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Marka O�nus
Właścicielem marki O�nus jest firma P.W. REMASZ Michał Obrzut. Zajmujemy się
produkcją oraz sprzedażą maszyn do obróbki metalu. Od ���� roku zdobywamy
doświadczenie w udzielaniu pomocy naszym Klientom. Dążymy do tego, aby poczucie
bezpieczeństwa oraz profesjonalizm były utożsamiane z naszą marką.

Zależy nam, aby Klient poza nabyciem dobrej jakości maszyny, miał świadomość,
że nasza relacja dopiero się zaczyna.
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We serve You
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ROZWIĄZANIEM JEST

Masz dość polegania
na podwykonawcach?

CHCEMY ZROZUMIEĆ CIEBIE I TWOJĄ FIRMĘ. OPOWIEDZ NAM, JAK DO TEJ PORY
RADZISZ SOBIE Z CIĘCIEM I GIĘCIEM BLACH.

Nasi Klienci bardzo często korzystali z usług zewnętrznych firm. Powodowało to wiele
zagrożeń, które mogły doprowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa.

FILM O ZAGROŻENIACH
WYSTĘPUJĄCYCH PRZY CIĘCIU I GIĘCIU
BLACH W ZEWNĘTRZNEJ FIRMIE.
Film przedstawia rzeczywiste problemy, które dotyczyły naszych
Klientów. Obejrzyj i bądź świadom, co może spotkać również Ciebie!

Przeprowadzimy Cię przez cały proces - od wyboru po uruchomienie maszyn w Twojej
firmie. Współpracując z nami możesz skupić się na pracy. Mamy pewność, że nasze
działania przyczynią się do rozwoju Twojej firmy!

https://www.youtube.com/watch?v=-TenRm53vDs&t


WE SERVE YOU � PO
Po szkoleniu otrzymasz pakiet konsultacji
telefonicznych i dostęp do pla�ormy szkoleń
online. Przekonasz się, że współpraca z O�nus
to coś zdecydowanie więcej niż zakup maszyn.
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WE SERVE YOU � W TRAKCIE
Nie musisz mieć doświadczenia w cięciu i gięciu
blach. Pracownik O�nus przeprowadzi
kompleksowe szkolenie w Twoim języku.
Zaczniesz pracę natychmiast po zakupie
maszyn.
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WE SERVE YOU � PRZED
Przeanalizujemy potrzeby Twojej firmy
– obecne i przyszłe. Dobierzemy odpowiedni
zestaw maszyn. Sprawdzisz ich jakość
w dowolnie wybrany przez Ciebie sposób.
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Co to oznacza?
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O�nus w Europie

Pracujące maszyny marki O�nus możesz spotkać w piętnastu krajach Europy. Nie ma
dla nas granic - dlatego zaufało nam tak szerokie grono odbiorców. Zadowolenie
Klientów jest dla nas priorytetem.

Nie osiadamy na laurach. Budujemy markę, która będzie rozpoznawalna na całym
świecie.



O�nus Finance

Zgodnie z mo�em We serve You oferujemy Klientom najtańsze w Polsce finansowanie
naszych maszyn. Jesteśmy pewni, że O�nus Finance przy współpracy z wiodącymi
bankami to najkorzystniejsza oferta na rynku.

Dlatego, gdy otrzymasz lepszą ofertę leasingu – dla takich samych parametrów
finansowania – zwrócimy Ci różnicę.

O szczegóły pytaj naszego konsultanta.
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Pomagamy wystartować nowym firmom

Szukasz finansowania dla maszyn O�nus?
Skonsultuj się z nami, nawet jeżeli Twoja firma
została założona tydzień temu.

Przy współpracy
z wiodącymi bankami
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Akademia O�nus

To stale rosnąca pla�orma e-learningowa, dla Ciebie i Twoich pracowników. Kupując
dowolną maszynę O�nus, zyskasz roczny dostęp do kursów online. Bez wysiłku
przeszkolisz nowego pracownika lub odświeżysz wiedzę ze szkolenia!



O�nus Support

Wsparcie telefoniczne

Dbamy o to, aby po instalacji maszyny pozostać z Tobą w stałym kontakcie.
Nasz technik w ramach tej usługi może:

• przygotować lub przerobić rysunki techniczne – CAD,

• doradzić w zakresie wyboru materiałów,

• pomóc w doborze parametrów pracy,

• pomóc przy innych zagadnieniach związanych
z obsługą danej maszyny.

Posiadasz kontrolę nad czasem współpracy z
konsultantem – poprzez Panel Klienta O�nus.

Wsparcie online

To kolejne 8 godzin do wykorzystania,
w czasie których nasz technik może połączyć
się z wycinarką plazmową lub laserowąO�nus
– do tych maszyn dołączamy kamerę i moduł
wi-fi gra�s. Dzięki temu czas z pakietu
Wsparcie online można wykorzystać na
zdalną pomoc – bez względu na to, gdzie
znajduje się Twoja firma.



8 godzin

8 godzin

Wycinarki laserowe
FIBER
• 2,5-krotnie lepsza sprawność energetyczna*

• znacznie niższe zużycie gazów tnących*

• zmniejszona ilość części eksploatacyjnych, dużo prostsza wymiana*

• około 30% oszczędność zajmowanego miejsca przez źródło*

• ograniczona ilość odpadów - opcjonalny program do nes�ngu

• wysoki poziom bezpieczeństwa

• podzespoły renomowanych marek m. in. Schneider, Fuji Electric, Motovario

• praktycznie bezobsługowa praca źródła

• bezawaryjne prowadzenie wiązki do głowicy tnącej

• możliwość cięcia różnych materiałów m.in: stali czarnej, aluminium, stali
nierdzewnej i mosiądzu

• marki źródeł: IPG / MAX Photonics / Raycus

W cenie maszyny zawarto instalację i szkolenie z obsługi.

* w odniesieniu do laserów CO2 9 / 49



Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.
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Wycinarki laserowe FIBER
– otwarte

Do wyboru:

• wielkość stołu roboczego: od 1500 x 3000 mm do 2000 x 6000 mm

• moc źródła: od 1 kW do 4 kW

• kurtyny ochronne

https://www.youtube.com/watch?v=LPJLd0jTt08
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Wycinarki laserowe FIBER
– otwarte z wymiennym stołem

Do wyboru:

• wielkość stołu roboczego: od 1500 x 3000 mm do 2000 x 6000 mm

• moc źródła: od 1 kW do 4 kW

• kurtyny ochronne
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Wycinarki laserowe FIBER
– otwarte z obrotnicą

Do wyboru:

• wielkość stołu roboczego: od 1500 x 3000 mm do 2000 x 6000 mm

• moc źródła: od 1 kW do 4 kW

• długość obrotnicy: 3000 mm i 6000 mm

• uchwyty obrotnika: 220 mm lub 350 mm

• kurtyny ochronne

Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=INq-_0rJnF0
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Wycinarki laserowe FIBER
– otwarte z wymiennym stołem
i obrotnicą

Do wyboru

• wielkość stołu roboczego: od 1500 x 3000 mm do 2000 x 6000 mm

• moc źródła: od 1 kW do 4 kW

• długość obrotnicy: 6000 mm

• uchwyty obrotnika: 220 mm lub 350 mm

• kurtyny ochronne
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Wycinarki laserowe
FIBER– zamknięte z wymiennym stołem

Do wyboru:

• wielkość stołu roboczego: od 1500 x 3000 mm do 2000 x 6000 mm

• moc źródła: od 1 kW do 12 kW

• konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania
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Wycinarki laserowe
FIBER– zamknięte z wymiennym stołem
i obrotnicą

Do wyboru:

• wielkość stołu roboczego: od 1500 x 3000 mm do 2000 x 6000 mm

• moc źródła: od 1 kW do 12 kW

• długość obrotnicy: 6000 mm

• uchwyty obrotnika: 220 mm

• konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania

Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6V_TAnFpQ4


Oprogramowanie
do wycinarek laserowych

CypCut

Oprogramowanie do cięcia arkuszy CypCut to kompletna aplikacja do cięcia laserem
światłowodowym, upraszczająca złożoną obsługę maszyn CNC. CypCut automatycznie
zoptymalizuje błędy podczas importu rysunku, usunie duplikaty i niewidoczną grafikę,
wygładzi i połączy linię cięcia.

• szybkie i łatwe ustawienia cięcia pojedynczych lub dużych ilości detali

• statystyki pomagające w zarządzaniu produkcją

• obsługa plików DXF, AI, PLT, NC i Gerber

CypNest

CypNest to oprogramowanie do zagnieżdżania (nes�ngu), zaprojektowane dla CypCut.
Jego funkcje to min.:

• inteligentne rozpoznawanie detali, identyfikacja i optymalizacja błędów
rysunkowych
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niedostępnyopcjastandard

Nazwa programu Wycinarki laserowe
bez obrotnicy

Wycinarki laserowe
z obrotnicą

CypCut

CypNest

TubesT Lite

TubesT Pro
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TubesT i TubesT Lite

TubesT Lite to podstawowe oprogramowanie do zarządzania obrotnicą do wycinania
laserem w rurach i profilach. Wersja TubesT Pro to zaawansowane narzędzie
umożliwiające nes�ng na rurach i profilach oraz oferujące inne zaawansowane
narzędzia przeznaczone do optymalizacji pracy i jakości wyrobu.

• tworzenie par�i i importowanie części za pomocą tabeli Excel

• wydajny algorytm; brak limitu ilości arkuszy i detali w nes�ngu; wsparcie ręcznego
i automatycznego zagnieżdżania; obsługa nes�ngu arkuszy o dowolnej formie.

• optymalizacja ścieżek przyspiesza proces

• tworzenie raportów dla ułatwienia analizy pracy i jej dalszej optymalizacji

• dodanie obsługi plików DWG
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Głowica Raytools

Głowice RayTools to szwajcarski produkt
przeznaczony do zastosowań przemysłowych
w laserach światłowodowych średniej i wysokiej
mocy.

Głowica PRECITEC

Grupa Precitec jest światowym liderem innowacji
i rynku w zakresie rozwoju i produkcji komponentów
oraz rozwiązań systemowych w dziedzinie technologii
laserowej i optycznej techniki pomiarowej.

Głowice tnące

Dostępne marki źródeł lasera

IPG Photonics

IPG Photonics to amerykański producent laserów
światłowodowych. Firma jest światowym liderem
produkcji źródeł laserów światłowodowych.



Wuhan Raycus Fiber Laser

Firma Wuhan Raycus Fiber Laser została założona w 2007 roku. Postawiła
ona na samodzielne, niezależne badania i rozwój oparty o fuzje z innymi
przedsiębiorstwami. Produkuje źródła laserów o szerokiej gamie zastosowań.
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Jesteśmy
oficjalnym partnerem

MAX Photonics

Marka MAX Photonics została utworzona w 2004 roku. Jej początki są
zakorzenione w produkcji źródeł światła i optyki dla instytutów naukowych.
Jakość i stabilność pracy produktów zostały postawione jako cel najwyższy.
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Hydrauliczne
prasy krawędziowe
Standardowo wyposażone w:

• uniwersalną matrycę

• system mocowania narzędzi typu Amada-Promecam

• zaciski z systemem szybkiego mocowania

• dopasowanie automatycznego sterowania osiami przez serwomotory

• intuicyjne sterowanie

• przednie podpory do prowadzenia blachy

• system kontroli chłodzenia OCS

Bezpieczeństwo zapewniają:

• bariery świetlne

• czujniki krańcowe

• osłony przestrzeni roboczych

W cenie maszyny zawarto instalację i szkolenie z obsługi.

8 godzin
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Do wyboru:
• sterowniki: Estun E21, O�nus OT-41, Delem DA-58T, Delem DA-66T

lub Delem DA-69T

• naciski: od 40 t do 500 t

• długości stołu roboczego: od 1600 mm do 6000 mm



dodatek opcjonalny Estun
E21

O�nus
OT-41

Delem
DA-58T

Delem
DA-66T

Delem
DA-69T

manualna kompensacja
strzałki ugięcia (oś V)

automatyczna kompensacja
strzałki ugięcia (oś V)

podział matrycy na takie same
odcinki jak stempel + imak matrycy

podpory przednie na prowadnicach
liniowych

podwójne zaciski stempla
typu AMADA

niezależne sterowanie osi Y1 i Y2

oś R sterowana automatycznie

oś Z sterowana automatycznie
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Y1

R

Z1

Z2

Y2

stempel
matryca

V

X2

X1

niedostępnyopcjastandard



Sterownik CNC: O�nus OT-41

To sterownik CNC, który został
zaprojektowany w celu uzyskania
najlepszej relacji – funkcjonalności
do ceny. Obsługiwany poprzez dotykowy
panel.

Sterownik NC: Estun E21

To prosty sterownik, który sprawdzi
się w nieskomplikowanym procesie gięcia.
Zalecany przy gięciach takich jak wszelkiego
rodzaju kątowniki.
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Sterowniki pras krawędziowych

Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

POLECAMY

https://www.youtube.com/watch?v=CbFW-RJeoX0
https://www.youtube.com/watch?v=GISX4jVhGQs


Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

Sterownik CNC: Delem DA-58T

To zaawansowany sterownik CNC, który
pozwala obsługiwać do 4+1 osi prasy oraz
manualnie programować proces gięcia.
Oferuje wszechstronność w umiarkowanej
cenie.
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Sterownik CNC: Delem DA-69T

To najwyższy model sterownika. Posiada
pełną funkcjonalność sterownika DA-66T.
Dodatkowo pozwala programować
elementy w 3D, co jeszcze bardziej
ułatwia pracę operatora.

Sterownik CNC: Delem DA-66T

To bardzo zaawansowany sterownik,
który wspiera operatora na każdym
kroku. Umożliwia obsługę nawet 8+1
osi. Programy mogą być pisane
na zewnętrznym komputerze.

https://www.youtube.com/watch?v=6nDxn0zGzF8
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Hydrauliczne
nożyce gilotynowe
Standardowo wyposażone w:

• noże do stali czarnej

• intuicyjny sterownik Estun E21S

• dwustronne noże zapewniające rzadsze ostrzenie

• hydrauliczne dociski blachy na całej długości cięcia

• podpory i kule transportowe ułatwiające pracę

• wskaźnik laserowy linii cięcia

• osłony i fotokomórki zapewniające bezpieczeństwo operatora

• regulacja szczeliny cięcia – możliwość dopasowania różnych grubości obrabianego
materiału

• oświetlenie przestrzeni roboczej maszyny

W cenie maszyny zawarto instalację i szkolenie z obsługi.

8 godzin



Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

Do wyboru:
• noże do cięcia blach: od 4 mm do 12 mm

• długości stołu roboczego: od 1600 mm do 4000 mm

• głębokość stołu od 600 mm do 1000 mm

• nóż do stali nierdzewnej
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https://www.youtube.com/watch?v=NpYtKjBhG7E


Spawarki laserowe
• bardzo mała strefa wpływu ciepła na materiał*

• możliwość spawania metali kolorowych

• możliwość łączenia ze sobą różnych metali

• znacznie zwiększona prędkość i powtarzalność spawania*

• dużo precyzyjniejsze spoiny, pozwalające na spawanie małych
elementów*

• możliwość wyboru mocy źródła lasera: 1000 W, 1500 W, 2000 W

• prędkość spawania: do 120 mm/s

W cenie maszyny zawarto
instalację i szkolenie
z obsługi.

Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

27 / 49* w odniesieniu do typowych spawarek

8 godzin

https://www.youtube.com/watch?v=6qx24SXh9fc


W komplecie zawsze
otrzymasz od nas automatyczny
podajnik drutu

Użytkowanie
Spawarki laserowe to bardzo łatwe w obsłudze
urządzenia. Stanowią rewolucję w branży
spawalniczej. Większość pracowników po krótkim
szkoleniu zacznie samodzielną pracę
już pierwszego dnia.

Połączony z głowicą spawalniczą światłowód,
umożliwia swobodną pracę – bez konieczności
przenoszenia urządzenia. Mała strefa wpływu ciepła zapobiega nadmiernym
odkształceniom. Spoinę nakłada się bardzo szybko i w łatwy sposób. Spawarka
zapewnia szczelne i wytrzymałe połączenie materiałów.

LASER

MAG TIG

PLAZMA
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• wyświetlacz LCD

• sterowanie dotykowe

• regulowany tachometrycznie silnik

• precyzyjny, 4-rolkowy zespół
podajnika



Dostępne marki źródeł lasera

29 / 49

Głowica spawalnicza

• spawanie, cięcie, czyszczenie

• wygodna rękojeść

• system chłodzenia

• możliwość zmiany ogniskowej

• wygodny spust
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Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

Moc spawarki Stal węglowa Stal nierdzewna Aluminium Mosiądz

1000 W do 3 mm do 3 mm 2 mm 0,8–1 mm

1500W do 4 mm do 4 mm 3 mm 1 mm

2000W do 5 mm do 5 mm 4 mm 2 mm

Urządzenie 3 w 1
– Spawanie, cięcie i czyszczenie
Wybierając spawarkę O�nus możesz nie tylko spawać, ale także ciąć i czyścić obrabiany
materiał. Obejrzyj wideo i zapoznaj się z funkcjonalnością tego urządzenia.

Zestaw zawiera
• spawarkę laserową z wbudowanym systemem chłodzenia

• pistolet spawalniczy z regulacją ogniskowej i kompletem akcesoriów

• źródło lasera FIBER

• automatyczny podajnik drutu

• komplet przewodów

• zestaw startowy dysz i szkiełek
ochronnych

https://www.youtube.com/watch?v=Pt5Yoz3yoJQ


Wycinarki
plazmowe CNC
• zaprojektowane i wykonane w Polsce

• wyposażone w źródła plazmowe Hypertherm – światowego lidera technologii
cięcia plazmą

• kompatybilne z innymi agregatami plazmowymi

• w pełni spawana, stalowa rama maszyny – zapewnia wytrzymałość i niezawodną
pracę przez lata.

• przystosowane do cięcia w profilach o wysokości 200 mm

• intuicyjne i wielojęzyczne oprogramowanie sterujące MyPlasm CNC

• zintegrowane bariery świetlne

• Align Material System – automatyczna korekta kąta ułożenia materiału

• Torch Height Controller – zintegrowany system kontroli wysokości cięcia

• An�-Collision System – czujnik antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo pracy

• dostęp do materiałów szkoleniowych na pla�ormie e-learningowej O�nus
Academy dostępnej w wielu językach

W cenie maszyny zawarto instalację i szkolenie z obsługi.

8 godzin

8 godzin
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Kup wycinarkę plazmową O�nus w pakiecie i oszczędzaj. Imwiększy zestaw tym taniej.

Dobierz:

• agregat plazmowy Hypertherm z palnikiem CNC

• dodatkowy palnik ręczny

• osuszacz ziębniczy

• zestaw filtrów

• kompresor tłokowy

• kompresor śrubowy z osuszaczem i zestawem filtrów

• filtrowentylację
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WZESTAWIE
TANIEJ



Wycinarki plazmowe CNC

Do wyboru:

• stół wodny lub wentylowany sekcyjny

• stół roboczy 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000, 2000 x 3000, 2000 x 4000,
2000 x 6000, 2500 x 6000 mm

• źródło Hypertherm Powermax45®XP, 65 SYNC™, 85 SYNC™, 105 SYNC™, 125®
lub MAXPRO200®

• przedłużona belka w osi X o 500 mm

• obrotnica do cięcia rur i profili
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Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=o3X7AzGV_2k


Wycinarki plazmowo-gazowe CNC

Cięcie gazem możliwe do 150 mm odbywa się przy pomocy palnika
i reduktorów Harris.

Do wyboru:

• stół wodny lub wentylowany sekcyjny

• stół roboczy 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000, 2000 x 3000, 2000 x 4000,
2000 x 6000, 2500 x 6000 mm

• źródło Hypertherm Powermax45®XP, 65 SYNC™, 85 SYNC™, 105 SYNC™, 125®
lub MAXPRO200®

• przedłużona belka w osi X o 500 mm

• obrotnica do cięcia rur i profili
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Zobacz film, w którym
dowiesz się więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=HlsDh24v7WM
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Agregaty plazmowe
Hypertherm
Od wprowadzenia procesu wtrysku wody odpowiadającego za dzisiejszy kształt
przemysłowego cięcia plazmowego po premierę pierwszego na świecie systemu
plazmowego HyDefini�on®, a teraz X–Defini�on™, inżynierowie Hypertherm zawsze
kształtują spojrzenie ludzi na plazmę.

• agregat plazmowy Hypertherm to sprawdzone, niezawodne rozwiązanie
dla Twojej firmy

• ponad 50 letnie doświadczenie w pracy z plazmą jako czynnikiem tnącym

Jesteśmywiodącym dystrybutorem

w Polsce



Agregat plazmowy Cięcie od krawędzi
– grubość zalecana

Przebicie
– grubość zalecana

Powermax45® XP 16 mm 12 mm

Powermax 65 SYNC™ 20 mm 16 mm

Powermax 85 SYNC™ 25 mm 20 mm

Powermax 105 SYNC™ 32 mm 22 mm

Powermax125® 38 mm 25 mm
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- wartości dla stali czarnej S235
- wartości cięcia od krawędzi dotyczą prędkości 500 mm/min,
(457 mm/min w Przypadku Powermax125®)
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Najlepsze połączenie
Wszystkie nasze wycinarki plazmowe i plazmowo-gazowe CNC współpracują
z systemami plazmowymi Powermax45®XP, 65 SYNC™, 85 SYNC™, 105 SYNC™, 125®

i MAXPRO200®.

WZESTAWIE
TANIEJ

Kup wycinarkę plazmową O�nus w zestawie i oszczędzaj. Zestawy są dostępne
w konfiguracjach zawierających wycinarkę plazmową CNC, agregat Hypertherm, palnik
i opcjonalnie kompresor śrubowy z bardzo dokładnym filtrem.
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Nowe agregaty Powermax SYNC™
Seria Powermax® SYNC™, przedstawiciel kolejnej generacji systemów
Powermax65/85/105®, jest zupełnie inna od pozostałych systemów plazmowych.
System Powermax SYNC™ wyposażono we wbudowany układ logiczny i rewolucyjne
materiały eksploatacyjne w formie jednoczęściowych wkładów, dzięki czemu znacznie
upraszcza zarządzanie zapasami materiałów eksploatacyjnych i maksymalizuje
wydajność.



Szeroki wybór agregatów Hypertherm
Jesteśmy jednym z największych w Polsce dystrybutorów Hypertherm. U nas kupisz
dowolny agregat plazmowy marki Hypertherm z rodzin produktów: Powermax®,
Powermax SYNC™, MAXPRO®.

Zawsze dostępne
na magazynie O�nus

U nas kupisz wszelkie potrzebne
materiały eksploatacyjne Hypertherm
do palników ręcznych i CNC.

39 / 49



Do prac zmechanizowanych

Automatycznie ustawiają prawidłowe
natężenie prądu i tryb pracy.
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Palniki SmartSYNC™

Do cięcia ręcznego i żłobienia

SmartSYNC™ 75° i 15°

Do prac zrobotyzowanych

Umożliwiają łatwą integrację i współpracę
z lekkimi ramionami robotów. Opcjonalne
zaciski i narzędzia do uczenia przyspieszają

integrację.

Wskaźnik LED stanu palnika:
aktywny / nieaktywny / usterka

7-stopniowa skala natężenia prądu (LED)

Wskaźnik LED trybu żłobienia

Przycisk zmiany natężenia prądu

Przełącznik trybu blokady
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Kompresory
i osuszacze
powietrza Airpol
• prosta obsługa

• zbudowane z wysokiej jakości podzespołów, spełniających normę ISO 9001

• niski poziom hałasu dzięki odpowiedniemu wygłuszeniu i przemyślanej konstrukcji

• wysoka trwałość każdego z kompresorów

• firma Airpol jest jedynym polskim producentem stopni śrubowych
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Kompleksowa konsultacja

Nasi specjaliści pomogą dobrać idealne rozwiązanie, dostosowane do profilu
produkcji, usług oraz dostępnego miejsca.
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Zobacz nasze maszyny w pracy!

Zapytaj nas o maszynę, którą chciałbyś zobaczyć, a umówimy spotkanie
u jednego z naszych Klientów w Europie.

Zobacz mapę punktów referencyjnych Otinus

Na tej mapie oznaczono miejscowości w których można
umówić się na wizytę w celu prezentacji maszyny. Kliknij
pinezkę, aby uzyskać więcej informacji o danej lokalizacji. map.o�nus.pl

https://www.map.otinus.pl/
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Zadzwoń
(+48) 883 073 888

Poznaj jakość naszych
maszyn
�. Spotkanie w salonie maszyn Otinus

Jesteśmy pewni jakości maszyn, które sprzedajemy. Możemy pokazać rewelacyjne
efekty ich pracy na wiele sposobów.

Najchętniej wybieraną metodą jest pokaz w naszym Salonie w Bydgoszczy. Będziesz
mógł wypróbować, jak urządzenie sprawdzi się w starciu z Twoimi potrzebami. Możesz
dostarczyć nam rysunki techniczne i materiał, a mywykonamy testy i prześlemy gotowe
detale do Ciebie. Najpopularniejsze typy i grubości blach znajdują się u nas na miejscu.

Technik prowadzący prezentację przedstawi maszyny i odpowie na wszystkie Twoje
pytania.
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2. Wysłanie próbek

Próbki zostaną wykonane na podstawie przesłanych rysunków technicznych,
które wykorzystujesz w swojej firmie. Dzięki temu przedstawimy wysoką jakość
pracy naszych maszyn.
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3. Pokaz online

Zdalny pokaz cięcia na żywo poprzez połączenie internetowe. Możesz przekonać
się o możliwościach każdej maszyny O�nus bez wychodzenia z domu..
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Odwiedź nasze Social Media
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youtube.com/c/O�nus

YouTube

instagram.com/o�nus_polska

Instagram

facebook.com/MarkaO�nus

Facebook

https://www.facebook.com/MarkaOtinus
https://www.youtube.com/c/Otinus
https://www.instagram.com/otinus_polska/


info@o�nus.pl(+48) 883 073 888

Szajnochy 14b, 85-738, Bydgoszcz

www.otinus.pl

Zapraszamy do naszego
salonu maszyn


