
TWÓJ PARTNER W KOOPERACJI
OBRÓBKA SKRAWANIEM 

WYROBY GUMOWE
ELEMENTY POLIURETANOWE



Profil firmy
Nasze portfolio obejmuje między inny-
mi produkty wykonane dla następują-
cych branż:

•	 Motoryzacyjnej	
•	 Budowlanej	
•	 Górniczej	
•	 Hydraulicznej	
•	 Morskiej	
•	 Agrarnej

Jesteśmy producentem z 25 letnim 
doświadczeniem.

Specjalizujemy	 się	 w	 obróbce	 metalu	 oraz	
połączeń	 metalu	 z	 gumą	 i	 poliuretanem.	
Poza	 naszą	 linią	 produktową	 do	 motoryzacji,	
świadczymy	specjalistyczne	usługi	produkcyjne.

Produkcja
W procesie ciągłym wytwarzamy:

				 •	 tulejki	wewnętrzne	i	zewnętrzne
•	 elementy	ślizgowe	do	form
•	 formy	pod	wulkanizację	i	polimeryzację
•	 elementy	gumowe	i	metalowo-gumowe
•	 elementy	metalowo-poliuretanowe

•	 elementy	poliuretanowe
•	 elementy	pomp	i	tłoczników
•	 koła	pasowe	i	wały

				



Obróbka CNC Wyroby gumowe
Możemy zaoferować Państwu obróbkę 
metalu na maszynach konwencjonalnych 
oraz tokarkach i frezarkach sterowanych 
numerycznie – CNC. 

Specjalizujemy	się	w	toczeniu	i	frezowaniu	
w	3	oraz	4	osiach.	W	skład	tych	działań	
wchodzi	m.in.:	obróbka	3D,	toczenie	wzdłużne	
i	kształtowe:	wiercenie,	gwintowanie	
zewnętrzne	i	wewnętrzne,	rozwiercanie,	rowki	
wpustowe,	obróbka	dokładna	(otwory	oraz	
wałki	pasowane).	Pracujemy	na	materiałach	
takich	jak:	stal,	żeliwo,	aluminium,	brąz,	
tworzywa	sztuczne.

Do produkcji elementów gumowych 
stosujemy mieszanki typu SBR, NR, NBR 
o twardości: 40, 50, 60, 70, 80, 90 ShA i i wiele 
innych w  zależności od potrzeb klienta. 

Wykonujemy	m.in.	elementy	wibroizolacyjne,	
podkładki	sprężyn	i	elementy	gumowe	
o	podwyższonej	wytrzymałości	na	ścieranie	
jak	również	uszczelki	o	podwyższonej	
wytrzymałości	na	działanie	oleju.	Nasz	zespół	
konstruktorów	jest	gotowy	dobrać	dla	
Państwa	mieszankę	gumową	o	właściwościach	
fizyczno-chemicznych	odpowiednich	do	
przedstawionych	potrzeb.



Wyroby 
poliuretanowe

Dodatkowo realizujemy zamówienia 
przy użyciu poliuretanu takiego jak 
Poliester, Polieter w zakresie twardości 
od 45 do 95 ShA. 

Wykonujemy	również	zlecenia	z	spienionego	
poliuretanu	–	tzw.	pianki	poliuretanowej.	
Zdajemy	sobie	sprawę,	że	poliuretan	jest	
stosunkowo	rzadko	spotykanym	surowcem	
dlatego	jesteśmy	gotowi	na	udzielenie	
wsparcia	podczas	wyboru	odpowiedniego	
rodzaju	poliuretanu,	który	spełni	Państwa	
oczekiwania	w	zakresie	odporności	na	olej,	
wodę,	wilgoć,	ciepło,	czy	niskie	temperatury.

Dział
projektowania

Proces projektowania oraz produkcji 
w firmie TEDGUM® przebiega zgodnie 
ze standardami ISO 9001:2015, co 
potwierdza certyfikat wydany przez TÜV 
SÜD ManagementService GmbH. 

Dla	klienta	TEDGUM®	oznacza	przede	wszyst-
kim	 finalny	produkt	dobrej	 jakości.	Dla	nas	 jest	
to	cała	droga	od	surowca	poprzez	jego	obróbkę,	
kontrolę	jakości,	aż	po	dostarczenie	do	magazy-
nu	odbiorcy.	W	każdy	etap	produkcji	wkładamy	
nie	 tylko	 nasze	 wieloletnie	 doświadczenie,	 ale	
także	naszą	pasję	tworzenia.	Każde	uruchomie-

nie	 produkcji	 nowego	 wyrobu	 odbywa	 się	 zawsze	
w	 asyście	 głównego	 technologa,	 co	 owocuje	 ścisłą	
współpracą	kadry	zarządzającej	z	pracownikami	pro-
dukcji.	 Korzystamy	 z	 usług	 tylko	 sprawdzonych	 do-
stawców.	Współpracujemy	z	dostawcami	gumy	i	po-
liuretanu,	którzy	są	w	stanie	wykonać	specjalnie	pod	
nasze	 zamówienie	
materiał	 spełniający	
określone	 wymaga-
nia.	 Na	 etapie	 selekcji	
surowców	 wybieramy	
tylko	te,	które	spełniają	
nasze	normy.	Ponadto	
przeprowadzamy	 sta-
tystyczną	 wejściową	
kontrolę	 jakości	 zaku-
pionych	 surowców.	
Taką	 możliwość	 daje	
nam	 wewnętrzny	
dział	kontroli	jakości.



TEDGUM®

ul. Kokota 150, 41-711 Ruda Śląska
tel. +48 32 240 15 43, e-mail: produkcja@tedgum.pl

www.tedgum.pl

Zamówienia	realizujemy	zarówno	
w	oparciu	o	projekty	własne,	jak	
i	dokumentację	powierzoną	przez	
klientów.		W	pracy	projektowej	
wykorzystujemy	oprogramowanie	
CAD/CAM,	a	nasza	
wykwalifikowana	kadra	inżynierów	
gwarantuje	merytoryczną	obsługę.

Zapraszamy do współpracy zarówno firmy z szeroko 
rozumianego przemysłu jak również firmy z tzw. branż użytkowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy 
o kontakt.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy	otwarci	na	współpracę	
zarówno	krótko	jak	i	długoseryjną.	
Wyróżnia	nas	elastyczność	i	krótkie	
terminy	realizacji	zamówień.	Jesteśmy	
w	stanie	dostosować	się	do	klienta	pod	
kątem	zarówno	trudnoobrabialnego	
materiału	jak	i	zleceń,	które	wydają	się	
być	dużym	wyzwaniem.


