
Inteligentne rozwiązania 
produkcja automatyczna 



Jako specjaliści w konfekcji kabli, 

tworzymy rozwiązania dokładnie dopasowane   

do każdego wymogu klienta. 

 Nasze doświadczenie gwarantuje naszym 
klientom najwyższą jakość w różnych 

dziedzinach przemysłu. 

 



• 1949 Założenie Meinert Signaltechnik 
– Produkcja lampek sygnalizacyjnych i wskaźnikowych dla przemysłu 

wytwarzającego sprzęt elektryczny 

• 1995 Założenie ARCUS Konfekcja kabli 
– Cel: Produkcja wiązek kablowych dla przemysłu AGD na wysokim 

technicznie poziomie 

• 2004 Przejęcie polskiego dostawcy TZK i założenie  
Meinert Sp. z o.o. 
– Lampki sygnalizacyjne i wiązki kablowe produkowane są od tej chwili  

     w polskiej lokalizacji  

Nasza historia… 

1. Profil Przedsiębiorstwa 



• 250 pracowników w 3 lokalizacjach 

• 9.000m² powierzchni ogółem 

• 7.100m² powierzchni produkcyjnej 
– ARCUS stosuje dzisiaj najnowocześniejsze technologie i w znacznej 

mierze są to systemy produkcyjne półautomatyczne lub automatyczne, 
które stosujemy do cięcia przewodów na życzenie przemysłu 
produkującego sprzęt gospodarstwa domowego 

 

 

ARCUS dzisiaj… 

1. Profil Przedsiębiorstwa 

 



Organizacja 

1. Profil Przedsiębiorstwa 

 

ARCUS components GmbH 

(Ostfildern, Deutschland) 

ARCUS GmbH 

(Herborn, Deutschland) 

Meinert Sp. z o.o. 

(Jelenia Góra, Polska) 

• Administracja 

• Produkcja Kabli 

• Wzornictwo &  

  Produkcje małoseryjne 

• Konfekcja wiązek kablowych 

• Moduły ze sterowaniem 

• Produkcja kabli 

• Zmontowane  włączniki  

 do piekarnika (np., Dreefs) 

• IDC Rast 2,5 i 5 

• Zgrzewanie oporowe 

• Produkcja kabli 

• Produkcja lampek sygnalizacyjnych 

• Montaż lic & wiązek kablowych  

• Zgrzewanie oporowe 

• Wtrysk tworzywa sztuczne 



 

• Projekt ogólny 

 

 

• Technicy 

 

 

• Jakość 

Grupa projektowa 

2. Grupa projektowa 



 

 

Pojedyncze lice, 

wiązki kablowe & 

moduły 

 

 

 
Lampki sygnalizacyjne 

i wskaźnikowe 

Program produktów 

3. Produkty 



• Technologia IDC, Rast 2.5, Rast 2.5 pro i Rast 5 

• Technologia cięcia, nabijania i łączenia  na pojedynczych 
przewodach oraz na kablach wieloprzewodowych.  

• Nabijanie wsuwek i łączenie elementów za pomocą taśm.   

• Automatyczne łączenie obudów i komponentów 
mechanicznych. 

• W pełni zautomatyzowane łączenie regulatorów mocy. 

• Lutowanie, zgrzewanie oporowe i ultradźwiękowe, 
kompaktowanie. 

• Skręcanie i cynowanie przewodów 
 

Technologie 

4. Technologie 



• Zgrzewanie i znakowanie gumek termokurczliwych 

• Nadruk metodą termotransferu oraz  tamponodruku 

• Zespalanie elementów za pomocą urządzeń dozujących 
kleje  

• Zautomatyzowane montowanie opasek zaciskowych 

• Nawijanie i owijanie przewodów  

• Laboratoryjne sprawdzanie zgładów i weryfikacja 
połączeń zacisku 

• Kontrola izolacji napięciem do 10 kV 

• Wydruk etykiet i naklejek bar-codami 
 

Technologie 

4. Technologie 



• System Zarządzania Jakością zgodnie  

      z DIN EN ISO 9001:2008 (wszystkie lokalizacje) 

• Analiza APQP / PPAP 

• Produkt FMEA / Proces FMEA 

• SPC Karty kontrolne, Analizy Cp-/Cpk 

• PDCA, Raporty 8D 

• Kontrole bieżące na produkcji 

 

Narzędzia Jakościowe 

5. Jakość 

- Testy laboratoryjne (np.  wykonywanie zgładów 

- Automatyczna kontrola siły zacisku 

- Push-/ Pull-off Test 

- 100% kontrole na deskach elektrycznych 

- AQL / 100% kontrole końcowe 

 



• Analiza możliwości wytwórczych 

• Sporządzanie planów z przebiegu procesu  

     oraz planów kontrolnych 

• Produkcja prototypów 

• Wykonywanie pierwszych wzorów zgodnie z VDA, PPAP 

• Produkcja wzorów i małych serii 

 

Rozwój 

6. Rozwój 



• Ostfildern w Stuttgart (1.000m²) 

• Herborn, Deutschland (4.000 m²) 

• Jelenia Góra, Polska (2.100 m²) 

7. Lokalizacje 

 

Miejsca produkcyjne 



Herborn 

7. Lokalizacje 

 

Wgląd na produkcję 
w Herborn. 



Herborn 

7. Lokalizacje 

 

W pełni zautomatyzowana produkcja 
wiązek kablowych. 



Herborn 

7. Lokalizacje 

 

W pełni zautomatyzowany montaż 
regulatorów mocy i obudów. 



Obecna lokalizacja: 

• Powierzchnia działki 
6.500 m² 

• Powierzchnia hali  
ca. 2.100 m²  

Plan 5-letni: 

• Ukończenie czterech hal 
o łącznej powierzchni 
3.800 m² 

 

Jelenia Gora w Polsce 

7. Lokalizacje 



Miejsca produkcyjne w Polsce. 

7. Lokalizacje 

 

Wgląd na hale produkcyjne  
w Polsce. 



Maszyny 

8. Park maszynowy 

Szt. Klasyfikacja Typ maszyny Producent

45 Cięcie / nabijanie

Zeta 633/654

Komax 432 wraz z  Sigma / Blockloading 

Station

Komax 433, K40, K42, K43, C451A, etc.

83 Nabijanie Prasy

5
Cięcie / przycinanie na 

długość
Schneidmaster 12, 15/40

4 IDC
Ecomat, WT 165.5 / IDC - press 

Stocko Rast 2,5 / 2,5 pro etc.

4 Wtrysk 270-90-500, etc.

2 Nadruk / znakowaine TPX 100 special (tampon print) Teca-Print

10 Zgrzewanie Ultra welding machine ECOM35/800M Sonotronic, KLN

2 Ustawianie LARI, Streckfuss

1 Czyszczenie Super sonic cleaning machine



Serdecznie dziękujemy  
Państwu za uwagę. 


