
                       

 

 

Tour de „CNC PRO Mariusz Prusak” 
 Abplanalp 

 
O FIRMIE / ABOUT COMPANY 

Firma CNC PRO Mariusz Prusak jest rodzinną firmą, której historia zaczyna się  
w latach 80-tych XX wieku. Na początku działająca jako Zakład Ślusarski „Prusak I”, następnie 
w roku 2001 firma przekształciła się w Ślusarstwo Produkcyjne „Prusak II”. Od początku 
działalności firma specjalizuje się w obróbce matali i tworzyw sztucznych oraz produkcji 
wyrobów wg wymagań klientów. Działając na rynku od czterech dekad posiada nowoczesną 
infrastrukturę i park maszynowy, który pozwala obsługiwać najbardziej wymagających 
klientów. 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku w 2017 roku firma stworzyła dział 
montażu dzięki czemu usługi wykonywane są kompleksowo od produkcji części do montażu 
podzespołów. Montowane są zarówno całe maszyny a także małe podzespoły, które 
następnie składane są w całość zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Klienta.  

 „W 2019 roku została oddana do użytku nowoczesna hala produkcyjna w Świdniku  
o powierzchni ok. 800m2 gdzie znajduje się nowoczesny park maszynowy, w którego skład 
wchodzą m.in. najnowszej generacji obrabiarki sterowane numerycznie firmy Haas, w tym 
trzy maszyny pięcioosiowe. Stosujemy najnowszej generacji narzędzia skrawające  
i pomiarowe.” - mówi Mariusz Prusak – właściciel firmy. 



DOŚWIADCZENIE / EXPERIENCE 

„Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrą specjalistów z wieloletnim doświadczeniem  
w obróbce mechanicznej. Dzięki doświadczeniu i odpowiedniej wiedzy, a także 
zaangażowaniu i rzetelności, posiadamy na rynku solidną pozycję. Potwierdzeniem 
wysokiego poziomu jakości usług świadczonych przez naszą firmę jest wdrożony system 
zarządzania jakością wg standardu ISO 9001:2015.” – dodaje Mariusz Prusak. 

 



 
CO PRODUKUJEMY /  WHAT WE PRODUCE  

CNC PRO Mariusz Prusak specjalizuje się w realizacji zleceń z zakresu obróbki 
skrawaniem na obrabiarkach CNC. Obrabiane materiały to przede wszystkim: 

 stal narzędziowa 

 stal nierdzewna 

 stal kwasoodporna 

 stal węglowa 

 tworzywa sztuczne 

 metale kolorowe 

 



 

PARK MASZYNOWY CNC / CNC MACHINE PARK 

Wybrane modele obrabiarek firmy Haas znajdujące się na wyposażeniu firmy CNC PRO 

Mariusz Prusak: 

 Centrum tokarskie Haas ST-10 - 1 szt.  

 Centrum tokarskie Haas ST-20 - 3 szt.  

 Centrum tokarskie Haas ST-25 - 1 szt.  

 Centrum tokarskie Haas SL 30 CNC Haas - 1 szt.  

 Centrum Obróbcze Haas VF-3YT/50 - 1 szt. 

 Pionowe centrum obróbcze Haas VF-2 - 3 szt.  

 Pionowe centrum obróbcze czteroosiowe Haas VF-3 - 3 szt.  

 Pionowe centrum obróbcze czteroosiowe Haas VF-3 z paletyzacją - 2 szt.  

 Pionowe centrum obróbcze czteroosiowe Haas VF-4 - 2 szt.  

 Pionowe centrum obróbcze czteroosiowe Haas VF-9 - 1 szt.  

 Frezarka bramowa Haas GR 712 - 1 szt.  

 Pionowe centrum obróbcze pięcioosiowe Haas UMC-750 - 3 szt.  


