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Grupa FAMUR – kim jesteśmy 

*Dane audytowane za 2017 r. 

11 
zakładów  

produkcyjnych 

spółek 

40 

przychodów 

(PLN) 

1,460m* 
pracowników 

+5000 

EBITDA  

(PLN) 

308m* 
eksportu 

38%* 
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• Niekwestionowany lider w Polsce - silny track record  
M&A – 16 przejęć zakończonych sukcesem 

• Doświadczony zespół zarządzający i wspierający akcjonariusz 
większościowy 

• Ponadprzeciętne wyniki finansowe, najwyższa rentowność w 
branży w perspektywie długoterminowej  

• Czołowy europejski dostawca szerokiego portfolio innowacyjnych 
rozwiązań dla branży wydobywczej 
i transportowo-przeładunkowej  

• Efektywna organizacja – usystematyzowane procesy 
biznesowe, nowoczesna baza produkcyjna,  
stabilna i wysoko wykwalifikowana kadra 



Mapa przedstawia kraje,  

w których zostały wdrożone 

produkty Grupy FAMUR, a także 

lokalizacje międzynarodowych 

spółek zależnych FAMUR 

 
Partnerzy 

Wybrani klienci:  

Rynek krajowy Rynek międzynarodowy 

RPA 
Zakłady 
produkcyjne 

Serbia 
Zakłady 
produkcyjne 

Niemcy 
Biura sprzedaży 

Ukraina 
Centrum 
serwisowe 

Kazachstan 
Centrum  
serwisowe 

Rosja 
Biura sprzedaży  
i centrum serwisowe 

Chiny 
Joint venture, zakład 
produkcyjny  
i centrum serwisowe 

Indonezja 
Przedstawicielstwo 

Indie 
Biura 
sprzedaży  
i centrum R&D 

Grupa FAMUR 2018 3 

Grupa FAMUR na świecie 



Nasza praca przekłada się na powstawanie innowacyjnych i zaawansowanych 

technologicznie rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo, zwiększają 

efektywność wydobycia, a także minimalizują negatywne skutki oddziaływania na 

środowisko procesu pozyskiwania surowców. 

• Inwestujemy w badania i rozwój 

• Budujemy nowoczesne systemy sterowania 

• Automatyzujemy procesy wydobycia 

• Dbamy o nieustanny rozwój pracowników i poszerzanie ich 
kompetencji 

• Jesteśmy partnerem dla lokalnych społeczności 

• Angażujemy się w liczne akcje i projekty społeczne 

 

Nasze wartości 

WIARA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁPRACA OTWARTOŚĆ WIARYGONOŚĆ 
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Dbamy o zrównoważony rozwój 



Nowe  
technologie 

w górnictwie 

Nowe 
technologie 

w górnictwie 

Najnowsze technologie w transformacji i dalszej poprawie  
efektywności sektora wydobywczego 
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Big Data  

Horyzontalna / 
Wertykalna integracja  

Symulacje 

Robotyka 

Drukowanie 3D 

Rzeczywistość Wirtualna 

Centrum operacyjne zbierające dane  
i pozwalające na optymalizację procesów 
produkcyjnych w kopalniach  
 
Zdalna kontrola i optymalizacja procesów 
produkcyjnych w oparciu o dane 
dostarczane przez sensory 

Integracja danych pomiędzy różnymi 
źródłami danych 

Wykorzystanie druku 3D  
do prototypowania  

 
Wykorzystanie druku 3D do 

produkcji części 
zamiennych (wstępna faza) 

Wykorzystanie wirtualnych modeli maszyn 
górniczych do prognozowania stopnia 

zużycia części zamiennych  

Symulacje procesów wydobywczych dla 
optymalizacji ciągów produkcyjnych i zwiększenia 
efektywności wydobycia  
 
Symulacje procesów w całym łańcuchu wartości, 
pozwalające na wyeliminowanie nieefektywności 
i wąskich gardeł w procesach 

Wykorzystanie autonomicznych maszyn: 
wydobywczych, systemów przeładunkowych, etc.  

 
Wykorzystanie robotów do tworzenia 3D obrazów 

szybów, korytarzy i wyrobisk 



Przyjazny Środowisku – projekt Hyperion 

Wysokodochodowe wydobycie potasu redukujące wpływ na środowisko 

Technologia wydobycia soli potasowej metodą ścianową z równoczesnym 

składowaniem odpadów w powstałych zrobach. Obecnie większość soli potasowej 

wydobywana jest metodą room and pillar, gdzie wydajność prac jest na poziomie 

35%, a całość odpadów (w tym sól – halit, materiały ilaste itd.) jest magazynowana 

na powierzchni, tworząc ogromne i szkodliwe dla środowiska składowiska. 
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Innowacje stosowane w projekcie skutkują: 

• ponad dwukrotnym wzrostem 

wydobycia nawet do 90% i wydłużeniem 

długości życia kopalni 

• eliminacją ryzyka związanego 

ze składowaniem szkodliwych dla 

środowiska odpadów na powierzchni 

• Bardziej wydajnymi i w pełni 

zautomatyzowanymi systemami 

górniczymi 

Główni partnerzy projektu: 

Inteligentna Kopalnia 

Zautomatyzowany i innowacyjny model kopalni  

Inteligentna kopalnia to zarówno zespół maszyn, urządzeń, procesów, jak również 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będące kluczem do zwiększania 

bezpieczeństwa i efektywności w kopalniach. To projekt w pełni 

zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego oparty o koncepcję  

Przemysłu 4.0. 

Użycie w pełni zautomatyzowanych 

maszyn górniczych i systemów 

transportu o niższej 

energochłonności 

Redukcja liczby personelu  

w miejscu wydobycia do minimum, 

zwiększająca bezpieczeństwo 

prowadzenia prac 

Połączenie zakładu produkcyjnego 

z siecią ICT, która pozwala na 

kontrolowanie i zarządzanie 

kompletnym procesem górniczym 

w czasie rzeczywistym 

Innowacyjne projekty w Grupie FAMUR 



W ramach projektu Inteligentna Kopalnia planowane jest zbudowanie czterech podstawowych systemów 

• System Inteligentna Ściana  

• System Inteligentna Odstawa  

• System Inteligentny Kompleks 
Chodnikowy 

• System Diagnostyki i Predykcji  

Wysokowydajny, automatyczny 
kompleks wydobywczy  

Inteligentny i automatyczny system 
odstawy taśmowej 

System nadzoru procesów 
inteligentnej kopalni 

Zautomatyzowany system drążenia 
wyrobisk chodnikowych  

Nowoczesna aparatura 
zasilająco-rozdzielcza 

Przenośniki zgrzebłowe 
z regulowaną prędkością 

Kombajn ścianowy  
z pamięcią skrawu  

Obudowa zmechanizowana  
sterowana elektrohydraulicznie 

Zdalnie sterowany 
kombajn chodnikowy  

RFID 

RFID 

RFID 

Lokalizacja środków  
transportu  

Lokalizacja załogi  

Grupa FAMUR 2018 7 

Inteligentne rozwiązania, zapewniające efektywność, bezpieczeństwo i 
niezawodność 



Dziękujemy za 

uwagę! 
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