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O Nas
RS Engineering - kompleksowe rozwiązania dla branży transportowej, przemysłowej i energetycznej.
Firma została założona w Tomaszowie Lubelskim w 2015 roku przez trzech doświadczonych
inżynierów i menedżerów Tomasza Skopa, Krzysztofa Raczkiewicza oraz Stanisława Kozyrę.

Tomasz Skop

Krzysztof Raczkiewicz

Stanisław Kozyra

Prezes Zarządu
Współwłaściciel

Główny konstruktor
Współwłaściciel

Dyrektor sprzedaży
Współwłaściciel

Główną dziedziną działalności RSE jest projektowanie i wykonanie specjalistycznych, innowacyjnych
konstrukcji przemysłowych ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) oraz aluminium. Firma wykorzystuje
technologię TIG, MIG / MAG na nowoczesnych stanowiskach spawalniczych.
Obecnie zatrudniamy ponad 50 wysoko wykwaliﬁkowanych specjalistów.
Posiadamy wszelkie niezbędne certyﬁkaty z zakresu spawania dla przemysłu transportowego
i kolejowego: PN EN - 3834-2, PN EN ISO - 15085 CL1, PN EN - 9010 AL. EC3, EN 1090-1:2009+A1:2011.
Wykwaliﬁkowana kadra inżynierska, bardzo dobrze wyposażony dział projektowania pozwala na realizację
specjalistycznych usług w zakresie:
ź projektowania oraz tworzenia prototypów
ź obróbka skrawaniem CNC
ź opracowania optymalnej technologii do wdrożenia procesu produkcji
ź kompleksowa realizacja konstrukcji spawanych ze stali nierdzewnej oraz konstrukcyjnej
ź plastycznej obróbki blach na prasie krawędziowej
ź wykonania specjalistycznych narzędzi technologicznych
ź przeprowadzanie badań i testów w laboratorium (profesjonalne badania nieniszczące elementów metodą
PT2 i VT2, badania zgodne z normami ISO 9227, DIN 50021, ASTM G85)
Naszym klientom oferujemy rozwiązania dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.
Szybki rozwój ﬁrmy, innowacyjność rozwiązań oraz dbałość o wysoką jakość produkcji pozwoliły nam nawiązać
współpracę z wieloma międzynarodowymi ﬁrmami. Obecnie ponad 80% produkcji jest eksportowana do
klientów z Danii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych.
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EN 15085-2:2007 - CL1

PN-EN ISO 3834-2:2007

EN 1090-1:2009+A1:2011

Oferta
Rozwijamy segmenty produkcji
Produkujemy obudowy baterii do autobusów elektrycznych. (ponad 700 obudów wyprodukowanych
do tej pory)
Produkujemy obudowy szaf i szafek elektrycznych (standard 400, 600, 800, 1000 x 400 x 1950 mm
szafki wiszące i z cokołami)
Produkujemy rozwiązania dla transportu:
ź specjalne składane stojaki transportowe do przewozu okien, drzwi i szyb (produkt
opatentowany)
ź przemysłowe wózki transportowe (możliwość konﬁguracji według wymagań klientów)
Wykonujemy specjalne konstrukcje spawane w oparciu o indywidualne potrzeby klientów: podesty,
schody, platformy regulowane, barierki
Jesteśmy producentem kolumn dezynfekcyjnych oraz dozowników ze stali nierdzewnej do mycia i
dezynfekcji rąk

Kolumna dezynfekcyjna ze stali nierdzewnej
Zalety produktu:
ź

Bezdotykowy - 100% bezpieczeństwa

ź

Sterowanie nożne

ź

Lekki nacisk na stopę kolumny uwalnia odpowiednią dawkę
środka dezynfekującego

ź

W zestawie dozownik o pojemności 1,5 L ze stali nierdzewnej,
ilość płynu w dozowniku wystarcza na ok. 1000 użyć

ź

5 lat gwarancji *

* Zalecany żel do dezynfekcji, w przypadku użycia płynu istnieje
możliwość zastosowania nasadki ochronnej.
Wymiary:
Wysokość całkowita: 1100 mm
Średnica kolumny: Ø 114,3 mm
Podstawa: sześciokąt o przekątnej 360 mm
Waga: 11 kg
Protect

Protect +

ø 114,3

ø 114,3

Grubość ścianki kolumna

2 mm

3 mm

Wykonanie: elementy podstawy / pozostałe

5 mm

5 mm

Dostępne warianty
Wymiary kolumn

Oba wykonania dostępne w wariantach stali 1.4301 i 1.4404

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.00
* 5 lat gwarancji obejmuje wewnętrzny mechanizm dozujący kolumny, gwarancji nie podlega pompka dozownika butelki

Dodatkowe warianty

Indywidualna personalizacja
produktu z logotypem ﬁrmy
(grawerowanie laserem)

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.01

Możliwość pomalowania kolumny
na dowolny kolor z palety RAL,
wybór koloru poprzez podanie
numeru RAL z palety

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.02

Dodatkowy wariant
z okapnikiem

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.03

Nasadka ochronna
zapobiegająca samoczynnemu
wyciekaniu płynu wyposażona
w dodatkowy rozpylacz mgiełki

Nr kat.: RSE.DE-P.0010.04

Możliwość wyboru
kształtu podstawy - okrągła
Nr kat.: RSE.DE-P.0010.05

Możliwość wyboru
kształtu podstawy - prostokątna
Nr kat.: RSE.DE-P.0010.06

Opcja mocowania
do podłoża - podstawa okrągła
Nr kat.: RSE.DE-P.0010.07

Opcja mocowania
do podłoża - podstawa prostokątna
Nr kat.: RSE.DE-P.0010.08

- Dozowniki
Dozowniki ﬁrmy RS ENGINEERING wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, wyposażone w
wytrzymałą pompkę przetestowaną dla minimum 50 tyś cykli. Alternatywa dla plastikowych
butelek. Minimalistyczny, uniwersalny design, który sprawdzi się w każdym wnętrzu. Odporne
na korozję.
Przeznaczenie: płyn/żel do dezynfekcji rąk lub mydło
Zalety produktu:
- w standardzie nasadka ochronna zapobiegająca samoczynnemu wyciekaniu mydła/płynu,
- dozownik i pompka wielokrotnego stosowania,
- bardzo łatwe ponowne uzupełnianie płynu,
- dozowniki przystosowane do montażu ściennego za pomocą uchwytu.
Zastosowanie produktu: w hotelach, biurach, obiektach użyteczności publicznej, sklepach
wielkopowierzchniowych, galeriach handlowych, przychodniach i gabinetach lekarskich,
salach konferencyjnych, szkołach i przedszkolach, stacjach benzynowych.

Wymiary dozowników V1 - V2
Typ dozownika

Pojemność

Wymiar zewnętrzny

Wysokość

V1 500

0,5 L

Ø 114,3 mm

135 mm

V1 1000

1L

Ø 114,3 mm

188 mm

V1 1500 *

1,5 L

Ø 101,6 mm

288 mm

V2 500

0,5 L

80x80 mm

170 mm

V2 1000

1L

80x80 mm

256 mm

* Dozownik V1 1500 jest dedykowany dla kolumny PROTECT-ON

Dozownik V1 500

Dozownik V1 1000

Dozownik V1 1500

Nr kat.: RSE.DE-A.0015.01

Nr kat.: RSE.DE-A.0015.02

Nr kat.: RSE.DE-A.0015.03

Dozownik V2 500
Nr kat.: RSE.DE-A.0016.01

Dozownik V2 1000

Uchwyt dozownika

Pompka dozownika

Nasadka ochronna

Nr kat.: RSE.DE-A.0016.02

Nr kat.: RSE.DE-A.0017.00

Nr kat.: RSE.DE-A.0018.00

Nr kat.: RSE.DE-A.0019.00

Sterylizator powietrza UV-C
ze stali nierdzewnej
Sterylizator powietrza Protect On UV-C – powstał z myślą o
nieinwazyjnej dezynfekcji pomieszczeń w których przebywamy.
Dzięki zastosowanej technologii UV nasz sterylizator bez trudu
poradzi sobie z likwidacją drobnoustrojów chorobotwórczych,
mikroorganizmów, bakterii, wirusów,
pyłów, roztocza, znajdujących się w naszym otoczeniu.
Zalety Produktu:
ź

Skuteczna likwidacja wirusów oraz bakterii,

ź

Posiada ﬁltr węglowy,

ź

Może być stosowany w obecności ludzi i zwierząt,

ź

Obudowa, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301,

ź

Nowoczesny Design,

ź

Czas pracy promiennika 9000 h,

ź

Prosta obsługa,

ź

Energooszczędny,

ź

Cicha praca urządzenia,,

ź

W zestawie przewód zasilający IEC.

Zastosowanie produktu: w domach, biurach, przychodniach i
gabinetach lekarskich, szkołach, przedszkolach, salonach
kosmetycznych, fryzjerskich, sklepach, stacjach benzynowych,
siłowniach jak i wszystkich zamkniętych pomieszczeniach.
Parametry techniczne:

Nr kat.: RSE.DE-P.0011.00

Zasilanie: ~ 230V, 50Hz

Promiennik UV: 1x55W

Moc urządzenia: 58W

Trwałość lampy UV: 9000 h

Zabezpieczenie na zasilaniu: 1A

Wydajność dla dawki skutecznej

Zakres pracy urządzenia: -10ºC +50ºC

5000Sv 245m3/dobę

Materiał: stal nierdzewna: 1.4301

Wentylator: 1,9W / 12V / 2200 RPM

Wymiary zewnętrzne: 360mm x

Głośność: 34dB

315mm x1035mm

Waga: 11 kg

Ramy Transportowe
RAMA TRANSPORTOWA
Specjalizujemy się w tworzeniu profesjonalnych rozwiązań
dla branży transportowej. Prezentujemy innowacyjną,
opatentowaną ramę transportową.
Najważniejsze cechy prezentowanego rozwiązania:
ź możliwość składania i piętrowania ram transportowych
ź możliwość ograniczenia kosztów transportu
powrotnego o 50%
ź produkt pro-ekologiczny, zastępuje palety drewniane
jednorazowego użytku, redukuje ilość pojazdów
transportu powrotnego.
ź czas składania poniżej 30 s (1 osoba)
ź ładowność do 2,5 tony
ź beznarzędziowy system składania i rozkładania ramy
ź gwarancja na elementy przegubowe i zapięcia 2 lata
ź piętrowanie ram - 6 sztuk na jedno miejsce
transportowe
Jeżeli istnieje taka potrzeba możemy ramę transportową
dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.
Ładowność: do 2.5 ton
Gabaryty: 1500/2000/3000 x 1200 x 2185
Przestrzeń ładunkowa: 1500/2000/3000 x 964 x 2000
Gwarancja na przeguby i zaciski: 2 lata

2875 mm

1500 mm / 2000 mm /
3000 mm

Masa własna:
1500 - 200 kg
2000 - 220 kg
3000 - 260 kg

Nr kat.: RSE.TR-P.0001.12
Nr kat.: RSE.TR-P.0001.11
Nr kat.: RSE.TR-P.0001.10

TERAŹNIEJSZOŚĆ TRANSPORTU
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m

PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU

Podesty - Schody
PODESTY
Podstawa zabudowy o wymiarach standardowych
- szerokość: od 1200 mm do 2000 mm
- długość: od 600 mm do 3000 mm
- materiał: stal konstrukcyjna, blacha perforowana
- pokrycie: ocynk galwaniczny lub ogniowy, możliwe malowanie
na dowolny kolor RAL
- waga: od 60 kg do 150 kg
- przykładowa nośność do 80 kg /platformę o długości 2000 mm

PLATFORMY REGULOWANE
Precyzyjne regulowanie platform za pomocą podnośników
śrubowych
- wysokość platform do 3000 mm
- pozostałe wymiary jak podest
- materiał: stal konstrukcyjna
- pokrycie: ocynk galwaniczny lub ogniowy, możliwe malowanie na
dowolny kolor RAL
- waga od 10 kg do 80 kg

SCHODY
Schody skręcane
- Wysokość schodów od 400 mm do 2500 mm
- materiał : stal konstrukcyjna
- pokrycie: ocynk galwaniczny lub ogniowy, możliwe malowanie na
dowolny kolor RAL
- waga od 6 kg do 300 kg

KONSTRUKCJE SPECJALNE
Możemy dowolnie dostosowywać zabudowy na specjalne
życzenie klienta, wykorzystując standardowe elementy takie jak
podesty, barierki, platformy regulowane czy schody.
Powyższe produkty (podesty, barierki, platformy regulowane, schody,
konstrukcje specjalne) na życzenie klienta możemy wykonać ze stali
nierdzewnej lub aluminium, wykonane zgodnie z normą EN ISO 14122

Stopy i Wózki produkcyjne
STOPY REGULACYJNE
Zastosowanie:
- stopa fundamentowa z możliwością regulacji, stosowana
pod domki letniskowe, wiaty, przyczepy kampingowe,
- zakres regulacji 100 mm
Bardzo wytrzymałe
Gwint: M36x4
Materiał: stal konstrukcyjna
Pokrycie: ocynk
Waga: 16 kg

WÓZKI PRODUKCYJNE
Dwupoziomowy wózek transportowy przemysłowy do
transportu ciężkich i dużych gabarytowo przedmiotów.
Stół warsztatowy mobilny, duża wytrzymałość spawanej
konstrukcji ramy i kół jezdnych ponad 1200 kg.
Proﬁle odkładcze zabezpieczone uszczelką komorową.
Wymiary:
wersja I
920 x 1500 x 790
wersja II
840 x 1500 x 790
Kształtownik (szkielet wózka):
- ceownik 30 x 30 mm ramka / grubość ścianki 2,5 mm
- proﬁl 60 x 40 mm pionowe nogi / grubość ścianki 3 mm
- 4 kółka aluminiowo poliuretanowe obrotowe z hamulcem
o dużej wytrzymałości obciążenia wózka 350 kg każde
(możliwość wyboru różnych wariantów kół)
- górne części proﬁli obite bardzo wytrzymałą uszczelką
komorową ochronną na obu poziomach
- możliwość montażu blatu z płyty OSB lub w proﬁle
zabezpieczające materiał przed uszkodzeniem
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