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Rok 2018 w RAFAMET S.A.
Grupa Kapitałowa RAFAMET rok 2018 zamyka zyskiem i sprzedażą w wysokości około 122
mln zł. Większa część przychodów została zrealizowana na rynkach zagranicznych. Spółka
regularnie wdraża do produkcji nowe rozwiązania konstrukcyjne i kontynuuje budowanie
kompetencji innowacji.
- Celem działań zarządczych w roku 2019, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie budowanie na
wielu obszarach aktywności biznesowej Spółki kompetencji innowacji. Konieczności działań innowacyjnych, tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do
modyfikacji kultury organizacyjnej firmy, jest stałym i bardzo istotnym elementem działalności
Spółki – podkreśla Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. E. Longin Wons.
Szczegółowe podsumowanie znajduje się na stronie internetowej firmy www.rafamet.com.pl
w zakładce Aktualności - „Informacje dla mediów”.

KCI 500 N DLA THYSSENKRUPP
INDUSTRIAL SOLUTIONS (PERÚ) S.A.
Firma thyssenkrupp Industrial Solutions (Perú) S.A. podpisała umowę na dostawę tokarki karuzelowej KCI 500 N. W
sierpniu 2020 r. maszyna ma zostać dostarczona do
odbiorcy w Peru.
- Jest to dokładnie czwarta tokarka karuzelowa dla firmy z grupy
thyssenkrupp z Ameryki Południowej, a druga dla odbiorcy z
siedzibą w Peru. Pierwszą maszynę dostarczyliśmy w 2006 toku,
i teraz klient chciał zamówić w zasadzie taką samą. Przeznaczenie wszystkich czterech obrabiarek jest bardzo specyficzne,
bowiem chodzi o regenerację elementów ogromnych kruszarek
używanych we wstępnej fazie produkcji cementu, a większość
czasu ich pracy to ciężkie wiercenie. Na jednym detalu w kształcie rury o średnicy ok. 4 m i podobnej wysokości trzeba odtworzyć kilkanaście tysięcy otworów – wyjaśnia Paweł Michalewski,
Dyrektor Eksportu firmy RAFAMET S.A.
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Materiał prasowy poświęcony serii umów zawartych przez
firmę RAFAMET S.A. został opublikowany m.in w takich
portalach jak GłównyMechanik.pl oraz NETTG.PL.
http://bit.ly/GlownyMechanik
http://bit.ly/NETTGRafamet
Z kolei informacja prasowa podsumowująca miniony rok
w Spółce zamieszczona została m.in w portalu Wnp.pl.
i CEO.com.pl.
http://bit.ly/WnpRafamet
http://bit.ly/CeoRafamet

IV Kuźniański Półmaraton Leśny RAFAMET za nami!
Wspaniała sportowa atmosfera w wyjątkowych okolicznościach
przyrody, medale będące niespodzianką do
samego dnia biegu i...wilk na trasie! Tak mógł wyglądać tylko
Kuźniański Półmaraton Leśny RAFAMET, którego IV edycja
odbyła się 6 kwietnia w Kuźni Raciborskiej. Pierwszy na mecie
zameldował się Paweł Kosek z miasta Tychy, zaś pośród „kijkarzy”
triumfował Marian Małka z Gliwic. Spółka z Kuźni Raciborskiej
po raz kolejny już pełniła funkcję sponsora tytularnego wydarzenia.
W trakcie dekoracji, nagrody dla uczestników wręczała Justyna
Święty-Ersetic – Mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów.

