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Zakład Produkcyjny Akumulatorów Chłodu należy do spółki 
Mar-Bud Sp. z o. o. Budownictwo Sp. k. Akumulator Chłodu to autorski 
pomysł, nad którym prace koncepcyjne trwały 4 lata. Wynikiem prac 
badawczo - rozwojowych jest urządzenie o nazwie ICE ON. 
W ramach prac rozwojowych uruchomiono kilka pilotażowych instalacji. 
Testy urządzenia ICE ON przyniosły obiecujące rezultaty w kontekście 
innowacyjności i opłacalności tego rozwiązania.

“Oficjalne otwarcie fabryki odbyło się 8 grudnia 2021 roku. 

Historia zakładu
Budowa fabryki 
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Powierzchnia działki: 

27 279 m2 
Dostępny teren do zabudowy:

około 60% 
Powierzchnia hali produkcyjnej:

3 000 m2

Powierzchnia magazynu:

3 000 m2
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Park maszynowy

Linia do automatycznego prostowania, cięcia i gięcia 2D/3D rur

Możliwości produkcyjne

Maks. śr. rury ze stali miękkiej (R=350/450N/mm2) 18mm 
Maks. śr. rury ze stali Inox 14mm 
Maks. śr. rury okrągłej ze stopu (Al-Cu-Ot) 25mm 
Maks. promień gięcia 140mm

Linia do gięcia rur 2D/3D 
STAR METIS 180 
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Przykładowe produkty  z linii gięcia rur

Zeskanuj kod 
Zobacz nasze
maszyny w akcji

Dostępne średnice rur i promienie kamieni gnących*

140         140        35, 140      25, 35, 140    25,140     25, 140     140

4,75         5               6                  8                  10            12           15 

*- Dodatkowe średnice i promienie dostępne na zamówienie

R mm

mm
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Park maszynowy
Możliwości produkcyjne
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Linia do automatycznego rozwijania, cięcia i gięcia blach

Sterowanie numeryczne
Maksymalna szerokość blachy 1270mm 
Maksymalna grubość blachy 8mm

Prasa krawędziowa 
Ermaksan Speed Bend Pro 1270x60

Szerokość robocza 1050mm 
Maksymalna grubość blachy 1mm

Gilotyna do blachy w kręgach 
Simmech LCA –1000/1/3/19/11/2
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Przykładowe produkty  z linii gięcia blach

Zeskanuj kod 
Zobacz nasze
maszyny w akcji
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Park maszynowy
Możliwości produkcyjne

Plotery przemysłowe 2D

Obszar roboczy 1530 x 3120mm 
Nóż oscylacyjny: maks. gr. ciętego materiału 50mm

Ploter przemysłowy 2D + nóż 
Kimla BPF 1631
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Przykładowe produkty  ploterów 2D

Zeskanuj kod 
Zobacz nasze
maszyny w akcji



Spawanie stali konstrukcyjnych, metali kolorowych, 
blach kwasoodpornych i aluminiowych 

Spawarki MAG/MIG, TIG 
Lincoln 505S, Denise DIX CM 141.M
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Wydajność spoiwa: 2kg/h  
Materiał spawalny: PE, PP, PVDF, PVC

System do sprawdzania nieszczelności z wykorzystaniem 
azotu i helu

Średnica zewnętrzna rury 16mm 
Materiał poddawany obróbce: miedź chłodnicza

Park maszynowy
Możliwości produkcyjne

Ekstruder - zgrzewarka do tworzyw 

Urządzenia do sprawdzania nieszczelności Wyoblarka do sferycznych końcówek rur 

HERZ ExOn 2 

Phoenix Quadro RALC Italia Pipe Closing

Średnice zewnętrzne rur: 6,8,10,12,16,18mm 
Materiał poddawany obróbce: miedź chłodnicza

Linia do prostowania rur 
Simmech LRM/6R/0/09/01 

Szerokość robocza/ maks. długość cięcia 2050mm 
Wydajność cięcia (grubość elementu obrabianego) 4mm 

Gilotyna do blachy arkuszowej 
Metallkraft MTBS 2550-40 B 
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Średnica zewnętrzna rury 16mm 
Długość rury 500-1100 mm 
Średnica otworu (kielicha) 8mm 
Materiał poddawany obróbce: miedź chłodnicza

Max kąt gięcia: 180° 
Średnice zewnętrzne rur:8,12,16,22mm 
Materiał poddawany obróbce: miedź chłodnicza

Zakres cięcia: 
Okrąg: 178mm 
Prostokąt: 178mm x 305mm 
Ukosowanie: 120mm x 180 mm

Linia do wyciągania kielichów 

Beztrzpieniowa giętarka do rur

Piły - przecinarki taśmowe do metalu 

Wykrawarka Primatech 1AX 

O+P

MOST UE-7120 

Skontaktuj się z nami:

biuro@mar-bud.pl

Jesteś zainteresowany 
wykorzystaniem naszych maszyn?

Zgrzewarka stacjonarna oporowa
TECNA Typ 4647N
Maksymalny wysięg ramion 700mm 
Skok roboczy 10 -60mm 
Maksymalna moc zgrzewania 39kVA 
Maksymalny prąd zgrzewania dla stali 9,6kA
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W ramach współpracy oferujemy:

Spawania tworzyw sztucznych (zbiorniki, wanny).  

Lutowanie twarde, miękkie, spawanie TIG, MIG/MAG. 

Miejscowe wykrywanie nieszczelności układów chłodniczych (sniffer helowy, wodorowy, freonowy).

Frezowanie, cięcie CNC 2D (pleksi, sklejka, płyty meblowe, płyty MDF, HDF, wełna, pianka).  

Gięcie blach na prasie krawędziowej (maks. grubość blachy 8 mm). 

Gięcie CNC rur stalowych, aluminiowych i miedzianych. 

Składanie i montaż urządzeń chłodniczych (na miejscu lub u klienta). 

Kooperacja i usługi 
Biznesowa współpraca  

Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie produkcji, montażu 
urządzeń dla branży HVAC.



Fabryka w obiektywie
Zdjęcia z produkcji  
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Urządzenie ICE ON, zarządzane jest przez kontroler umożliwiający pełen nadzór i monitorowanie pracy 
przez użytkownika. Można je podłączyć do istniejącej instalacji wody lodowej.

System jest kompatybilny ze wszystkimi znanymi systemami chłodzenia przemysłowego 
wykorzystującymi wodę lodową.

Dedykowana aplikacja sterująca, umożliwia akumulowanie nadwyżki energii pochodzącej 
z odnawialnych źródeł energii.

Wybrane produkty własne
ICE ON – akumulator chłodu

Akumulator Chłodu jest urządzeniem, do wytwarzania i magazynowania energii 
z przemiany fazowej wody w lód. Gromadzenie energii odbywa się w nocy poza 
szczytem, gdy sieć energetyczna nie jest obciążona a cena energii jest niższa. 
Panują wówczas korzystne warunki zewnętrzne, które przekładają się na wyższą 
sprawność procesu.

Jesteś zainteresowany naszymi produktami? Skontaktuj się z nami:

kontakt@iceon-engineering.com
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Pracujemy nad wzbogaceniem typoszeregu akumulatorów, aby dopasować produkt do potrzeb 
klientów. Wierzymy, że kierunek naszej produkcji doskonale wpisuje się w aktualne potrzeby i wyzwania 
energetyki.

Inwestujemy w rozbudowę parku maszynowego i szkolenia pracowników.

Myślisz podobnie? - zapraszamy Cię do współpracy!

Planowane inwestycje
Dalsze kierunki rozwoju

Innowacja, to słowo, które wskazuję nam kierunek rozwoju naszej działalności. 
Wiedza z dziedziny energii odnawialnej daje nam motywacje do odkrywania nowych 
rozwiązań i technologii.  



biuro@mar-bud.pl
+48 22 431 67 01

Skontaktuj się z nami:

engineering
know how solutions

Zakład Produkcyjny 
Akumulatorów Chłodu
ul.Przemysłowa 8
21-400 Łuków, Poland


