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Nasze artykuły sprzedawane są na całym świecie za po-
mocą naszych przedstawicielstw i dystrybutorów. Wciąż 
poszerzamy paletę produktów – obejmuje ona między in-
nymi złącza wtykowe zaworów i czujników, zawory i filtry 
gazowe, wyłączniki ciśnieniowe, wyłączniki zbliżeniowe 
do cylindrów, układy przeciwzakłóceniowe i przekaźniki 
sprzęgające.

PETERS INDU PRODUKT, FIRMA ZAŁOŻONA W 1974 R., ZDOBYŁA MIĘDZYNARODOWĄ RENOMĘ JAKO 
PRODUCENT ARTYKUŁÓW Z ZAKRESU PNEUMATYKI, HYDRAULIKI, TECHNIKI ZAWORÓW, CZUJNIKÓW  
I AUTOMATYZACJI. ZAKŁADY PRODUKCYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ W WESEL NAD RENEM W NIEMCZECH 
ORAZ WE WROCŁAWIU.

Wymagania wobec urządzeń nie są takie same. Nie istnie-
je i z pewnością nigdy nie powstanie produkt, pasujący do 
wszelkich zastosowań.

Dlatego też celem naszej pracy jest rozwiązywanie  
specjalnych zadań stawianych nam przez klientów – od 
pierwszej idei po gotowy produkt.

KOMPETENCJA W ZAKRESIE PNEUMATYKI, 
HYDRAULIKI, TECHNIKI ZAWORÓW, CZUJNIKÓW 

I AUTOMATYZACJI.
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ZAPEWNIAMY I PODNOSIMY JAKOŚĆ DZIĘKI INDY-
WIDUALNYM METODOM TESTOWYM – NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ JEST NASZYM STANDARDEM.

Optymalne rozwiązanie musi spełniać nie tylko wyma- 
gania techniczne, nie może także przekraczać założonych 
kosztów. Czasem nie można się obejść bez nowej kon-
strukcji, lecz innym razem wystarcza drobna modyfikacja.

Nasz innowacyjny zespół konstruktorów chętnie przy-
gląda się zadaniom z nowych punktów widzenia. Dzięki 
temu udaje nam się często znaleźć alternatywne metody 
rozwiązań. Przy użyciu nowoczesnych systemów CAD  
podejście to prowadzi wprost do produktu dla klienta – 
oczywiście z zachowaniem wszystkich obowiązujących 
standardów i przepisów.

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI DO KAŻDEGO ZLECE-
NIA – NIEZALEŻNIE OD JEGO WIELKOŚCI.

Konfekcjonowanie kabli

Nieważne, czy mamy do czynienia z częściami drutowymi, 
SMD czy wyposażeniem mieszanym – dzięki liniom SMD, 
lutowaniu falowemu czy chroniącej części instalacji do 
lutowania w fazie gazowej jesteśmy w pełni elastyczni  
w zakresie realizacji elektroniki.

Wyposażenie płytek drukowanych

Jeśli klient stosuje produkt w surowym otoczeniu, potrzeb-
ne jest odpowiednie „opakowanie”. Otrzyma od nas urzą- 
dzenie gotowe do montażu, np. dzięki odlanej obudowie, 
termotopliwemu klejowi czy spawaniu ultradźwiękowe-
mu. Zakładowa narzędziownia pozwala nam spełniać ży- 
czenia klientów – szybko i bez biurokracji.

Montaż sprzętu

Stuprocentowa kontrola jakości powinna być w dzisiej- 
szych czasach powszechnie stosowana, my jednak idziemy 
o krok dalej. Zapewniamy, że sprzęt wytrzymuje warunki 
w terenie – stosując na przykład własne metody pomiaru 
wibracji czy test klimatyczny do –60°C. Naszym celem jest 
spełnianie potrzeb i wymogów naszych klientów przy po-
mocy innowacyjnych produktów i świadczeń. 
Z przyjemnością odpowiemy na pytania w tym zakresie.

Wyposażenie testowe

Nieważne, czy klient potrzebuje wstępnego konfekcjono-
wania połączenia wtykowego lub zastosowania obcego 

produktu, czy chodzi o jeden kabel czy ich wiązkę – dzięki 
automatycznym maszynom do splatania i cięcia kabli, 
stanowiskom zaciskowym i nowoczesnym miejscom pracy 
nasi pracownicy zapewniają klientom połączenie!
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DZIĘKI STOSOWANIU 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZEJ 
TECHNIKI DOCHODZIMY 
DO INDYWIDUALNYCH  
I INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ.



WYCIĄG Z PORTFELA 
NASZYCH PRODUKTÓW
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Wyłącznik 
ciśnieniowy
Elektronika

Złączka wtykowa 
DIN-EN

Sterownik czasowy 
zaworu

Wyłącznik 
ciśnieniowy
Hydraulika

Wyłącznik 
ciśnieniowy
Pneumatik

Złączka wtykowa 
Delphi

Złączka wtykowa 
Deutsch

Złączka wtykowa
JPT

Złączka wtykowa 
ST3

Złączka wtykowa
Superseal 

Złączka wtykowa  
M12

Złączka wtykowa  
M12

Moduł aktor-sensor
M12

Moduł aktor-sensor
M8

Złączka wtykowa 
M12 do 
konfekcjonowania

Gazowy zawór 
bezpieczeństwa
1/2“ do 1“ EN 161

Gazowy zawór 
bezpieczeństwa 
1 1/2“ do DN 300 EN 161

Filtr gazowy Moduł oszczędności 
energii PWM 
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