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GLOBALNY ZASIĘG



Polska jest największym producentem węgla kamiennego 
w Unii Europejskiej. Najliczniejsze pokłady czarnego złota 
znajdują się na południu kraju - na Śląsku. Pierwsze wydoby-
cia miały tam miejsce już w XVII wieku. Tak bogata tradycja 
górnicza sprawiła, że polskie technologie eksploatacji węgla 
stawały się coraz bardziej znane na świecie.

Częścią tego dziedzictwa jest Grupa FAMUR, której historia sięga ponad 
stu lat. Ze starannością tworzymy zaawansowane technologicznie maszy-
ny i urządzenia dla górnictwa, transportu, energetyki oraz innych sektorów 
przemysłu. Wykorzystujemy siłę naszego doświadczenia i zaawansowaną 
technologię, by zwiększać efektywność i bezpieczeństwo pracy. 

Tworzymy kompleksowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych 
potrzeb, które pozwalają spełniać najbardziej wymagające oczekiwania 
partnerów na całym świecie i usprawniają realizację złożonych projektów 
w branży górniczo-energetycznej oraz transportowej. Doradzamy, projek-
tujemy, produkujemy oraz dostarczamy niezbędne do tego maszyny i urzą-
dzenia. Oferujemy także rozwiązania kapitałowe ułatwiające finansowanie 
inwestycji i pomoc w procesie jej wdrażania. 

Oferujemy wysokowydajny i sprawdzony sprzęt, by umożliwiać pracę w każdych  
warunkach górniczo-geologicznych. W wyspecjalizowanych zakładach w całej Polsce 
produkujemy zmechanizowane kompleksy ścianowe, kompleksy do drążenia wyrobisk 
korytarzowych, podziemne i naziemne systemy transportu, maszyny dla górnictwa 
odkrywkowego, jak również urządzenia dla masowego transportu i przeładunku.



Zapewniamy dodatkowe usługi i wsparcie, by jak najlepiej przyczyniać się do 
osiągania wyznaczonych przez naszych klientów celów. Portfolio FAMUR obej-
muje m.in. montaż sprzętu oraz szkolenia użytkowników z zakresu jego obsługi. 
Wspieramy również swoich partnerów poprzez całodobową opiekę serwisową 
oraz monitoring i diagnostykę pracy maszyn. 

Dzięki ciągłemu rozwojowi osiągamy globalny zasięg. Maszyny i techno-
logia Grupy FAMUR znane są w wielu kopalniach na pięciu kontynentach. 
Nasze spółki w Rosji, na Ukrainie, w Indiach i Niemczech gwarantują stałą 
i szybką obsługę wszędzie tam, gdzie życzą sobie tego klienci. Nieustannie 
podnosimy jakość usług i docieramy wciąż do nowych miejsc, w których 
potrzebne są niezawodne systemy górnicze i przemysłowe.
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