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Po tęż ne sta lo we czę ści oraz ogrom ne
obu do wy ma szyn wy peł nia ją ca łą
ha lę fa brycz ną. Mo dig Ma chi ne To -

ol to fir ma ro dzin na, pro wa dzo na przez
Da vi da Mo di ga (39 l.) oraz je go oj ca, Per -
cie go Mo di ga (69 l.). Fir ma po wsta ła
w 1947 ro ku pod na zwą Mo dig Me ka ni ska
Verk stad AB. Po cząt ko wo pro du ko wa ła
wier tar ki i to kar ki. Fir mie uda ło się od -
nieść suk ces na ryn ku świa to wym. Obec -
nie ma swo je od dzia ły w 14 kra jach, w Eu -
ro pie, Azji, Ame ry ce Pół noc nej i na Bli -
skim Wscho dzie. Na ca łym świe cie za trud -
nia oko ło 60 osób. W 2018 r. fir ma osią -
gnę ła ob rót 400 mi lio nów ko ron szwedz -
kich, co od po wia da 39 mi lio nom eu ro.

Ma szy ny dla prze my słu
lot ni cze go

Fir ma pro du ku je naj no wo cze śniej sze
ma szy ny i urzą dze nia CNC do ob rób ki du -
żych czę ści skrzy dło wych w prze my śle lot -
ni czym. Kie dy fir my ta kie jak: Air bus, Bo -
eing, Bom bar dier lub Ces sna mo der ni zu ją
swój park ma szy no wy, pra wie za wsze wy -
ko rzy stu ją ich ma szy ny.

– Są szyb cy, a jed no cze śnie pre cy zyj ni
– ża den kon ku rent nie jest w sta nie do rów -
nać fir mie Mo dig – to ty po wa opi nia
o przed się bior stwie.

RigiMill to naj moc niej sza ma szy na
w ka ta lo gu Mo dig i za ra zem naj droż sza
(ce na do cho dzi do trzech mi lio nów do la -

rów). Ob ra bia me ta lo we czę ści o 30% szyb -
ciej niż ma szy ny kon ku ren cji.

– Gwa ran tu je my to w umo wie – mó wi
Da vid Mo dig.

Jed no cze śnie ma szy na jest bar dzo so lid -
na i trwa ła. Ma szy ny mar ki Mo dig z lat 80.
na dal dzia ła ją, za rów no w sa mej fir mie, jak
i u klien tów. Tam, gdzie uży wa się wie lu
ma szyn z Vir se rum, nie są one na zy wa ne
„ma szy na mi”, ale „mo di ga mi”.

Pro duk cja ma szy ny RigiMill zaj mu je
2000 go dzin. Co trzy ty go dnie jed na z nich
opusz cza fa bry kę, aby pra co wać u klien tów
na ca łym świe cie. Pro jek ta mi ma szyn zaj -
mu ją się wła ści cie le: Per cy i Da vid Mo dig.
Oczy wi ście, tu taj tak że co raz waż niej szą
ro lę od gry wa di gi ta li za cja. Po my sły wła ści -
cie li fir my po wsta ją przy uży ciu naj now -
sze go opro gra mo wa nia CAD.

Prze wo dy i złą cza Lapp 

Naj wyż sza ja kość wy ma ga na jest rów -
nież i od tych naj mniej szych kom po nen -
tów – prze wo dów i złą czy prze my sło wych.
Fir ma za opa tru je się w szwedz kim od dzia -

Produkty Lapp w maszynach
Modig Machine Tool
Fir ma Mo dig Ma chi ne To ol z Vir se rum (Szwe cja) to pro du cent du żych, wy daj nych ma szyn CNC
dla prze my słu lot ni cze go. Fir ma wy ko rzy stu je do ich bu do wy kom po nen ty o wy so kiej ja ko ści,
w tym prze wo dy fir my Lapp.
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Mo dig Ma chi ne To ol pro du ku je ma szy ny i urzą dze nia CNC do ob rób ki du żych czę ści skrzy dło wych
w prze my śle lot ni czym

RigiMill to naj moc niej sza ma szy na w ka ta lo gu firmy Mo dig i za ra zem naj droż sza



le fir my Lapp – Lapp Mil tro nic AB. Obec nie Lapp do star cza oko ło
300 pro duk tów, po cząw szy od prze wo du ste row ni cze go Ölflex, po
prze pu sty ka blo we Skin top, do złą czy prze my sło wych Epic. W jed -
nej ma szy nie znaj du je się do 700 me trów prze wo dów, więk szość
pra cu je w pro wad ni cach łań cu cho wych. 

Fir ma Mo dig współ pra cu je z Lapp Mil tro nic od lat 90. Po cząt -
ko wo by ły to tyl ko prze wo dy Lapp. Obec nie Mo dig ko rzy sta ze
wszyst kich roz wią zań te go pro du cen ta. Po za ja ko ścią waż ną ro lę
od gry wa ją: ela stycz ność, pew ność do staw, ser wis tech nicz ny. Fir -
ma Mo ding spraw dza ła tak że tań sze za mien ni ki in nych pro du cen -
tów. Tak by ło np. w przy pad ku złą czy okrą głych Epic Po wer LS-3,
jed nak osta tecz nie za mien ni ki nie speł nia ły wy so kich wy ma gań ja -
ko ścio wych. 

No wa fa bry ka w Kal mar

Naj wyż szą ja kość pro duk tów ma za pew nić no wa, w peł ni zdi gi -
ta li zo wa na fa bry ka w por cie Kal mar. Fir ma Mo dig za mie rza po zy -
ski wać no wych klien tów w ta kich sek to rach, jak prze mysł cięż ki
i prze mysł mo to ry za cyj ny. W no wej fa bry ce znaj du je się cen trum
ba daw cze, ha le mon ta żo we, cen trum ob słu gi klien ta i biu ra.

– W Kal ma rze ła twiej nam bę dzie zna leźć wy kwa li fi ko wa ny per -
so nel, któ re go po trze bu je my do na szych pla nów eks pan sji – mó wi
Da vid Mo dig.

– Lapp po zo sta nie do staw cą fir my Mo dig. Współ pra cu je my bar -
dzo wy daj nie i ma my wspól ny cel – za wsze opra co wy wać lep sze i tań -
sze roz wią za nia tech nicz ne dla na szych klien tów. Po zwa la nam to
na by cie kon ku ren cyj nym i po zy ski wa nie no wych klien tów – twier-
dzi To ny Carlzén.

Opra co wa no na pod sta wie
ma te ria łów fir my Lapp

Zdję cia: fir ma Mo dig

produkty Lapp w maszynach Modig Machine Tool
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Pro wad ni ca łań cu cho wa wy peł nio na prze wo da mi do ser wo na pę dów i ste ro -
wa nia
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