O FIRMIE KUFIETA S.J.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KUFIETA S.J. to zakład produkcyjny z długoletnią tradycją.
Firma została założona przez obecnego właściciela w 1986
roku i jest kontynuacją wielopokoleniowej działalności
w branży motoryzacyjnej. Obecnie oferujemy ponad 200
produktów: od całej gamy anten dla większości modeli
samochodów, przez ciśnieniomierze do opon, kable
rozruchowe, skrobaczki i zmiotki, po różne akcesoria
przeznaczone do utrzymania samochodu w czystości. Jako
jedyni spośród polskich producentów w branży posiadamy
tak bogatą ofertę asortymentową. Daje nam to dużą
przewagę na rynku polskim i zagranicznym oraz pozwala
skutecznie konkurować z eksporterami z Chin.

Właściciele KUFIETA S.J. dużą wagę przywiązuje się do jakości
produktów. Naszym priorytetem jest ciągłe doskonalenie
wyrobów oraz dostosowywanie ich do technicznych
i ekonomicznych wymagań klientów.

Produkowane przez KUFIETA S.J . ciśnieniomierze, skrobaczki
i kable rozruchowe otrzymują najwyższe oceny i uznawane
są za wzorowe w niezależnych testach przeprowadzanych
przez specjalistyczne pisma motoryzacyjne („Motor”,
„Auto Świat”). Precyzja wykonania została doceniona przez
licznych klientów.
Jednym z priorytetów polityki firmy jest stały rozwój.
Stąd systematyczna rozbudowa parku maszynowego,
poszerzanie oferty, podnoszenie kwalifikacji pracowników,
przy dbałości o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy.
W dużej mierze jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu środków
z Unii Europejskiej.
Prężnie rozwija się dział projektowania nowych wyrobów także na zamówienie i spoza branży motoryzacyjnej. Firma
oferuje również usługi projektowania i wykonania form
wtryskowych, a także produkcji. Zaufało nam już wiele firm,
których pomysły przeistoczyliśmy w konkretne, dobrze
dopracowane produkt.

W celu zapewnienia skuteczności polityki jakości, w 2012 roku
wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością, na podstawie
normy ISO 9001; 2008.
Stawiamy sobie następujące cele:
•
•
•
•
•
•

ciągłe doskonalenie procesów produkcji,
zwiększanie automatyzacji,
rozwój technologii produkcji,
rozszerzanie oferty,
unowocześnianie
parku
maszynowego
poprzez
instalowanie urządzeń nowszej generacji,
szkolenia specjalistyczne załogi doskonalące jej
kompetencje.

Dokładamy wszelkich starań, aby ustalone terminy realizacji
zamówień były dotrzymywane.
Jakość naszych wyrobów zależy również od jakości materiałów,
więc w realizacji polityki jakości ściśle współpracujemy z naszymi
dostawcami. Produkcja odbywa się przy założeniu, że za jakość
odpowiadają nie wylko właściciele firmy, ale także wszyscy jej
pracownicy. Dlatego też każdy, kto dostrzeże ryzyko pogorszenia
jakości zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań
mających na celu jej ochronę.

Krzysztof i Sebastian Kufieta
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ABOUT KUFIETA S.J.
KUFIETA S.J. is a manufacturing facility with a long
tradition. It was established by its present owner in 1986
and it is a continuation of a multi generation business in
the automotive industry. Today we offer over 200 products,
ranging from antennas for most car models, through tyre
pressure gauges, jumper cables, window scrapers and soft
brushes, to various accessories for keeping the car clean.
We have the broadest range of such products among Polish
manufacturers. This gives us a great competitive advantage
both on the domestic and foreign markets and allows to
successfully compete with exporters from China.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
At KUFIETA S. J. we pay a lot of attention to the quality of our
products. Our priorities are to constantly improve them and to
adjust them to technical and economic requirements of our
customers.
In order for our quality policy to be more efficient in 2012 we
implemented the Quality Management System, based on the
ISO 9001; 2008 standard.
Our objectives include:

Pressure gauges, scrapers and jumper cabled produced by
KUFIETA S.J. are always ranked high in independent tests
carried out by automotive magazines (e.g. Motor, Auto Świat)
and are considered model products in the industry. Our
precision of making is valued by our numerous customers.

•
•
•
•
•

One of the company’s priorities is constant development.
This is why we systematically develop our stock of
machinery, broaden our offer and improve the qualifications
of our workers, while preserving safety and good working
conditions. This is possible due to EU funds that we obtain.

•

Our designing department develops rapidly - we make more
and more different products, including custom-made and
goods unrelated with the automotive industry. Our offer also
includes designing and producing injection moulds, as well
as manufacturing. Many companies have trusted us on this
and thus we transformed their ideas into well-developed
products.

constant improvement of manufacturing processes,
increasing automation,
production technology development,
broadening our offer,
modernising our equipment through installing more
modern devices,
training specialist teams and improving their expertise..

We always make every effort to keep our deadlines.
The quality of our products also depends on the quality of
materials we use, that is why we strictly cooperate with our
suppliers. In our company every worker is responsible for the
quality of our products, not only the management. That is why
our employees are obliged to counteract every time they notice
that quality is at risk.

Krzysztof and Sebastian Kufieta
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kolekcja PREMIUM

PREMIUM collection

zimawinter
XL/SK01
132097
132080
062011

XL/SK02
061564
061571
062028

XL/ZM01/670

items/box 12 pcs.

|— 230mm —|
wysokiej jakości skrobak do szyb
high quality windscreen ice scraper

items/box 12 pcs.

|— 230mm —|
skrobak polikarbonowy
polycarbonate ice scraper

items/box 12 pcs.

|— 670mm —|
skrobak z uchwytem SOFTGRIP oraz
zintegrowaną podwójną szczotką

132134

XL/ZM01/670

ice scraper with SOFTGRIP handle and
integrated dual brush

items/box 12 pcs.

|— 670mm —|
skrobak z uchwytem SOFTGRIP oraz
zintegrowaną podwójną szczotką

132127

SK12
SK14
062127
062134

SK17
SK17 GP

ice scraper with SOFTGRIP handle and
integrated dual brush

items/box 24/12 pcs.

|— 210mm —|
|— 280mm —|
skrobak z mosiężnym ostrzem
ice scraper with brass blade

items/box 12 pcs.

|— 175mm —|

061502
061489
4

skrobak z mosiężnym ostrzem i gumową
ściągaczką
brass blade scraper with water remover

|— 500mm —|

061397

ZM05/580

krótki zmiotko-skrobak z uchwytem SOFTGRIP
shor t stylish brush/scraper with SOFTGRIP handle

items/box 16 pcs.

|— 580mm —|

061267

ZM05/770

zmiotko-skrobak z uchwytem SOFTGRIP
shor t stylish brush/scraper with SOFTGRIP handle

items/box 16 pcs.

|— 770mm —|

131168

ZM05/T/1210

długi zmiotko-skrobak z uchwytem SOFTGRIP
long stylish brush/scraper with SOFTGRIP handle

SoftGrip collection

items/box 16 pcs.

kolekcja SoftGrip

ZM05/500

items/box 16 pcs.

|— 850 - 1210mm —|

061250

SK08

teleskopowy zmiotko-skrobak z uchwytem SOFTGRIP
telescopic stylish brush/scraper with SOFTGRIP handle

items/box 15 pcs.

|— 265mm —|

061236

SK 04

skrobak do szyb z uchwytem SOFTGRIP
stylish windscreen scraper with SOFTGRIP handle

items/box 30 pcs.

|— 180mm —|

061120

skrobak do szyb z uchwytem
simple windscreen scraper with handle
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kolekcja SoftGrip PC SoftGrip PC collection

zimawinter
SK08

items/box 15 pcs.

|— 265mm —|

061342

ZM05/500 PC

polikarbonowy skrobak do szyb z uchwytem SOFTGRIP
polycarbonate windscreen scraper with SOFTGRIP handle

items/box 16 pcs.

|— 500mm —|

061403

ZM05/580 PC

krótki polikarbonowy zmiotko-skrobak z uchwytem SOFTGRIP
shor t polycarbonate brush/scraper with SOFTGRIP handle

items/box 16 pcs.

|— 580mm —|

061328

ZM05/770 PC

polikarbonowy zmiotko-skrobak z uchwytem SOFTGRIP
shor t polycarbonate brush/scraper with SOFTGRIP handle

items/box 16 pcs.

|— 770mm —|

061311

ZM05/T/1210 PC

długi zmiotko-skrobak z uchwytem SOFTGRIP - POLICARBON
long stylish brush/scraper with SOFTGRIP - POLICARBON

items/box 16 pcs.

|— 1210mm —|

061359

ZM07

teleskopowy polikarbonowy zmiotko-skrobak z uchwytem SOFTGRIP
telescopic polycarbonate brush/scraper with SOFTGRIP handle

items/box 6 pcs.

|— 1165mm —|

072287
6

zmiotka z obrotową głowicą
rotating snow brush

items/box 36 pcs.

|— 170mm —|
prosty skrobak do szyb z gumką do wody

061014

SK02

simple windscreen scraper with rubber
water remover

items/box 30 pcs.

skrobaki scrapers

SK01

|— 165mm —|
dwustronny skrobak z gumką do wody

061021

SK 02/D

two sided windscreen scraper with rubber
water remover

items/box 24 pcs.

|— 165mm —|
dwustronny skrobak z gumką do wody,
dodatkowy skrobak do lusterek

061182

SK05

two sided windscreen scraper with rubber
water remover, duo version - additional
mini scraper for mirrors

items/box 30pcs.

|— 265mm —|

061168

SK 09

skrobak do szyb z długim uchwytem
windscreen scraper with long handle

items/box 15 pcs.

|— 255mm —|

061243

SK 11

przezroczysty skrobak z uchwytem SOFTGRIP
clear windscreen scraper with SOFTGRIP handle

items/box 15 pcs.

|— 255mm —|

061335

skrobak do szyb z uchwytem SOFTGRIP
windscreen scraper with SOFTGRIP handle
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skrobaki scrapers

zimawinter
SK 03

items/box 70 pcs.

|— 120mm —|

061076

SK 03/G

prosty skrobak do szyb
simple windscreen scraper

items/box 70 pcs.

|— 120mm —|
prosty skrobak do szyb z
gumką do wody

061083

SK 16

062219

SK 16/DRUK

simple windscreen scraper
with rubber water remover

items/box 70 pcs.

|— 130mm —|
trapezowy skrobak z gumką do
ściągania wody i szczeliną do
czyszczenia piór wycieraczek
trapezoid windscreen scraper with
rubber water remover, and feature for
deicing windscreen wipers

items/box 70 pcs.

|— 130mm —|

062219

SK 07

trapezowy skrobak z gumką do
ściągania wody z nadrukiem
trapezoid windscreen scraper with
rubber water remover with print

items/box 70 pcs.

|— 130mm —|

061212

SK 10

trójkątny skrobak do szyb
triangular windscreen scraper

items/box 70 pcs.

|— 130mm —|

061274
8

dwukomponentowy skrobak do szyb
multicompound windscreen scraper

items/box 20 pcs.

|— 320mm —|

061144
061151

SK04R/DRUK

skrobak do szyb z polarową rękawicą
windscreen scraper with polar glove

items/box 20 pcs.

skrobaki scrapers

SK04R/ROP
SK04R/ROZ

|— 320mm —|
skrobak do szyb z rękawicą z
nadrukiem
windscreen scraper with glove with
print

SK09/RKP

items/box 20 pcs.

|— 350mm —|

ZM02

skrobak do szyb z rękawicą kodura
windscreen scraper with polyester glove

items/box 24 pcs.

|— 490mm —|

061052

ZM03

zmiotko-skrobak dwuczęściowy z długim uchwytem
windscreen scraper with snow brush and long handle

items/box 24 pcs.

zmiotki sbrushes

061380

|— 310mm —|

061069

ZM04

zmiotko-skrobak dwuczęściowy z krótkim uchwytem
windscreen scraper with snow brush and shor t handle

items/box 24 pcs.

|— 520mm —|

061113

zmiotko-skrobak dwuczęściowy z gumką do wody
windscreen scraper with snow brush and rubber water remover
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zmiotki sbrushes

zimawinter
ZM06/280

items/box 20 pcs.

|— 280mm —|

061298

ZM06/430

zmiotka drewniana ECO
brush with wooden handle ECO style

items/box 14 pcs.

|— 430mm —|

071051

ZM06/530

zmiotka drewniana ECO
brush with wooden handle ECO style

items/box 14 pcs.

|— 530mm —|

061304

ZM06/ECO-WOOD

zmiotka drewniana ECO
brush with wooden handle ECO style

items/box 40 pcs.

|— 450mm —|

061465

ZM06/ECO-WOOD/SK

zmiotka ECO drewno
brush ECO style wooden handle

items/box 32 pcs.

|— 540mm —|

061557

ZM06/ECO-WOOD/BB

Zmiotka ECO WOOD ze skrobakiem
ECO WOOD with ice scraper

items/box 24 pcs.

|— 500mm —|

061533
10

Zmiotka ECO WOOD z mosiężnym ostrzem
ECO WOOD with ice scraper with brass blade

061045

ŁOP/B

items/box 8 pcs.

uchwyt do nart
ski mounting racks

items/box15 pcs.

|— 510mm - 750 mm —|

131366

ŁOP/B/ALU

akcesioria accessories

UCH/NART

składana łopata do śniegu
collapsible snow showel

items/box 15 pcs.

|— 510mm - 750 mm —|

062141

ŁAŃCUCHY

062141

składana łopata do śniegu
collapsible snow showel

items/box 10 pcs.

Opaski antypoślizgowe na opony
Plastic chain
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100% MIEDZI
100% COPPER
KR WOREK

kable rozruchowe

code

length

cable
crosssection

packaging

KR/1,5MM2X2M

300250

2m

1,5mm 2

KR/2,5MM2X2M

300106

2m

2,5mm 2

KR/4MM2X3M

301486

3m

4mm 2

KR/6MM2X3M

301165

3m

6mm 2

model

code

length

cable
crosssection

packaging

KR/6MM2X3M

302162

3m

6mm 2

KR/16MM2X3M

302469

3m

16mm 2

carton

model

cardboard

akcesoria accessories

zimawinter

items/
box

weight

400/300/150

6

3,17 kgs

5902327300250

400/300/150

6

3,38 kgs

5902327300106

400/300/150

6

4,48 kgs

5902327301486

400/300/150

6

4,94 kgs

5902327301165

items/
box

weight

400/300/150

6

4,97 kgs

5902327302162

400/300/150

4

5,25 kgs

5902327302469

barcode

booster cables

kable rozruchowe
booster cables

12

cardboard

KR SASZETKA
barcode

ASZ/TIR/KPL

items/box 12 pcs.

|— 94 - 157 cm —|

131069
121275

ASZ TIR/M

teleskopowa szczotka do mycia, podłączenie wody z
zaworem niebieskie włosie PS, żółte PET
telescopic washing brush, water connector with valve, blue
hair PS, yellow PET

items/box 12 pcs.

szczotki brushes

KUFIETA

|— 160 - 300cm —|

131205

ASZ/TIR/K
131120
131229

ASZ/TIR/SCW/KPL/L

długa, teleskopowa szczotka do mycia, podłączenie wody
z zaworem
long telescopic washing brush, water connector with valve

items/box 12 pcs.

|— 94 - 157 cm —|
|— 158 - 300 cm —|
kij teleskopowy do szczotki TIR, podłączenie wody z
zaworem
telescopic handle for TIR brush, water connector with valve

items/box 10 pcs.

|— 145- 210cm —|

131199

ASZ/TIR/O

teleskopowa, “łamana” szczotka do mycia, z zaworem wody
telescopic, pivoting washing brush, water connector with valve

items/box 12 pcs.

|— 260 mm —|

121251
131076

ASZ/TIR/O/M

wymienna szczotka TIR niebieskie włosie PS
żółte włosie PET
replacement TIR brush blue PS, yellow PET

items/box 6 pcs.

|— 250 mm —|

131212

wymienna szczotka TIR/MAX
replacement TIR/MAX brush
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szczotki brushes

czystośćcleaning
ASZ/FELG

items/box 24 pcs.

|— 200mm —|

131182

ASZ/FELG/DŁ

szczoteczka do felg
washing brush for rims

items/box 36 pcs.

|— 360mm —|

072270

ASZ/FELG/OKR

długa szczotka do felg
long washing brush for rims

items/box 72 pcs.

|— 275mm —|

072263

ASZ/PS/NIE

okrągła szczotka do felg
round washing brush for rims

items/box 24 pcs.

|— 340mm —|

071082

ASZ/PET/ŻÓŁ

szczotka do mycia, podłączenie
wody z zaworem
washing brush, water connector

items/box 24 pcs.

|— 340mm —|

072089

ASZ/PET/CZA

szczotka do mycia, podłączenie
wody z zaworem
washing brush, water connector

items/box 24 pcs.

|— 340mm —|

072096
14

szczotka do mycia, podłączenie
wody z zaworem
washing brush, water connector

SCW01/SZA

items/box 24 pcs.

|— 240mm —|

121015

SCW02/SZA

ściągaczka do wody
z gumowym piórem
squeegee with rubber blade

items/box 20 pcs.

|— 240mm —|

121022

SCW07

profesjonalna ściągaczka do wody z piórem
silikonowym

ściągaczki squeegees

KUFIETA

professional squeegee with silicone blade

items/box 10 pcs.

|— 320mm —|

121091

SCW04/SZA

profesjonalna ściągaczka z silikonowym piórem w
kształcie litery T
professional squeegee with T-shaped silicon blade

items/box 12 pcs.

|— 280mm —|

131052

SCW06

dwukomponentowa ściągaczka do wody
z podwójnym piórem
multicompound squeegee with double blade

items/box 10 pcs.

|— 240mm —|

121053

SCW06/ALU
SCW06/PCW

ściągaczka krótka z gąbką do usuwania
owadów
shor t squeegee with insect removing sponge

items/box 6 pcs.
items/box 16 pcs.

|— 540mm —|

121077
121060

silikonowa ściągaczka z gąbką do usuwania owadów
i ściagania wody oraz uchwytem Softgrip®
silicon squeegee with insect removing sponge and Softgrip® handle
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gąbki i ściereczki sponges and cloths

czystośćcleaning
K2027

002027

K0078

000078

K6827

Ircha naturalna, french cut, rozmiar 9 dm2 (zawieszka)
Natural chamois leather in french cut, size 9 dm2 (header)

items/box 50 pcs.

Ircha syntetyczna, 40 x 30 cm (worek z zawieszką)
Synthetic chamois cloth, 40 x 30 cm (foil bag with header)

items/box 50 pcs.

Microfibra frotte, 220g/m2, 40 x 40 cm (niebieska)

006827

K0689

000689

K1594

003253

K0054

000054
16

items/box 50 pcs.

Microfiber cloth terry, 220g/m2, 40 x 40 cm (blue,
foil bag with header)

items/box 20 pcs.

Gąbka DUO do szyb, mikrofibra plus sztuczna skóra,
14 x 8,5 cm
DUO sponge for glass, synthetic chamois leather and
microfiber suede, 14 x 8,5 cm

items/box 6 pcs.

Gąbka GITARA, profesjonalna gąbka do mycia
samochodu, 22 x 12 cm (żółta)
GUITAR sponge special professional for car washing,
22 x 12 cm (yellow)

items/box 15 pcs.

Gąbka PREMIUM duża
PREMIUM sponge big

K0474

000474

K0870

000870

K1419

items/box 12 pcs.

Gąbka GITARA mała
GUITAR sponge small

items/box 30 pcs.

Profi PLUS zestaw
Profi PLUS set

items/box 50 pcs.

Microfibra standard, frotte 310g/m2, 40 x 40 cm
(mix kolorów)

001419

K7206

007206

K7473

007473

K7480

007480

Microfiber cloth standard terry 310g/m2, 40 x 40 cm
(mix colors, foil bag with header)

gąbki i ściereczki sponges and cloths

KUFIETA

items/box 20 pcs.

Mikrofibra XXL zestaw
Microfiber XXL set (bag with header)

items/box 7 pcs.

zestaw AUTO CLEAN
AUTO CLEAN set

items/box 7 pcs.

Zestaw AUTO WAX
AUTO WAX set
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lejki funnels

akcesoriaaccessories
LEJ/2/PRO

items/box 100 pcs.

|— 350mm —|

131014

LEJ/2/SKO

lejek dwuczęściowy - końcówka prosta
two-piece funnel - stright elastic nozzle

items/box 100 pcs.

|— 340mm —|

131267

LEJ/3/PRO+SKO

lejek dwuczęściowy - końcówka skośna
two-piecet funnel - angled nozzle

items/box 40 pcs.

|— 340mm —|
lejek trzyczęściowy - wymiene końcówki:
prosta i skośna

131021

LEJ/UNI

three-piece funnel - replaceable nozzles:
stright elastic, angled

items/box 100 pcs.

|— 340mm —|
uniwerslany zestaw czterech lejków:
średnice: 38mm, 61mm, 90mm, 112mm

wieszaki cloth hangers

131274
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W/CZARNY

universal set of funnels in range of diameters:
38mm, 61mm, 90mm, 112mm

items/box 5 pcs.

wieszak samochodowy - czarny
opcjonalny klips z nadrukiem
clothes hanger - black finish
optional personalisation clip

111016

W/CHROM
wieszak samochodowy - chromowany
opcjonalny klips z nadrukiem

112013

clothes hanger - chrome finish
optional personalisation clip

items/box 10 pcs.

bar / PSI / Mpa

041016

MAS 03

ciśnieniomierz - zakres: 0-3 bar
pressure gauge - range: 0-3 bar

items/box 8 pcs.

bar / PSI / Mpa
ciśnieniomierz do samochodów
dostawczych - zakres: 0-6 bar

041023

KAMIZELKI
132035
131038
117131

KOR/WLEW

131199

KOR/GAZ

pressure gauge for utylity vehicles
- range: 0-6 bar

items/box 50 pcs.

kamizelka ostrzegawcza - żółta
- opcjonalny nadruk

ciśnieniomierze pressure gauges

MAS 01

safety vest - yellow
- optional personalisation

items/box 10 pcs.

uniwersalny korek wlewu paliwa
universal fuel cap

items/box 100 pcs.

uniwersalny korek wlewu gazu,
bez opakowania

121244

OSŁ/KUL

051046

universal gas cap, no package incl.

items/box 100 pcs.

osłona kuli haka
towball cover
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AS 07/TV

VHF1 47-68Mhz
VHF 125-470Mhz
FM 87-108 Mhz
12 V
20 dB
2 x 4,5 m

items/box 9 pcs.
BLISTER

antena odbiornika radiowo-telewizyjnego

011507

car radio-T V antenna

AS09

items/box 10 pcs.
SKIN

długość przewodu:
wire lenght:

2,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

|— 310mm —|
antena samochodowa - wewnętrzna

011095

universal car antenna - internal

P/WA

items/box 12 pcs.

65-107 Mhz
12 V
20 dB

BLISTER

wzmacniacz antenowy

051039

0,3 - 5 m
przedłużacz kabli
extension cord

MA CC8

model

code

length

PA 01

011378

0,3 m

PA 02

011255

2m

PA 03

011262

3m

PA 04

011279

4m

PA 05

011286

5m

packaging

carton

PA 01 - PA 05

antenna amplifier

cardboard

elektronika i okablowanie electronics and cables

antenyantennas

items/
box

145/145/505
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5902327011378

145/145/505

12

5902327011255

145/145/505

8

5902327011262

145/145/505

7

5902327011279

145/145/505

6

5902327011286

nachylenie masztu:
mast angle:
50°

items/box 9 pcs.

10-

BLISTER

otwór montażowy:
mounting hole:

Ø8mm

długość przewodu:
wire lenght

3,5m

|— 340mm —|

021087

MA CC9

021094
20

barcode

antena samochodowa
universal car antenna - roof mounting
nachylenie masztu:
mast angle:
80°

items/box 9 pcs.

otwór montażowy:
mounting hole:
Ø18,5mm

BLISTER

długość przewodu:
wire lenght:

4,5m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

|— 350mm —|
antena samochodowa

universal car antenna - roof mounting

AS07/AL

011231

011293
antena samochodowa aluminiowa

antena samochodowa
universal car antenna

universal car antenna - aluminium

zasilanie (tylko AS07/AL):
supply (only AS07/AL):
12V
wzmocnienie (tylko AS07/AL):
gain (only AS07/AL):
<21dB
długość przewodu:
wire lenght:

4,5m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

nachylenie masztu:
mast angle:

80°

otwór montażowy:
mounting hole:

Ø18,5mm

items/box 9 pcs.
BLISTER

|— 350mm —|
zasilanie (tylko AS07):
supply (only AS07):

|— 165mm —|

12V

wzmocnienie (tylko AS07):
gain (only AS07):
<21dB
długość przewodu:
wire lenght:

4,5m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

nachylenie masztu:
mast angle:

80°

otwór montażowy:
mounting hole:

Ø18,5mm

AS17

items/box 9 pcs.
BLISTER

items/box 9 pcs.

011323

BLISTER

AS07/N/AL

AS17/AL
011330
antena samochodowa - aluminiowa

universal car antenna

universal car antenna - aluminium

|— 350mm —|
12V

zasilanie (tylko AS17/AL):
supply (only AS17/AL):
12V
wzmocnienie (tylko AS17/AL):
gain (only AS17/AL):
<21dB

wzmocnienie (tylko AS17):
gain (only AS17):
<21dB

długość przewodu:
wire lenght:

4,5m

długość przewodu:
wire lenght:

4,5m

pojemność przewodu:
wire capacity:

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

80pF ±10%

nachylenie masztu:
mast angle:

nachylenie masztu:
mast angle:

60°

60°

otwór montażowy:
mounting hole:

otwór montażowy:
mounting hole:

Ø18,5mm

Ø18,5mm

AS17/N
011347

items/box 9 pcs.
BLISTER

items/box 9 pcs.
BLISTER

011309

antena samochodowa

zasilanie (tylko AS17):
supply (only AS17):

akcesoria GSM accessories

AS07

AS17/N/AL
011354

|— 165mm —|
items/box 9 pcs.
BLISTER

items/box 9 pcs.
BLISTER
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antenna antenna

antenyantennas
AS01/0

items/box 9 pcs.
BLISTER

długość przewodu:
wire lenght:

1,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

|— 660mm —|

011019

antena samochodowa - długa
universal car antenna - long

AS02/0

items/box 6 pcs.
SKIN

długość przewodu:
wire lenght:

1,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

|— 335mm —|
antena samochodowa - gumowa

011033

universal car antenna - rubber

AS15/RS

items/box 8 pcs.
BAG

długość przewodu:
wire lenght:

2,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

|— 355mm —|
antena samochodowa - magnetyczna

011200

universal car antenna - roof mounting,
magnetic

AS01/P

items/box 10 pcs.
SKIN

długość przewodu:
wire lenght:

2,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

|— 660mm —|
antena samochodowa długa

011026

universal car antenna

AS02/P

items/box 9 pcs.
BLISTER

długość przewodu:
wire lenght:

2,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

antena samochodowa gumowa
universal car antenna

AS08/P
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SKIN

|— 335mm —|

011040

items/box 9 pcs.
BLISTER

długość przewodu:
wire lenght:

2,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

011088

items/box 8 pcs.

items/box 8 pcs.
SKIN

|— 355mm —|
antena samochodowa - sprężyna
universal car antenna - spring

items/box 9 pcs.

długość przewodu:
wire lenght:

2,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

|— 385mm —|
antena samochodowa dachowa

011170

universal car antenna - roof mounting

AS12/S

items/box 9 pcs.

2,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

|— 340mm —|

011118

antena samochodowa sport
universal car antenna

AS12/NT

items/box 9 pcs.
BLISTER

długość przewodu:
wire lenght:

2,2m

pojemność przewodu:
wire capacity:

80pF ±10%

MA CC1

items/box 8 pcs.
SKIN

BLISTER

długość przewodu:
wire lenght:

011125

items/box 8 pcs.
SKIN

BLISTER

akcesoria GSM accessories

AS10/D

items/box 8 pcs.
SKIN

|— 610mm —|
antena samochodowa - długa
universal car antenna - long

items/box 14 pcs.
SKIN

nachylenie masztu:
mast angle:
0-180°

|— 385mm —|

021018

MA CC6

antena samochodowa - długa
universal car antenna - long

items/box 14 pcs.
SKIN

nachylenie masztu:
mast angle:
10-50°

021063

MA CC7
nachylenie masztu:
mast angle:
10-50°

021070

|— 610mm —|
antena samochodowa - długa
universal car antenna - long

items/box 9 pcs.
BLISTER

|— 340mm —|
antena samochodowa - długa
universal car antenna - long
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maszty masts

antenyantennas
MA S56

items/box 14 pcs.
SKIN

nachylenie masztu:
mast angle:
10-50°

|— 610mm —|
antena samochodowa - długa

021100

universal car antenna - long

MA S57

items/box 9 pcs.
BLISTER

nachylenie masztu:
mast angle:
10-50°

|— 340mm —|

021117

MA 01/U

antena samochodowa
universal car antenna - roof mounting

items/box 20 pcs.
SKIN

MA 02/U

SKIN

|— 660mm —|

081012

MA 03

maszt anteny - długi
antenna mast - long

items/box 15 pcs.
SKIN

|— 355mm —|

081029

MA 04/U

MA 07/U

maszt anteny - sprężyna
antenna mast - spring

items/box 20 pcs.

081043

MA 07/AL/U

MA 08/U

antenna mast - universal

items/box 15 pcs.

maszt anteny - teleskopowy
antenna mast - telescopic

items/box 20 pcs.
SKIN

|— 165mm —|

|— 350mm —|
maszt anteny - uniwersalny

antenna mast - rubber

|— 590mm —|

SKIN

081074

maszt anteny - gumowy

SKIN

|— 355mm —|

081036

items/box 15 pcs.

081258

maszt anteny - aluminium
antenna mast - aluminium

items/box 20 pcs.
SKIN

|— 610mm —|

081081
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maszt anteny - NT
antenna mast - NT

items/box 20 pcs.
SKIN

MA 11/U Seat

|— 340mm —|
maszt anteny - sporting

081104

antenna mast - sporting

items/box 20 pcs.
SKIN

|— 400mm —|
maszt anteny

081111

antenna mast

GSM/A3D

długość przewodu:
wire lenght:

3,0m

wzmocnienie:
gain:

5dB

przewód:
cable type:

RG 58

złącze:
connector:

FME

antena GSM - otwór Ø13mm

101154

GSM antenna - mounting hole Ø13mm

GSM/A4
wzmocnienie:
gain:

3-5dB

złącze:
connector:

FME

wzmocnienie:
gain:

5dB

złącze:
connector:

FME

antena samochodowa dachowa

101185

universal car antenna - roof mounting

GSM/P03

GSM/P06
przewód:
cable type:
złącze:
connector:

RG 58

przewód:
cable type:

RG 58

FME

złącze:
connector:

FME

6m

101062

101079

GSM/P09

GSM/P12
przewód:
cable type:

101086

RG 58

GSM antenna - magnetic

GSM/A9

9m

3,0m

przewód:
cable type:

antena GSM - magnetyczna

101055

3m

długość przewodu:
wire lenght:

akcesoria GSM accessories

MA 10/U

złącze:
connector:

RG 58
FME

12m

przewód:
cable type:

RG 58

złącze:
connector:

FME

101093
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projektowanie design
PL
W ramach firmy KUFIETA S.J. powstał i prężnie się
rozwija odrębny dział projektowania wyrobów.
Nawiązana została współpraca z Akademią Sztuk
Pięknych w Katowicach. Zaowocowała ona wieloma
interesującymi projektami, z których wiele weszło do
seryjnej produkcji i ma duży popyt u klientów.
Nowe wyroby możemy projektować także pod
konkretne zamówienie, również dla klientów spoza
branży motoryzacyjnej. W tej dziedzinie możemy
pochwalić się sporym doświadczeniem.
Pełna obsługa procesu wdrożeniowego, obejmuje
wszystkie etapy projektowania:
analizę użytkową, ergonomiczną i materiałową;
wstępne prace koncepcyjne, projektowanie CAD/
CAM, prototypowanie we wszystkich dostępnych
technologiach rapid prototyping (z tworzywa ABS
lub z żywic).
Zespół doświadczonych projektantów wzornictwa
przemysłowego sprosta wszelkim potrzebom w
zakresie estetyki i innowacyjności projektowanych
produktów.
W procesach projektowych i konstrukcyjnych
wykorzystujemy oprogramowie Siemens PLM
Software NX 9.
Wszechstronne narzędzia CAD do modelowania
powierzchni swobodnych i modelowania
synchronicznego umożliwiają pracę na projektach
dostarczonych przez klienta, przenoszenie ich
do modułów CAM i perfekcyjnych systemów
obróbczych.
Zapewniamy wydajność, efektywność i oszczędności
wykraczające poza standardowy proces
projektowania, na wszystkich etapach opracowania.
Klient może liczyć z naszej strony na pełną kontrolę i
optymalizację estetyczną produktu.
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projektowanie design
ENG
In the company KUFIETA S.J. the Product Design
Department was established and develops rapidly.
The company started cooperation with the
Academy of Fine Arts in Katowice. The result of the
cooperation was interesting projects, many of which
are in series production and turn out to be very
popular with customers.
We are also able to produce new products in
compliance with particular orders, also for customers
from beyond the automotive branch. In this field we
can boast of a wide experience.
Full service of the implementation process comprises
all stages of the design: usability, ergonomics and
material analysis; initial conceptual works, CAD/CAM
design, prototyping in all available technologies,
rapid prototyping (from ABS or resins).
A team of experienced industrial designers will
meet all needs in the scope of aesthetics and
innovativeness of designed products.
We use Siemens PLM Software NX 9 in designing and
construction processes.
Versatile CAD tools for free surface modeling and
synchronic modeling allow us to work with projects
provided by the customer, to transfer them to CAM
modules and to perfect machining tools.
We provide good performance, effectiveness
and savings going beyond the standard process
of designing at all stages of development. The
customer may count on full control on our side and
aesthetic optimisation of the product.
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narzędziownia tooling
PL
Drugim etapem tworzenia nowego produktu jest
projekt konstrukcji formy i wykonanie jej w metalu.
Projektujemy i wykonujemy formy do wtrysku
tworzyw w każdej technologii, także formy
wielokomponentowe
i rozdmuchowe. Wykonujemy analizę procesu
wtrysku.
Prowadzimy także pełen serwis wykonanych
narzędzi. Oferujemy obsługę z zakresu remontów
oraz prac regeneracyjnych form.
Na tym jednak nie kończy się nasz wkład
w tworzenie nowego wyrobu, gdyż możemy
podjąć się produkcji, korzystając z nowoczesnego
parku maszynowego, obsługiwanego przez
wykwalifikowaną kadrę pracowników.
Zaufało nam już wiele firm, które powierzyły
nam swoje pomysły, a my przetworzyliśmy je w
rzeczywistość.
ENG
The second stage as regards the development of a
new product is the design of the mould structure
and performance of the mould in metal.
We design and perform injection moulds in every
technology, also multi-component moulds and blow
moulds. We conduct an injection process analysis.
We also provide comprehensive servicing of
performed tools. We offer full service in the scope of
renovations and regeneration of moulds.
However, our contribution into the creation of a new
product does not end here, as we are able to take up
production by using a modern machine park served
by qualified personnel.
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produkcja production
PL
Trzecim etapem tworzenia nowego produktu jest
jego seryjna produkcja.
Oferujemy usługi wtryskiwania przy wykorzystaniu
nowoczesnego parku maszynowego, obsługiwanego
przez wykwalifikowanych pracowników.
Chętnie dzielimy się naszym wieloletnim
doświadczeniem w dziedzinie przetwórstwa
tworzyw. Zaufało nam już wiele firm, których
pomysły przeistoczyliśmy w konkretne, dobrze
zaprojektowane i wykonane produkty.
W KUFIETA SP. J. wdrożony został system zarządzania
LEAN Management. Wszystkie działy funkcjonują
zgodnie z jego zasadami, nieustannie udoskonalając
strukturę i procesy.

ENG
The third stage as regards the creation of a new
product is its series production.
We offer injection services provided with the use of a
modern machine park served by qualified personnel.
We are willing to share our many years’ experience
in the field of plastic processing. We have won
confidence of many companies whose ideas were
transformed by us into concrete, well-designed and
performed products.
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notatki notes
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Siedziba firmy zlokalizowana jest 5 km od zjazdu z autostrady A1 w Gorzyczkach
The company hedquater is located 5 km from highway A1 exit at Gorzyczki

01-2018
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KUFIETA S.J.
44-352 Czyżowice
ul. Nowa 28 W

www.kufieta.com
e -mail:
kufieta@kufieta.com.pl

telefon:
+48 32 455 61 06
+ 48 663 406 706
fax:
+48 32 456 08 52

BIURA
PRODUKCJA
I MAGAZyN
44-352 Czyżowice
ul. Nowa 28W

NARZęDZIOWNIA
44-300 Wodzisław Śląski
ul.Rzeczna 5

