
Prawie 5 000 wdrożonych 

urządzeń

Roboty przemysłowe, 

urządzenia znakujące 

i systemy wizyjne

Ponad 50 specjalistów 

wspierających i doradzających  

naszym Klientom

1000 zakładów objętych 

serwisem 24h

15 lat doświadczenia

w dostarczaniu urządzeń 

do fabryk

Hitmark to:

Wspólnie znaczymy więcej! 

Firma Hitmark Sp. z o.o. od 2005 roku związana jest głównie 

z japońskim koncernem Hitachi jako wyłączny dystrybutor  

drukarek dla przemysłu w technologii ink-jet w Polsce. 

W 2015 roku firma rozszerzyła swoją ofertę produktową 

o drukarki wysokiej rozdzielczości (hi-res) Tiflex, a w kolejnych 

latach o roboty przemysłowe marki Fanuc. 

Specjalizujemy się w dostarczaniu optymalnych rozwiązań 

dla przemysłu w zakresie znakowania, robotyzacji procesów 

produkcyjnych, serwisujemy drukarki do nanoszenia infor-

macji zmiennych oraz jesteśmy wyłącznym dystrybutorem 

materiałów eksploatacyjnych dla tych urządzeń.  

24h

Rozwiązania 
dla przemysłu

Hitmark Sp. z o.o.

ul. Platynowa 3

05-090 Wypędy

tel +48 22 754 10 13

mail hitmark@hitmark.pl

www.Hitmark.pl

Klienci, którzy nam zaufali:



Fakty o robotyzacji w Polsce 

Hitmark — roboty przemysłowe

Inteligentne Fabryki 
i Rewolucja Przemysłowa 4.0
Wspólnie z Wojskową Akademią Tech-
niczną opracowujemy dla realizowanych 
przez nas aplikacji inteligentne narzędzia,  
które podnoszą efektywność systemów 
zarządzania produkcją.

Projektowanie i programowanie
10 dedykowanych konstruktorów i auto-
matyków tworzących nawet najbardziej 
wymagające aplikacje robotyczne.

Serwis i wsparcie
Zespół 18 inżynierów serwisu i techników 
realizuje przeglądy, wdraża aplikacje oraz 
pomaga Klientom w ramach telefonicznego  
Helpdesku 24/7.

Specjalizujemy się 
w aplikacjach:

✓ pick & place

✓ paletyzujących

✓ pakujących

✓ miksujących

Zwiększenie wydajności produkcji

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Zachowanie jednakowego poziomu jakości produktów

Konieczność automatyzacji części procesów

Podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników

Obniżenie kosztów produkcji

Poprawa elastyczności linii produkcyjnej

Standaryzacja procesów w międzynarodowych firmach 13%

19%

38 %

43%

52%

76%

15%

14%

6—12 miesięcy

1—2 lata

2—3 lata

3—4 lata

powyżej 4 lat

Źródło: badania ankietowe Instytutu 
Badań nad Gospodarką Rynkową

Wzrost Bez zmian Spadek

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Glówne powody robotyzacji (w procentach firm) okres zwrotu z inwestycji w aplikację robotyczną (w procentach firm) efekty finansowe dla firmy

9%

29%

17%

26%

19%

Analiza procesów
Różnorodność produktów i procesów  
wymaga profesjonalnego podejścia, dlatego 
oferujemy indywidualny dobór rozwiązań  
w oparciu o najnowocześniejsze tech-
nologie, a to wszystko potwierdzone 
testami na produktach Klienta w naszym 
robotycznym showroom. Wiedza i technologia

Fanuc Robotics to nie tylko światowy  
lider robotów przemysłowych, lecz  
również synonim ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji.

Akademia Fanuc organizuje szeroki 
wachlarz szkoleń zarówno dla swoich 
integratorów, jak i wszystkich Klientów 
chcących mieć żółtego robota pod dachem 
swojego zakładu.

Konkurencyjność na rynku

Wydajność produkcji

Koszt produkcji

Jakość produktu

Elastyczność linii produkcyjnej

Rentowność zakładu

Zatrudnienie

Kwalifikacje kadry pracowników

Bezpieczeństwo i higiena pracy


