




Produkujemy na zamówienie sita
dla przemysłu oraz części
do maszyn i urządzeń

Jesteśmy rodzinną firmą inżynieryjną i od 1988 roku wspólnie
z naszymi Klientami doskonalimy procesy przesiewania,
odwadniania, filtracji i separacji. Razem pracujemy
nad zwiększaniem wydajności i redukcją kosztów.

Dostarczamy podzespoły na bazie sit
do wiodących producentów min.:
przesiewaczy, wirówek, filtrów,  
łapaczy bębnowych,  
i pras filtracyjnych.

ZOBACZ FILM 

https://www.youtube.com/watch?v=Sxo3Cwvn7e4


Dział sprzedaży
Kierownik działu

Dział konstrukcyjny
Kierownik działu konstrukcyjnego

Logistyka
Specjalista ds. logistyki

Dział marketingu
Kierownik działu marketingu

Dział produkcyjny
Kierownik zakładu produkcyjnego

Dział kontroli jakości
Kierownik ds. kontroli jakości

Angażując doświadczony zespołu fachowców
zapewnimy profesjonalną obsługę na każdym
etapie współpracy, od doradztwa i projektowania
po specjalistyczny serwis.

Obsługujemy w językach:

Kompleksowe rozwiązania
i wsparcie zapewnia zespół
ponad 270 specjalistów



Jesteśmy uznanym europejskim producentem sit
i od ponad 30 lat współpracujemy z globalnymi
koncernami oraz lokalnymi producentami
i użytkownikami końcowymi.

Nasze sita zyskały uznanie 
Klientów w ponad 60 krajach  
na całym świecie

Posiadamy certyfikaty:



Zrealizowaliśmy 100 000 
rozwiązań „na miarę” 
w wielu branżach
Przemysł Cukrowniczy

Surowce Mineralne

Górnictwo Rud Metali

Przemysł maszynowy OEM

Ropa i Gaz

Chemia i Petrochemia

Przemysł Spożywczy

Przemysł hutniczy

Górnictwo węgla

Browary i Słodownie

Skrobia

Woda i Ścieki

Przemysł Drzewno-Papierniczy

Rolnictwo i Akwakultura



3R
Redukujemy odpady i dbamy  
o efektywniejsze wykorzystanie 
surowców naturalnych i energii

Recycle

Reuse

Reduce
Zwiększając żywotność produktów
i efektywności procesów redukujemy
zużycie materiałów, odpadów, energii
oraz usługi transportowe i serwisowe.

Oferujemy profesjonalne usługi
regeneracji, a modułowe systemy
montażu siy zapewniają możliwość
ponownego zastosowania.

Dostarczamy rozwiązania do odzysku
surowców wtórnych, a w procesie
produkcyjnym stosujemy materiały
podlegające recyklingowi.



30 60 270

3 18 000

Ponad 30 lat 
doświadczenia

Ponad 60 obsługiwanych 
rynków eksportowych

Ponad 270 
wykwalifikowanych 

pracowników

3 zakłady
produkcyjne

Ponad 18 000 m2 powierzchni 
zakładów produkcyjnych





Oferujemy pełną gamę  
sit przemysłowych  
do produkcji cukru

Zapewniamy kompleksową obsługę cukrowni w zakresie 
optymalizacji wydajności procesów produkcji. Dostarczamy 
rozwiązania na bazie zgrzewanych sit szczelinowych Pro-SLOT®,  
sit plecionych, tkanych, perforowanych i poliuretanowych. 

Optymalnie zaprojektowane i precyzyjnie wykonane sita 
zapewniają poprawę parametrów półproduktów i produktów 
końcowych. Jednocześnie redukują ryzyko awarii oraz kosztów 
przestojów produkcyjnych.

Nasze rozwiązania doceniają najwięksi producenci  
cukru na rynku polskim i europejskim.



Filtry świecowe

Proces:

Rodzaj sita:

Wymiary:

Szczelina / oczko:

Materiał:

Filtracja soku 

Szczelinowe Pro-SLOT® OZ / Perforowane

Dł. max. 2500 mm / fi max. 150 mm

5 - 10 mm

AISI 304 / 1.4301



Kosze szczelinowe  
do wirówek ciągłych

Proces:

Rodzaj sita:

Szczelina:

Pofil roboczy:

Materiał:

Wirowanie cukrzycy

Zgrzewane szczelinowe Pro-SLOT®

0,04 - 0,09 mm

6 - 8 Sb

AISI 304 / 1.4301, AISI 316 / 1.4401



Sita plecione i tkane

Proces:

Oczko:

Wymiary:

Materiał:

Segregacja cukru

0,03 - 100 mm

Średnica max. 6,3 mm

AISI 304 / 1.4301, AISI 316 / 1.4401



Pokłady odwadniające  
do przesiewaczy 

Wysoki współczynnik powierzchni otwartej pozwala 
zwiększyć wydajność procesu płukania i czyszczenia 
buraków. Szeroka oferta systemów mocowań, zaczepów  
i akcesoriów mocujących zapewnia możliwość montażu sit 
na wszystkich typach przesiewaczy. 



Sita cylindryczne  
do lasownic

Proces:

Wymiary:

Szczelina:

Profil roboczy:

Materiał:

Podczyszczanie mleczka wapiennego 

Średnica max. 1800 mm

1,0 - 10 mm

34 Sb, 42 Sb

AISI 304 / 1.4301



Sita pętlicowe do dyfuzji

Proces:

Szczelina:

Profil roboczy:

Materiał:

Ekstrakcja krajanki buraczanej 

1,7 - 2,3 mm

34 Sb, 42 Sb

AISI 304 / 1.4301



Odwłókniarz bębnowy  
z napływem zewnętrznym

Proces:

Wymiary:

Szczelina:

Materiał:

Podczyszczanie wody

Dł. max. 3000 mm / fi max. 916 mm

0,5 - 10 mm

AISI 304 / 1.4301



Sita perforowane  
do płuczki buraków

Proces:

Oczko:

Wymiary:

Materiał:

Płukanie buraków

8 × 35 mm, 10 × 35 mm, 10 × 40 mm

1000 × 2000 mm, 1250 × 2500 mm, 1500 × 3000 mm

S235JR, 1.4301



Przesiewacze o trajektorii  
prostoliniowej i eliptycznej

Przesiewacze o trajektorii
prostoliniowej

Przesiewacze o trajektorii  
eliptycznej

Przesiewacze wibracyjne Przesiewacze wibracyjne

Przesiewacze wibracyjne

Od ponad 30 lat tworzymy i nieustannie doskonalimy nowe 
rozwiązania konstrukcyjne, montażowe i materiałowe. 
Dostarczane przez nas przesiewacze wibracyjne zwiększają 
wydajności procesów technologicznych produkcji cukru, 
obniżając jednocześnie koszty eksploatacji.

Przesiewacze wibracyjne  
i przenośniki ślimakowe





Zrealizujesz swoje cele
dzięki  indywidualnym

rozwiązaniom

Wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę, aby projektowane 
rozwiązania zapewniały optymalne parametry Twojego procesu  

i produktu. Wspólna weryfikacja założeń pozwala uniknąć problemów 
na etapie montażu i eksploatacji. Razem analizujemy efekty wdrożenia,  

a pozyskaną wiedzę inwestujemy w dalszy rozwój i udoskonalenia. 

WIĘCEJ O DORADZTWIE

https://progress-screens.com/pl/dlaczego-my/doradztwo/


Zyskasz dostęp do szerokiej 
gamy produktów na wymiar

Oferujemy kompleksową produkcję części do maszyn, filtrów
i urządzeń, jak również  sformatowanych cylindrów  
i płatów sit. Nowoczesne technologie produkcyjne, 
zaawansowane możliwości obróbki i przetwarzania 
oraz rozbudowany magazyn półproduktów 
zapewniają skrócony termin realizacji 
Twojego zlecenia.

WIĘCEJ O PRODUKCJI

https://progress-screens.com/pl/wiecej-o-produkcji/


Zredukujesz koszty 
przestojów produkcyjnych 

i ryzyko awarii

Instalacja niskiej jakości sit generuje olbrzymie koszty. 
Dlatego jakość każdego produkt poddajemy rygorystycznej 

i wieloetapowej kontroli produkcyjnej certyfikowanej przez TÜV 
Rheinland. Wykorzystujemy przy tym własne laboratorium materiałowe 

oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

WIĘCEJ O JAKOŚCI

https://progress-screens.com/pl/dlaczego-my/jakosc/


Zwiększysz konkurencyjność
swoich produktów i rozwiązań

W Centrum Badawczo-Rozwojowym tworzymy rozwiązania, które 
wpierają Cię w doskonaleniu Twoich produktów oraz poprawie 
wydajności i efektywności procesów technologicznych. 
Jednocześnie zespół konstruktorów i technologów 
nieustannie pracuje nad zwiększaniem wytrzymałości  
i żywotności naszych sit.

WIĘCEJ O B&R

https://progress-screens.com/pl/dlaczego-my/badania-i-rozwoj/


Wzmocnisz łańcuch 
dostaw i zyskasz 

sprawdzonego partnera

Sprawnie i elastycznie dostosowujemy się do Twoich priorytetów. 
Z powodzeniem obsługujemy indywidualne zamówienia lokalnych 

producentów oraz seryjne zlecenia międzynarodowych koncernów. 
Zapewniamy profesjonalna obsługę i serwis posprzedażowy. Jesteśmy 

gotowi na każde wyzwanie.

WIĘCEJ O WSPÓŁPRACY

https://progress-screens.com/pl/dlaczego-my/wspolpraca/


Jesteśmy gotowi  
na nowe wyzwania!

Marcin Banasik

M: +48 693 397 208
T: +48 41 346 50 08 (119)
E: mbanasik@progress-screens.pl

Progress Eco Sp. z o.o. sp.k. 
Dobrów 7, 28-142 Tuczępy / +48 15 846 62 70 
office@progress-screens.pl / www.progress-screens.pl

Kierownik działu sprzedaży  
sit technicznych

WYŚLIJ ZAPYTANIE

https://progress-screens.com/pl/kontakt/

