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O FIRMIE

MABO Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 01.06.1967 r. to 52 lata doświadczeń w branży metalowej.

Wiedza, doświadczenie, wiele patentów, wzorów przemysłowych, wyróżnień, certyfikatów zaowocowały

uznaniem firmy na rynku polskim i europejskim.

W chwili obecnej zatrudniamy ponad 200 pracowników. MABO zatrudnia wykwalifikowaną kadrę

inżynierską oraz odpowiedni potencjał techniczny w postaci oprogramowania, przyrządów pomiarowych,

nowoczesnego parku maszynowego CNC. Zarządzanie firmą wspomaga zintegrowany system ERP.



O FIRMIE

MABO posiada własną ocynkownię, malarnię mokrą, proszkową, wydziały produkcyjne, wydział narzędziowni, dział kontroli jakości z 

bogato wyposażoną izbą pomiarów.

Jesteśmy producentem: 

• słupów stalowych trakcyjnych, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, 
• konstrukcji stalowych ze stali czarnej i nierdzewnej, 
• osprzętu sieci trakcyjnej. 

W latach 2013 – 2015 realizowaliśmy projekt wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa. 

W trakcie realizacji projektu byliśmy wspierani doświadczeniem i wiedzą Instytutu Kolejnictwa. 

W projekcie uwzględnialiśmy opinie i sugestie środowisk związanych z tematem górnej sieci trakcyjnej, projektantami, monterami, 

przedstawicieli PLK i Energetyki. W wyniku tej współpracy powstały nowe i ciekawe rozwiązania do zastosowania w sieciach 

trakcyjnych transportu szynowego.



Słupy trakcyjne



Słupy trakcyjne 



Słupy trakcyjne 



Słupy sygnalizacyjne
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Słupy oświetleniowe



Słupy oświetleniowe



Słupy trakcyjne
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Place zabaw
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Balkony



Balkony



Konstrukcje



PODWIESZENIA 

PRZELOTOWE                                                                           ŚRODKOWE
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PODWIESZENIA

KRZYŻOWE                                               OBNIŻONE



TRAKCYJNE URZĄDZENIE NAPRĘŻAJĄCE 
JEDNOSPRĘŻYNOWE

TRAKCYJNE URZĄDZENIE 
NAPRĘŻAJĄCE DWUSPRĘŻYNOWE



DOPUSZCZENIA 



CERTYFIKATY

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat zgodności zakładowej 
kontroli produkcji 

Certyfikat na słupy 
oświetleniowe stalowe

Certyfikat spawalniczy

Certyfikat oceny 
procesu spawalniczego



PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

• POIR 3.2.1 – budowa hali do produkcji napinaczy;

• RPO 1.1. – prace B+R rozwój napinaczy;

• RPO 1.1. – bepieczne drogowe konstrukcje wsporcze;

• TECHMATSTRATEG – konsorcjum: AGH; PW; IMN; MABO – podwieszenia do 
KDP;

• Inne projekty B+R.

• Współpraca z PAIH i ekspansja na rynki zagraniczne.



DIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

MABO Sp. z o.o.
ul. Spółdzielców 8 A
72-006 Mierzyn
www.mabo.pl
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