
  

Przedsiębiorstwo TMD
Witam, nazywam się 

Tomasz Machnio.
  TMD założyłem w 1990 
roku, w branży zasilania 
działamy od roku 1997. 
  Zapraszam do korzystania 
z usług mojej firmy.

www.tmd.pl
tmd@tmd.pl

http://www.tmd.pl/
mailto:tmd@tmd.pl
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1. Produkcja.
Produkujemy:

- stojaki, szafy bateryjne,

- złączki bateryjne sztywne i giętkie, 

- rozłączniki bateryjne,

- przełączniki UPS/bypass,

- podesty i konstrukcje wsporcze,

- nietypowe szafy rozdzielcze NN,

- stoły rolkowe do baterii trakcyjnych,

- konstrukcje stalowe spawane,

- systemy BHS z wentylacją,

- sprzęt do wymiany baterii trakcyjnych.
Kierownik Produkcji:  Krzysztof Kacprzycki
kkacprzycki@tmd.pl           +48606264558

mailto:kkacprzycki@tmd.pl


  

2.1. Usługi - Instalacje.
    W całym kraju wykonujemy elektryczne prace 
instalacyjne, szczególnie w trudnych warunkach 
wymagających stosowania nietypowego sprzętu 
i/lub technik alpinistycznych:

● Instalujemy siłownie prądu stałego, siłownie 
inwerterowe, UPS'y, agregaty.

● Budujemy kompletne akumulatornie 
przemysłowe z wentylacją i automatyką 
sterującą. Montujemy i serwisujemy 
systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne 
kontenerów telekomunikacyjnych.

● Projektujemy i wykonujemy kompletne 
układy zasilania gwarantowanego oraz 
instalacje elektryczne i teletechniczne.

● Prefabrykujemy rozdzielnice niskiego 
napięcia, w tym specjalistyczne rozdzielnice 
prądu stałego, układy obejściowe i 
rozłączniki bateryjne.

Koordynator Instalacji:  Łukasz Posuniak
lposuniak@tmd.pl            +48663337037

mailto:lposuniak@tmd.pl


  

2.2. Usługi - Serwis.
● Wykonujemy projekty i montaż rozdzielnic NN        

i instalacji elektrycznych zasilających prostowniki 
trakcyjne w akumulatorniach dla wózków 
widłowych.

● Wyposażamy akumulatornie w czujki wodoru, 
przepływomierze powietrza w duktach 
wentylacyjnych, pola odstawcze, trawersy 
przeładunkowe itp.

● Dostarczamy kompletne zestawy BHP wraz z 
odzieżą ochronną i komponentami do neutralizacji 
substancji niebezpiecznych.

● Montujemy demineralizatory, beczki na wodę oraz 
wózki do uzupełniania wody w bateriach, natryski 
bezpieczeństwa i oczomyjki do przemywania 
oczu.

● Prowadzimy pełny serwis baterii i prostowników 
trakcyjnych praktycznie wszystkich marek. 
Posiadamy autoryzację serwisową firm:    
Enersys, Benning, Axima.

● Wykonujemy pomiary parametrów baterii, w tym 
pomiary rezystancji z pełną dokumentacją 
potrzebną do UDT.

Kierownik Serwisu: Andrzej Nielipiński
anielipinski@tmd.pl     +48606923580

mailto:anielipinski@tmd.pl


  

2.3. Usługi - Lakiernia.
    Wykonujemy usługi lakierowania proszkowego 
elementów stalowych i aluminiowych o wym. do:

                    3500 x 2550 x 1750 mm.

● Malujemy drobne detale metalowe, także   
w ilościach detalicznych w mniejszych 
kabinach.

● Stosujemy aplikatory trybostatyczne             
i elektrostatyczne.

● Przygotowanie powierzchni chemiczne    
i/lub mechaniczne.

● Farby proszkowe poliestrowe                    
lub epoksydowe, produkcji polskiej               
i zagranicznej.

● Powłoki gładkie i strukturalne.

● Fluidyzacja PE drobnych elementów 
metalowych.

Szef Lakierni:    Sławomir Kozyra
skozyra@tmd.pl   +48604384086

mailto:skozyra@tmd.pl


  

3. Działalność handlowa.
        Jako VAR prowadzimy sprzedaż produktów 
oferowanych przez naszych partnerów 
handlowych:

● Sprzęt zasilający -                              
Benning Power Electronics.

● Prostowniki i baterie trakcyjne -         
Enersys (Hawker, Fiamm).

● Baterie stacjonarne -                   
Wamtechnik (SSB i Panasonic).

         Do ww. produktów proponujemy nasze 
usługi instalacyjne, 7/24 serwis gwarancyjny oraz 
pogwarancyjny, projekty elektryczne, kompletną 
integrację systemów zasilania gwarantowanego. 

             Budujemy systemy wymiany baterii BHS  
w akumulatorniach przemysłowych, dostarczamy 
wszystkie niezbędne do tego celu akcesoria, 
układy wentylacyjne i automatykę sterującą. 

Dział Handlowy:      Paweł Źródłowski
pzrodlowski@tmd.pl   +48663337047

mailto:pzrodlowski@tmd.pl


  

4. Dane teleadresowe.
Przedsiębiorstwo TMD Tomasz Machnio

26-600 Radom, Energetyków 16
Tel.: +4848 3606557, 3606504, 3443550, 3443549

www.tmd.pl                Fax.: +4848 3606307, 3443555                   tmd@tmd.pl

http://www.tmd.pl/
mailto:tmd@tmd.pl
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