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Grupa LINTER - Spółki partnerskie
systemy transportowe,
urządzenia do przeróbki
minerałów

elementy systemów
transportowych

usługi górnicze

Mining

usługi górnicze

projektowanie

handel międzynarodowy

BPL

Maghreb

budowa i modernizacja
obiektów

automatyka
przemysłowa

Grupa ma swoje korzenie w małej, rodzinnej firmie założonej w Wolbromiu w 1988
roku. Systematyczny rozwój, doświadczona kadra pomogły nam w stworzeniu Grupy
Linter, która cały czas poszerza swoją ofertę dla kolejnych branż przemysłu, oferując
kompleksowe rozwiązania dla partnerów w kraju i zagranicą.
Struktura Grupy oraz bogata i komplementarna oferta pozwala nam na realizację
zadań w następujących zakresach:
- projektowanie,
- produkcja,

- wykonawstwo oraz dostawa specjalistycznych usług,
- generalna realizacja inwestycji.

2

Główne branże,
dla których pracujemy
przemysł
surowców
skalnych

przemysł
cementowniczy

przemysł
górniczy
i wydobywczy

przemysł
energetyczny

przemysł
chemiczny

przemysł
metalurgiczny

Podstawowe informacje na temat Grupy:
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produkcja

Produkcja systemów transportowych
Oferta Grupy Linter to przenośniki:
•

taśmowe

•

kubełkowe

•

zgrzebłowe

•

ślimakowe

•

zgarniakowe

•

grawitacyjne

Produkcja podzespołów przenośników:
• stacje załadowcze: pozwalające na łagodny załadunek materiału,
• stacje napinające i magazynujące taśmę,
• konstrukcje nośne przenośników,
• bębny napędowe, kierunkowe, zwrotne,
• krążniki.
Oferujemy podzespoły standardowe dostępne zgodnie z naszą ofertą
katalogową jak i projektowane na specjalne zamówienie klienta.

Produkcja urządzeń do wzbogacania i przeróbki minerałów
LINTER S.A. posiada doświadczenie w opracowaniu złożonych technologii oraz
realizacji produkcji dla zakładów mechanicznej przeróbki węgla i systemów maszyn
i urządzeń używanych w tych technologiach takich jak:
•
•
•
•
•

wzbogacalniki zawiesinowe,
osadzarki grawitacyjne,
odmulniki,
linie przygotowania i regeneracji cieczy ciężkich,
zaawansowane technologicznie prasy filtracyjne.

Produkcja konstrukcji stalowych
i usługi kooperacyjne
•
•
•
•
•
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konstrukcje wsporcze, trasy przenośników,
elementy instalacji odprowadzania spalin, odsiarczania,
podesty, barierki, podpory,
silosy, zbiorniki i wiele innych elementów,
obróbka mechaniczna.

PROJEKTOWANIE
Biuro Projektów LINTER BPL posiada 20 letnie
doświadczenie w opracowaniu projektów:
•

systemów transportu przenośnikami,

•

zakładów mechanicznej przeróbki kopalin,

•

maszyn i urządzeń wykorzystywanych
w tych technologiach.

Oferta Biura to:

•
•
•
•

projekty wstępne,
projekty przetargowe,
projekty wykonawcze, warsztatowe,
opracowywanie dokumentacji technicznej
maszyn i urządzeń,
• opracowywanie dokumentacji
dopuszczeniowej i do certyfikacji.

USŁUGI

1. SPECJALISTYCZNE USŁUGI

DLA SEKTORA GÓRNICZEGO

LINTER MINING sp. z o.o. I PRG LINTER S.A.
OFERUJĄ NASTĘPUJĄCE USŁUGI
•

•
•

•
•

drążenie podziemnych wyrobisk górniczych
(zgodnie z metodami uzgodnionymi
z klientem, np. z użyciem kombajnów
chodnikowych lub materiałów wybuchowych),
przebudowy wyrobisk górniczych,
wykonanie wzmocnień wyrobisk górniczych
– torkretowanie, kotwienie, protezowanie,
klejenie,
zabudowa, montaż i obsługa maszyn
i urządzeń górniczych,
likwidacja wyrobisk górniczych.
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2. specjalistyczne

prace inżynieryjne
i tunelowe

Zakres prac realizowanych przez
PRI Metro SP. Z O.O. to m. in :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budowy i modernizacje sieci kanalizacyjnych
realizowanych zarówno w technologiach
bezwykopowych (mikrotuneling, relining,
etc.) oraz wykopu otwartego,
budowy zbiorników retencyjnych,
budowy i modernizacje oczyszczalni ścieków,
budowy tuneli drążonych metodą TBM,
budowy obiektów mostowych,
instalacje i sieci elektroenergetyczne,
przeciski żelbetowe wielkogabarytowe,
instalacje przemysłowe i technologiczne
automatyki,
roboty teletechniczne,
roboty kolejowe i tramwajowe,
roboty drogowe.

3. automatyzacja procesów

produkcyjnych i przemysłowych

VOLEN S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług i dostarczaniu
rozwiązań w następujących dziedzinach:
•
•
•
•
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automatyka elektroenergetyczna,
automatyka przemysłowa,
systemy sterowania i nadzoru,
instalacje elektroenergetyczne.

Systemy jakości
Grupa LINTER spełnia wszystkie wymagania związane
z projektowaniem, produkcją, montażem i serwisowaniem
zawarte w certyfikacie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Międzynarodowa działalność Grupy
Systematyczny rozwój, pozwala nam konsekwentnie poszerzać naszą obecność na
rynkach zagranicznych. Posiadamy licznych partnerów w krajach europejskich i poza
Europą. Wiodące rynki na których jesteśmy obecni m.in. to Turcja, Maroko, Bośnia,
Niemcy, Austria, Francja, Węgry, Estonia, Rosja.

Nasze podstawowe atuty:
•
•
•
•
•
•
•

doświadczony zespół specjalistów,
wieloletnia obecność na rynku potwierdzona systematycznym rozwojem,
komplementarna oferta Spółek Grupy,
własne zaplecze projektowe,
pełny nadzór autorski od wykonawstwa poprzez montaż, fazę uruchomienia
i szkolenia personelu,
doświadczenie w realizacji projektów na rynkach zagranicznych,
własne Spółki – oddziały Grupy poza Polską.
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