaży firmy RAFAMET S.A. 

 

 

Wspólna ekspozycja spółek należących do GK RAFAMET 
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ITM Polska to największe w kraju targi przemysłowe, które rok rocznie organizowane są w Poznaniu. Jak informują ich 

organizatorzy, blisko 50 proc. eksponentów to firmy zagraniczne.  W tym roku swoje propozycje przygotowali 

reprezentanci 26 państw. Do dyspozycji blisko 1000 wystawców oddano 9 pawilonów Międzynarodowych Targów 

Poznańskich. 

Wspólna ekspozycja trzech spółek należących do Grupy Kapitałowej RAFAMET (firm PORĘBA 1798 Spółka z o.o., 

RAFAMET S.A. oraz Odlewnia RAFAMET sp. z o.o.) stanęła w hali nr 4, w strefie Mach-Tool dedykowanej 

obrabiarkom, specjalistycznym maszynom i urządzeniom oraz narzędziom warsztatowym. 

 

 

Ekspozycja stanęła w hali nr 4, w strefie Mach-Tool  

 

 

Targi ITM Polska 2018 miały miejsce w dniach 5-8 czerwca br. Kolejnym wydarzeniem targowym z udziałem firmy 

RAFAMET będzie InnoTrans 2018. Czterodniowe spotkanie firm branży kolejowej rozpocznie się w Berlinie 18 

września tego roku.  
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      * * * 

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.  


