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ODDZIAŁ MOBILNOŚCI – MIĘDZYNARODOWY RUCH DLA CIEBIE
Firma GIFAS została założona w 1962 roku w Niemczech przez Wernera J. Gröningera.
Nazwa wywodzi się z jego wizji rynków do zdobycia:
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•

S witzerland

Niemcy • Włochy • Francja • Austria • Szwajcaria
Tak szeroki obszar działania pozwolił firmie GIFAS na zdobycie międzynarodowej wiedzy specjalistycznej,
dzięki której korzyść odnosi nie tylko firma, ale przede wszystkim klienci.

DZIAŁ „MOBILITY”
Międzynarodowa mobilność – logiczny rozwój
Po ponad 50 latach rozwoju powstał dział „mobility”, niezwykle aktywny od 2016 roku. Składa
się on z dynamicznych profesjonalistów z wielu krajów, którzy dosłownie wprawiają świat w ruch.
Najważniejsza z kompetencji to – zgodnie z nazwą – mobilność: na drogach, liniach kolejowych,
w powietrzu i na wodzie. Naszym celem jest, aby ruch pojazdów odbywał się bez przeszkód i z korzyścią
dla naszych Klientów.

BIBUS MENOS Sp. z o.o. jest polsko-szwajcarską firmą o profilu
sprzedażowo-produkcyjno-usługowym. Działalność na polskim rynku
rozpoczęliśmy w 1994 roku jako spółka MENOS Sp. z o.o., po czym
po kilku latach weszliśmy w skład Holdingu BIBUS. Holding działa
w ponad dwudziestu krajach Europy i Azji. Dzięki temu mamy
możliwość aktywnego korzystania z ponad sześćdziesięcioletniego
doświadczenia oraz multikulturowego know-how Grupy BIBUS.

Austria

Szwajcaria

Postęp i dynamika są również priorytetem dla produktów i rozwiązań systemowych, które zostały
precyzyjnie opracowane i doskonale dostosowane do potrzeb tego segmentu rynku.
Doświadczenie, energia i dynamika – mobilność dla dróg, linii kolejowych, żeglugi i lotnictwa.
Wszędzie tam, gdzie jest ruch.
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OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ
PRZEGLĄD PRODUKTÓW ZAPEWNIAJĄCYCH MOBILNOŚĆ
Solidne, gumowe obudowy

Solidne, gumowe skrzynki rozdzielcze

Solidna obudowa z gumy zapewnia elastyczną dystrybucję mocy. Wysoka
wytrzymałość mechaniczna; odporność na pękanie, uderzenia, starzenie
się oraz stabilne wymiary. Specjalny system mocowania do ściany – śruby
mocujące odizolowane są od wnętrza skrzynki przeznaczonego dla
montażu osprzętu.

Solidne, gumowe skrzynki rozdzielcze GIFAS-Classic są prostym
i przejrzystym rozwiązaniem dla przemysłu oraz obszarów miejskich
i publicznych.
(Rozdział M01 w katalogu)

(Rozdział M01 w katalogu)

Obudowy z wyłącznikami bezpieczeństwa

Transformatory bezpieczeństwa

Odporne na obciążenia mechaniczne, wibracje i wpływy środowiska,
wilgoć i kondensację, żrące gazy i opary, kwasy i zasady, kurz i iskry.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest najważniejsze! Jesteśmy specjalistami
w zakresie transformatorów w obudowach II klasy ochronności: od 100VA
do 100kVA. Dostarczamy transformatory o dowolnych parametrach
w zależności od potrzeb klienta.

(Rozdział M03 w katalogu)

(Rozdział M03 w katalogu)

Oświetlenie

AlphaLUXX

Firma GIFAS oferuje różne modele oświetlenia. Lampy na baterie, lampy
sygnałowe, lampy nagłowne, świetlówki, lampy do stanowisk pracy lub
najnowsze panelowe reflektory LED. Zaspokajamy Twoje indywidualne
potrzeby.

Podstawą tej innowacji była potrzeba stworzenia emitera panelowego.
AlphaLUXX to nowoczesne oświetlenie zewnętrzne GIFAS LED, które spełnia
najwyższe oczekiwania i jest również stosowane w miejscach o najwyższych
wymaganiach (np. na autostradach, liniach kolejowych).

(Rozdział M05 w katalogu)

(Rozdział M07 w katalogu)
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW ZAPEWNIAJĄCYCH MOBILNOŚĆ
Przedłużacze kablowe

Przedłużacze bębnowe

Niezniszczalne – zewnętrzna powłoka odporna na przecięcie, wysoka
elastyczność, temperatura pracy od - 40°C do +95°C, spełniają wysokie
wymagania eksploatacyjne.
Szeroki wybór produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb
klienta.

Przedłużacze bębnowe GIFAS są wykonane z wytrzymałych materiałów,
tj. kauczuku, stali, tworzywa sztucznego. Estetyczne wykonanie
i zaawansowane rozwiązania techniczne składają się na ich
niezawodność i trwałość. Solidna konstrukcja predysponuje
do zastosowań przemysłowych i warsztatowych.

(Rozdział M06 w katalogu)

(Rozdział M07 w katalogu)

Łączniki wtykowe

Rozdzielnice podziemne

Złącza wtykowe GIFAS są wykonane z wytrzymałych materiałów, tj.
kauczuku, stali, tworzywa sztucznego. Wyrafinowany design i doskonała
technika składają się na niezawodność i trwałość tych produktów.
Solidna konstrukcja predysponuje do zastosowań przemysłowych
i warsztatowych.

Energia spod ziemi – oszczędność miejsca, estetyka oraz funkcjonalność,
to największe atuty rozdzielnic podziemnych. W stanie zamkniętym po
rozdzielnicy mogą przejeżdżać pojazdy i przechodzić ludzie. Pokrywa
może być wykończona dowolnym materiałem, np. takim jak otaczająca
ją nawierzchnia. Wyposażenie według indywidualnych potrzeb klienta.

(Rozdział M08 w katalogu)

(Rozdział M09 w katalogu)

Lampy

EasyCHECK 2

Bez względu na to nad czym pracujesz, bez odpowiedniego oświetlenia
to zadanie szybko może stać się niebezpieczne. Dlatego firma GIFAS
oferuje różne lampy warsztatowe i ręczne z kablem lub akumulatorem,
zawsze z najwyższej jakości diodami LED, które są solidne, ergonomiczne
i estetyczne.

Indywidualnie zaprojektowane urządzenia testujące firmy GIFAS, służące
do okresowego sprawdzania wszystkich urządzeń w Twojej firmie,
współpracują ze zintegrowanym oprogramowaniem do zarządzania.
Przenośne, wyposażone w kółka i stacjonarne urządzenia testujące,
produkowane indywidualnie – aby zapewnić prawdziwe bezpieczeństwo!

(Rozdział M05 w katalogu)

(Rozdział w katalogu „Kolej i autostrada”)
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OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ
TERENY KOLEJOWE
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DYSTRYBUCJA ENERGII, SŁUPKI ZASILAJĄCE, PORĘCZE HANDRAILSYSTEM
Kauczukowe skrzynki rozdzielcze dla kolei

Dystrybutory energii

Sygnalizacja, sterowanie ruchem kolejowym na bocznicach, ogrzewanie
zwrotnic – ciągłość zasilania i niezawodność tych systemów zapewniona
jest dzięki kauczukowym obudowom i skrzynkom rozdzielczym GIFAS.
Niezależnie od tego, w jakich systemach są użyte, służą z powodzeniem
przez lata. Dla zwiększenia bezpieczeństwa posiadają jasnożółte osłony.

Odporność na warunki atmosferyczne, uderzenia i korozję, funkcjonalność
i atrakcyjny wygląd to podstawowe cechy dystrybutorów energii firmy
GIFAS. Wysoka wytrzymałość, niska masa i szeroki wachlarz zastosowań są
ich niekwestinowanymi zaletami.
(Rozdział „Kolej” w katalogu)

(Rozdział „Kolej” w katalogu)

Poręcze HandRailSystem

AmbitLED

Sytuacje zagrożenia, pożary i katastrofy w tunelach kolejowych pokazały,
że konieczne jest usprawnienie samoratownictwa pasażerów i personelu.
Rozwiązania HandRailSystem umożliwiają sprawną i bezpieczną
ewakuację.

Ten system oświetlenia jest zwartą, odporną na wstrząsy i wibracje taśmą
LED, w specjalnej obudowie, służącą do oświetlania maszyn.
(Rozdział M05 w katalogu)

(Rozdział „Kolej” w katalogu)

Środki ochrony indywidualnej

Świetlówki SL

Firma GIFAS oferuje różne modele produktów, takich jak lampy
na baterie, lampy sygnałowe, lampy nagłowne, lampy do stanowisk pracy
lub najnowsze i największe reflektory LED.

Mocne i energooszczędne świetlówki o nowoczesnym stylu są szczególnie
przydatne do oświetlania kanałów naprawczych. Są wyjątkowo odporne
na uderzenia i posiadają II klasę ochronności.

(Rozdział M05 w katalogu)

(Rozdział M05 w katalogu)
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OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DLA INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ
AUTOSTRADA
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OŚWIETLENIE PROWADZĄCE, STREET LED 90, SŁUPKI ENERGETYCZNE
Oświetlenie prowadzące

Skrzynki do systemów bezpieczeństwa i videomonitoringu

Niespodziewane zdarzenia w tunelach, takie jak wypadki i pożary, mogą
być katastrofalne w skutkach. Oświetlenie prowadzące podnosi poziom
bezpieczeństwa w trakcie normalnej eksploatacji, a w razie wypadku
przyspiesza ewakuację i ułatwia likwidację jego skutków.

Systemy bezpieczeństwa wymagają komponentów najwyższej jakości.
Niezawodne, gumowe obudowy GIFAS doskonale sprawdzają się w tego
typu zastosowaniach. Spełniają one wymagania stawiane przez system jak
i warunki środowiskowe.

(Rozdział „Autostrada” w katalogu)

(Rozdział „Autostrada” w katalogu)

Słupki energetyczne

Wyciągany słupek parkingowy BOLLARD

Dostępne są słupki energetyczne wykonane z różnych materiałów,
odporne na warunki atmosferyczne, uderzenia i korozję. Wysoka
wytrzymałość, niska masa i możliwość indywidualnego wyposażenia,
w połączeniu z estetycznym wykonaniem sprawiają, że słupki te są
idealnymi punktami dystrybucji energii.

Automatycznie wysuwany słupek parkingowy BOLLARD ze stali nierdzewnej
chroni przed nieupoważnionym przejazdem lub parkowaniem. Przydatny
między innymi na parkingach, deptakach, terenach prywatnych, wejściach
służbowych i tym podobnych. Słupek wyposażony jest w system
antykolizyjny.

(Rozdział „Autostrada” w katalogu)

(Rozdział M12 w katalogu)

Terminale podłogowe

Lampa LED uliczna do wysokiego montażu

Te inteligentne urządzenia są używane w halach kongresowych,
imprezowych, hotelach i restauracjach, budynkach firmowych,
obszarach przemysłowych, obiektach zewnętrznych, itp. Wykorzystuje się
je wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność okresowej dystrybucji energii
przy zachowaniu ergonomii i bezpieczeństwa.

Poza łatwością konserwacji, wysoką sprawnością energetyczną i
niezawodnością, HBL cechuje prosta konstrukcja. Promiennik
wszystkie wymagania dotyczące oświetlenia ulicznego,
możliwości doboru natężenia oświetlenia i zastosowania
elementów optycznych.

(Rozdział M11 w katalogu)

(Rozdział M05 w katalogu)

wysoką
spełnia
dzięki
różnych
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Ochronne świetlówki StreamLED

Rozdzielnice obudowy i sygnalizatory z kauczuku

Skrzynki i obudowy przytorowe

Dystrybucja energii

Skrzynki i obudowy przytorowe

Ochronne świetlówki StreamLED
AmbitLED
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MarkLED III

Skrzynki przyłączeniowe kamer StreamLIGHT 70

Słupek energetyczny

Skrzynki przyłączeniowe kamer StreamLIGHT 70

AmbitLED

Ochronne świetlówki StreamLED
TrafficLED
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SPRZEDAŻ KOMPONENTÓW I ROZWIĄZAŃ
PROJEKTOWANIE • PRODUKCJA • SERWIS
DORADZTWO TECHNICZNE • SZKOLENIA
INTEGRACJA SYSTEMÓW
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Poznań

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
Centrala:
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 660 95 70
fax +48 58 661 71 32
e-mail: info@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
tel. +48 32 203 98 88
tel. +48 32 203 98 89
fax +48 58 661 71 32
e-mail: bh.katowice@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Poznań
ul. Piaskowa 31
62-070 Dąbrowa k/Poznania
tel. +48 61 842 91 27
tel. +48 61 656 74 85
fax +48 58 661 71 32
e-mail: bh.poznan@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Warszawa
Janki, Al. Krakowska 34A
05-090 Raszyn
tel. +48 22 723 15 07
tel. +48 22 753 89 53
fax +48 58 661 71 32
e-mail: bh.warszawa@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Szczecin
ul. Cyfrowa 6
bud. F3 p. l pok. 1.13
71-441 Szczecin
tel. +48 58 762 72 99
fax +48 58 661 71 32
e-mail: bh.szczecin@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Krotoszyn
ul. Mahle 6
63-700 Krotoszyn
tel. +48 62 722 54 26
fax +48 58 661 71 32
e-mail: bh.krotoszyn@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Rzeszów
ul. Lubelska 53c
35-233 Rzeszów
tel. +48 17 860 11 30
fax +48 58 661 71 32
e-mail: bh.rzeszow@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Wrocław
ul. Kościerzyńska 17–19
51-430 Wrocław
tel. + 48 71 325 61 56
tel. + 48 71 325 61 27
fax + 48 58 661 71 32
e-mail: bh.wroclaw@bibusmenos.pl

