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1862: Josef Esterer buduje zakład produkcyjny i odlewnię nad Mörnbach

w Altötting.

1900: Esterer SA staje się pierwszą Spółką Akcyjną w Bawarii.

1982: Prawne i organizacyjne wydzielenie odlewni w Altötting jako

Esterer Gießerei GmbH, 100% spółki córki firmy Esterer SA.

Początek rozwoju wydajnej i nowoczesnej odlewni usługowej. 

2008: Odlewnia Esterer GmbH została nabyta przez 

Holding Topol GmbH.

Historia firmy



 Liczba pracowników : 85

 Piece: cztery piece indukcyjne średniej częstotliwości 

(500/ 1.000/ 1.600/ 2.200 kg)

 Ciężary odlewów i rozmiary skrzyń modelarskich:

Formowanie ręczne: 0,5 kg - ok. 1.600kg

Wielkość skrzyń: max  2.100 x 2.100 x 1.000 mm

Formowanie maszynowe: 0,1 kg - ok. 300 kg

max.: 1080 x 610 x 800 mm, względnie 850 x 850 x 800 mm

 Materiały: staliwo, odlewy bez dodatków stopowych do wysokostopowych (stal nierdzewna), 

stal Duplex, Ni-Resis, odlewy żaroodporne i Ni-Basis wysokostopowe, Si-Mo, odlewy 

trudnościeralne, żaroodporne i kwasoodporne, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, ADI.

 Produkcja: prototypy i serie 1-1.000 sztuk – ok. 2.500 t/rok
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Zakład w Altötting
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 Liczba pracowników: 25

 Piece: piec indukcyjny średniej częstotliwości (5500 kg)

 Ciężary odlewów i wielkość skrzyń modelarskich:

Formowanie ręczne 0,5 kg - ok. 4.500 kg

Wielkość skrzyń: max. 2.800 x  2.800 x 1.600 mm

 Materiały: żeliwo szare i sferoidalne

 Produkcja: odlewy filigranowe, geometrycznie 

skomplikowane z dużą ilością rdzeni.

Prototypy i małe serie – ok. 1.300 t/rok

W zakresie formowania ręcznego żeliwa szarego

i sferoidalnego ściśle współpracujemy z …

Zakład w Wurzen

www.giesserei-wurzen.de
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Nasza przewaga jako DOSTAWCA SYSTEMOWY KOMPONENTÓW 

ODLEWNICZYCH

 Zapewnienie wszystkich procesów produkcyjnych wraz z obróbką komponentów. 

 Rozwój oraz optymalizacja komponentów odlewniczych zgodnie z potrzebami klienta

i przy współpracy z nim

Integracja funkcji w komponentach odlewniczych + technologia odlewnicza KNOW HOW

= wyższa wartość dla naszych Klientów

 Kształcenie nowych pracowników we wszystkich kluczowych kierunkach produkcji.

 Wysoka elastyczność produkcji z zastosowaniem ponad 200 różnorodnych stopów

staliwa, które znajdują zastosowanie w bardzo szerokim zakresie rozwiązań technicznych 

w ilości produkcji od 1-1.000 sztuk oraz waga jednostkowa od 0,1 kg do 1600 kg   

(względnie 4.500 kg GG/GGG)

• Obsługa wszystkich branż przemysłu z bardzo szerokim spektrum Klientów = stabilność

oraz doświadczenie branżowe, podobnie w produkcji części  narażonych na ścieranie do 

maszyn przeznaczonych do przetwórstwa kamienia i przy pracach ziemnych.

 Wysoka niezawodność oraz szybka dostępność naszych produktów MADE IN

GERMANY.

Odlewamy oryginały



29.03.2019

Nasze usługi jako DOSTAWCY SYSTEMOWEGO KOMPONENTÓW 

ODLEWNICZYCH
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Wspieramy Państwa w doborze materiałów poprzez  porównanie i ocenę ich 

różnych właściwości odpowiednio do zastosowania, takich jak:

 odporność chemiczna

 powierzchnie odpow. 

do obróbki 

powierzchniowej

 odporność na 

oksydację

 żarowytrzymałość 

 odporność na ścieranie

 żaroodporność 

 wysoka udarność 

 spawalność 

 odporność na korozję

Specyfikacje materiałowe 
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Posiadając szeroką paletę materiałów, produkowanych w bardzo stabilnym procesie,

pokrywamy zapotrzebowanie na bardzo szerokie spektrum produktów:

 odlewy o wysokiej twardości / 

trudnościeralne 

 żeliwa szare (EN-GJL, GG)

 żeliwa sferoidalne (EN-GJS, GGG), 

ADI

 Ni-Resist / staliwa austenityczne

 żeliwa Si-Mo

 staliwa konstrukcyjne (GS)

 staliwa do ulepszania cieplnego 

(GS)

 staliwa odporne na korozję (GX)

 staliwa Duplex (GX)

 staliwo żaroodporne (GX)

 stopy na bazie niklu - Ni-Basis

Nasza lista materiałów jako DOSTAWCY SYSTEMOWEGO 

KOMPONENTÓW ODLEWNICZYCH 
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Werkstoffe-Materials-Esterer Giesserei
Werkstoffe-Materials-Esterer Giesserei


Konstrukcja 
spawana 

Nasz projekt 
CAD

Zoptymalizowany 
odlew

Współpracujemy z Państwem w projektowaniu konstrukcji odlewów. Dla każdego

zamówienia przeprowadzamy optymalizację pod względem technologii odlewania i

dopasowujemy ją bezpośrednio w systemie CAD, przez co możemy znacznie skrócić

czas od startu projektu do uruchomienia produkcji seryjnej. Integracja funkcji oraz 

lekka budowa komponentów jest możliwa na bazie odpowiednich materiałów.

Doradztwo konstrukcyjne

(Używany programu CAD: Solid Edge)
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Proces odlewania-symulacja stosujemy do

zobrazowania zachowania się stopu podczas 

zalewania i stygnięcia metalu w fazie początkowej

jak również kontroli procesu jego krzepnięcia w 

formie odlewniczej. 

Dzięki zebranym w ten sposób informacjom, możemy 

zoptymalizować system zalewania jeszcze przed 

uzyskaniem pierwszego odlewu lub

uruchomieniem produkcji seryjnej.

Korzyści dla Klienta:

 małe ryzyko wystąpienia braków w odlewach 

prototypowych

 redukcja ilości zastosowanych materiałów

wsadowych i pomocniczych – korzyści finansowe

 podniesienie niezawodności procesu produkcji seryjnej 

Odlew z technologią zasilaczy

(kontrolowane krzepnięcie)

Proces odlewania-symulacja – digitalizacja procesu
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 Produkcja modeli do formowania ręcznego i 

maszynowego, projektowanie układów zalewania

 Materiały: drewno, żywice, polistyrol (Lost Foam)

 Kontrola omodelowania i odlewów

 Kształcenie w zawodzie mechanik-modelarz

Korzyści dla Klienta:

 krótki czas reakcji 

 modele w przystępnych cenach i wysokiej  jakości

 w zależności od potrzeb: modele do 

produkcji jednostkowej lub z dłuższą żywotnością 

 Pewne i profesjonalne przechowywanie modeli i ich utrzymanie

Własna modelarnia
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Jako uzupełnienie konwencjonalnych metod formowania ręcznego czy maszynowego

możemy Państwu zaoferować wykonywanie form i rdzeni w ilościach jednostkowych i 

małoseryjnych w metodzie Rapid Forming.

Bez wcześniejszego wykonywania omodelowania odlewniczego po przygotowaniu 

konstrukcyjnym Państwa danych 3D (brył) dla danego odlewu możemy w krótkim 

czasie wykonać formy odlewnicze i odlewy stosując metodę Rapid Forming.

Metodę „Rapid Forming” stosuje się szczególnie w następujących 

przypadkach:

- przy bardzo krótkich terminach realizacji

- w stadium projektowym (brak kosztów omodelowania)

- z zasady przy filigranowych i bardzo skomplikowanych kształtach

Druk 3D „Rapid-Forming“
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Wysoka jakość materiałów pomocniczych i duży wybór sprawdzonych

materiałów specjalnych (zasilacze, powłoki, filtry, materiały formierskie,…)

pozwalają nam na wykonywanie skomplikowanych geometrycznie odlewów

przy dużej pewności całego procesu produkcji.

 Duże grubości ścianek

 Skomplikowane i delikatne rdzenie

 Odlewy cienkościenne

 Odlewy z podwójną ścianką

 Duże różnice w grubości ścianek

 Materiały wysokostopowe

Zoptymalizowane środki produkcji
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 Wyżarzanie odprężające

 Normalizowanie

Korzyści dla Klienta korzystającego z naszej usługi 

obróbki cieplnej:

 krótki czas realizacji

 wspólna kompetencja materiałowa 

 wysoka elastyczność (materiały i 

ilości)

 optymalne ceny obróbki cieplnej

 Ulepszanie cieplne (powietrze, woda, olej)

 Hartowanie, itd.

Obróbka cieplna
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Techniki kontrolne

Badania wykonywane na 

miejscu (w zakładzie):

- analiza spektralna

- badanie ultradźwiękowe (UT)

- badanie magnetyczne proszkowe (MT)

- badanie penetracyjne (PT)

- pomiar 3D  

Badania wykonywane na zewnątrz:

- własności mechaniczne

- badanie struktury metalograficznej

- badanie rentgenowskie (RT)

RT

UT PT

MT

Badanie struktury 
metalograficznej

Własności 
mechaniczne

Pomiar 3D

Zapewnienie jakości 
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Certyfikaty

 DIN EN ISO 9001 : 2015

 DB – dopuszczenie dla (EN-GJL/GJS)

 AD 2000 W0/97/23/EG 

Dyrektywa ciśnieniowa

W/w certyfikaty znajdą Państwo na naszej stronie:

https://www.esterer-giesserei.de/pl/osiagniecia/zarzadzanie-

jakoscia/certyfikaty/ 

Zapewnienie jakości
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https://www.esterer-giesserei.de/pl/osiagniecia/zarzadzanie-
https://www.esterer-giesserei.de/pl/osiagniecia/zarzadzanie-jakoscia/certyfikaty/


Z naszym własnym działem obróbki oraz naszymi  niezawodnymi partnerami 

produkujemy obrobione wstępnie lub gotowe do montażu części, dzięki temu 

redukujemy ilość ogniw w Państwa łańcuchu dostaw.

Obróbka wstępna i „na gotowo” poprzez:

toczenie, frezowanie, honowanie, nacinanie profili wew. i zew., szlifowanie, wyważanie

Obróbka mechaniczna 
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Bilder/Mechanisch bearbeitete Gusskomponenten/Mech. bearbeitete Gusskomponenten.pptx
Bilder/Mechanisch bearbeitete Gusskomponenten/Mech. bearbeitete Gusskomponenten.pptx


Toczenie CNC Frezowanie CNC Toczenie i frezowanie CNC

 Narzędzia z napędem 

indywidualnym

 Ø max.: 500 mm

 Długość max.: 1500 mm

 Frezowanie 3 - osiowe

 Przestrzeń robocza X/Y/Z:

1200/600/800 mm

 Toczenie
- Ø max. : 920 mm
- Długość max.: 1800 mm

 5-osiowe frezowanie 

symultaniczne - przestrzeń 

robocza X/Y/Z:
590/510/1800 mm

Obróbka mechaniczna w zakładzie w Altötting 
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+ kształcenie zawodowe w kierunku mechanik obróbki skrawaniem 



 Piaskowanie powierzchni zgodnie z wymogami Klienta

 Polerowanie

 Gruntowanie

 Pokrywanie powierzchni proszkiem lub farbą

Obróbka dodatkowa odlewów
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Bilder/Polierte Gusskomponenten/Polierte Gusskomponenten.pptx
Bilder/Polierte Gusskomponenten/Polierte Gusskomponenten.pptx
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Przykłady zastosowań dla Twojej branży …

Przemysł spożywczy Przemysł chemiczny Górnictwo
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Leśnictwo Budownictwo/ 
kamień/ ziemia

Recykling

Bilder/Lebensmittel-Industrie/Lebensmittel-Industrie.pptx
Bilder/Lebensmittel-Industrie/Lebensmittel-Industrie.pptx
Bilder/Bergbau/Bergbau.pptx
Bilder/Bergbau/Bergbau.pptx
Bilder/Land- und Forstwirtschaft/Land- und Forstwirtschaft.pptx
Bilder/Land- und Forstwirtschaft/Land- und Forstwirtschaft.pptx
Bilder/Bau-Steine-Erden/Bau.pptx
Bilder/Bau-Steine-Erden/Bau.pptx
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Przykłady zastosowań dla Twojej branży …

Komponenty 
samochodowe

Przemysł 
farmaceutyczny

Budowa maszyn

Przemysł kolejowy

Przemysł zbrojeniowy Przemysł stoczniowy

Bilder/Fahrzeugkomponenten/Fahrzeugkomponenten.pptx
Bilder/Fahrzeugkomponenten/Fahrzeugkomponenten.pptx
Bilder/Bearbeitungsmaschinen/Bearbeitungsmaschinen.pptx
Bilder/Bearbeitungsmaschinen/Bearbeitungsmaschinen.pptx
Bilder/Pharma- und Medizintechnik/Pharma- und Medizintechnik.pptx
Bilder/Pharma- und Medizintechnik/Pharma- und Medizintechnik.pptx
Bilder/Schiffsbau/Schiffsbau.pptx
Bilder/Schiffsbau/Schiffsbau.pptx
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Konserwacja/ 
części zamienne

Architektura
Sztuka i disagn
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Przykłady zastosowań dla Twojej branży …

Przemysł 
energetyczny

Technika 
kompresorowa

Bilder/Instandhaltung und Ersatzteile/Instandhaltung und Ersatzteile.pptx
Bilder/Instandhaltung und Ersatzteile/Instandhaltung und Ersatzteile.pptx
Bilder/Architektur/Architektur.pptx
Bilder/Architektur/Architektur.pptx
Bilder/Kunst und Design/Kunst und Design.pptx
Bilder/Kunst und Design/Kunst und Design.pptx
Bilder/Verdichter-Technik/Verdichtertechnik.pptx
Bilder/Verdichter-Technik/Verdichtertechnik.pptx
Bilder/Energie-Technik/Energie-Technik.pptx
Bilder/Energie-Technik/Energie-Technik.pptx
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Podwyższamy Państwa produktywność w zakresie…

 rozdrabniania kruszyw 

twardych

 produkcji asfaltu

 produkcji betonu

 płukania piasku i żwiru

Odlewy specjalne jako części maszyn budowlanych
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Bilder/Bau-Steine-Erden/Bau.pptx
Bilder/Bau-Steine-Erden/Bau.pptx
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Odlewy trudnościeralne do rozdrabniania kruszyw

 Części młynów pionowych

 Wykładziny i elementy ścierne

 Listwy udarowe: żeliwo trudnościeralne Cr-Mo (63 – 65 HRC)

 Płyty udarowe: żeliwo trudnościeralne Cr-Ni (58 – 60 HRC) 

 Belki mielące: twardość 53 – 58 HRC

Odlewy trudnościeralne do produkcji asfaltu i betonu

 Rozkładarki do asfaltu: ślimaki

 Mieszarki do betonu: kompletne wykładziny do mieszarek, podłogi, 

płyty boczne, łopaty i ramiona, zgarniaki

 Mieszarki do asfaltu: j.w. do wszystkich popularnych modeli i marek

Przykłady części zamiennych do maszyn budowlanych

Odlewamy oryginały



Korzyści dla naszych Klientów:

- części zamienne ze stopów specjalnych w 

jakości „z pierwszego wyposażenia”

- magazyn z częściami zamiennymi w fabryce

- doradztwo i serwis ze strony doświadczonych 

pracowników

- odbiór zużytych części (złomu)

Części zamienne do maszyn budowlanych ze stopów specjalnych
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Bilder/Bau-Steine-Erden/Bau.pptx
Bilder/Bau-Steine-Erden/Bau.pptx
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Dziękujemy za Państwa zainteresowanie !
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