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Cięcie strumieniem 

wodnym staje się 

coraz popularniejsze 

i  przede wszystkim coraz 

bardziej przystępne 

(technologicznie i 

kosztowo), dlatego 

postanowiliśmy – 

przy merytorycznym 

wsparciu �rmy TECHJET 

– przybliżyć Państwu 

tę technologię. W tym 

wydaniu przedstawimy 

Państwu bliżej samą 

�rmę i obszary, w których 

działa. W kolejnych zaś 

zaczniemy cykl artykułów 

poradnikowych, 

skupiających się na 

technologii i tym, 

jak mogą ją Państwo 

wykorzystać w swoich 

przedsiębiorstwach. 

Technologia cięcia 

strumieniem wodnym
ROZMAWIAŁ: Tomasz Pępek

ZDJĘCIA&RYSUNKI: TECHJET

MASZYNY

› Odlewany korpus TECHJET
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od producenta, który posiada ogromny od-

dział zajmujący się wyłącznie projektowa-

niem i wytwarzaniem tego typu urządzeń. 
Można powiedzieć, że podstawowym źró-

dłem naszego sukcesu jest to, że nie pró-

bowaliśmy wyważać otwartych drzwi, ale 
wykorzystaliśmy wieloletnie doświadcze-

nie naszych dostawców.

Jaka jest wasza najważniejsza zasługa?

- Nasza polityka doprowadziła do tego, 
że zarówno ceny samych maszyn, jak 
i części eksploatacyjnych, oferowanych 
w Polsce, w cudowny sposób zmala-

ły. Nagle okazało się, że nie trzeba być 
potentatem, żeby zainwestować w in-

nowacyjną technologię. To zachęciło 
także osoby, które nie prowadziły wcze-

śniej produkcji czy nawet żadnej innej 
działalności gospodarczej do rozpo-

częcia nowego biznesu. Zauważyliśmy 
w związku z tym potrzebę dzielenia się 
własnym wieloletnim doświadczeniem 
w tego typu działalności.

Co rozumie Pan pod pojęciem 

„innowacyjność”?

- Innowacyjność TECHJET polega na 
optymalizacji pracy urządzeń, dzię-

ki integrowaniu w jednym urządze-

niu najlepszych dostępnych na świe-

cie rozwiązań technologicznych. Nie 
jesteśmy przedstawicielem jednego 
producenta i nie jesteśmy w związku 
z tym zobowiązani do oferowania pro-

duktów tylko jednej „słusznej” marki. 

WINDOOREXPERT: W czym specjali-

zuje się firma TECHJET?

Adam Cegielski: Może zabrzmi to dziw-

nie, ale jako autoryzowany serwis i dostaw-

ca systemów do cięcia wodą, wyróżnio-

nych m.in. certyfikatem innowacyjności, 
nie sprzedajemy maszyn. Dostarczamy 
natomiast kompleksowe rozwiązania biz-

nesowe w oparciu o technologię waterjet, 
obejmujące wszechstronne doradztwo 
w kwestii optymalizacji produkcji lub 
świadczenia usług. Wszystkim zaintere-

sowanym dajemy także wsparcie doradcze 
dotyczące prowadzenia biznesu, kontro-

li finansów, skutecznego reklamowania 
swoich usług i produktów. Co ważne, od 
samego początku staramy się koncentro-

wać tylko na maszynach do cięcia wodą, 
nie oferując wycinarek innego typu. Uwa-

żamy, że tylko takie podejście gwarantuje 
wysoki poziom obsługi klienta. Myślę, że 
w tej chwili posiadamy ofertę maszyn do 
cięcia wodą mogącą zaspokoić praktycz-

nie każdego.

Jak zrodził się pomysł na firmę?

- To, w jakim miejscu znajdujemy się 
obecnie, zawdzięczamy naszemu wie-

loletniemu doświadczeniu w usługowej 
obróbce materiałów. Pewnego dnia, ana-

lizując oferty na maszyny do cięcia wodą 
dostępne w Polsce i za granicą, doszliśmy 
do wniosku, że na polskim rynku brakuje 
firmy, która mogłaby konkurować z przed-

stawicielami zachodnich koncernów, na-

rzucających duże marże na swoje produkty 

i w ten sposób windujących ceny tej nie-

zwykle obiecującej i ciągle rozwijającej 
się technologii. Produkowane wówczas 
w Polsce wycinarki wodne ograniczały się 
do słabo sprawdzonych prototypów. Po-

stanowiliśmy poprawić sytuację polskich 
przedsiębiorców – usługodawców i pro-

ducentów detali wycinanych z najrozma-

itszych materiałów, a tym samym klientów 
końcowych, wprowadzając do sprzedaży 
innowacyjną technologię w dobrej cenie. 
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Powołana do życia firma TECHJET szyb-

ko zaczęła się rozwijać.

Czy łatwo było zaistnieć na rynku? 

- Konkurowanie z firmami, które mają duże, 
zagraniczne zaplecze marketingowe nigdy 
nie jest łatwe. Od początku jednak głęboko 
wierzyliśmy w słuszność przyświecającej 
nam idei. Alternatywą i zarazem szansą na 
obniżenie cen przy zapewnieniu najwyż-

szej jakości urządzeń było stworzenie ma-

szyn waterjet złożonych z komponentów 
sprowadzonych od najlepszych wyspecja-

lizowanych producentów na świecie oraz 
powołanie sprawnego i dobrze dostosowa-

nego serwisu. Z determinacją szukaliśmy 
odpowiednich podzespołów do maszyn 
oraz godnych zaufania dostawców. Dla-

tego np. oprogramowanie do wycinarek 
wodnych TECHJET ma już ponad 1800 
wdrożeń, bo pochodzi od firmy zajmującej 
się wyłącznie produkcją oprogramowania, 
a konsole do sterowania już kilkaset tysię-

cy zastosowań, ponieważ sprowadzamy je 

› Większość maszyn działających  

w branży usługowej ma wymiar 

stołu 2x3m, a te największe, które 

można policzyć na palcach jednej 

ręki mają format 3x6m. W  TECHJET 

WB12646 maksymalna wielkość 

obrabianych detali to aż 12x3m.
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Dzięki temu możemy zaproponować na-

szym klientom dowolną konfigurację ma-

szyny, pompy i oprogramowania, doradza-

jąc im wyłącznie sprawdzone i korzystne 
dla nich rozwiązania.

Czy nie jest tak, że wszyscy dostawcy 

technologii dążą do tego samego?

- Niestety, nie. Niektórzy próbują robić 
wszystko sami. Nie mówiąc o tym, że jakość 
skomplikowanych urządzeń, wyproduko-

wanych przez „ekspertów od wszystkiego”, 
budzi pewne wątpliwości. Praktyka taka 
powoduje uzależnienie klientów od wła-

snego serwisu, pozwala narzucać im ceny. 
Co jeśli firma zniknie z rynku? Jeśli ustanie 
produkcja, części zamienne – produkowa-

ne tylko w tym jednym miejscu – również 
znikną z rynku lub ich cena dramatycznie 
wzrośnie. Żeby wzmocnić niezależność 
i poczucie bezpieczeństwa naszych klien-

tów, oferujemy im maszyny wyposażone 
tylko w sprawdzone i szeroko dostępne mo-

duły i części.

Do kogo jest skierowana wasza oferta?

- Naszą ofertę kierujemy do wszystkich 
przedsiębiorców, którzy chcą usprawnić lub 

poszerzyć produkcję, rozbudować ofertę 
usług związanych z obróbką różnych mate-

riałów, a także wszystkich tych, którzy chcą 
rozpocząć nowe, zyskowne przedsięwzięcie. 
Wycinarki wodne są najbardziej uniwersal-
nym sposobem obróbki najrozmaitszych ma-

teriałów, m.in.: metali, szkła, pleksi, drewna, 
tekstyliów, gumy, ceramiki, kamieni natural-
nych, kompozytów, tworzyw sztucznych itd. 
Coraz powszechniej stosuje się tę technologię 
w szeroko pojętym przemyśle elektromaszy-

nowym, w branży architektoniczno-budow-

lanej, kamieniarskiej, meblarskiej i wielu 
innych. 

Co powinno skłonić klientów do skorzysta-

nia akurat z Waszej oferty?

- Podstawowym wyróżnikiem firmy jest in-

dywidualne podejście do klienta. Oprócz 
doradztwa wszyscy nabywcy maszyn TE-

CHJET (także ci, którzy zakupili wycinar-
kę w przeszłości) mogą liczyć na bezpłatne 
i dożywotnie szkolenia z obsługi waterjeta, 
obrabiania materiałów trudnych, a także z ser-
wisowania pompy. Chcemy, żeby nasi klienci 
byli niezależni, ale jednocześnie wiedzieli, że 
zawsze mogą na nas liczyć.

› XP90-100 TECHJET

CIEKAWOSTKA

W czwartym kwartale tego roku na 
Pomorzu stanie największa w Polsce, 
i jedna z największych w Europie, no-

woczesna maszyna do cięcia wodą. 
Maksymalna wielkość obrabianych de-

tali to aż 12 x 3 m. Konstrukcja maszy-

ny TECHJET WB12030 jest wyjątkowa 
nie tylko ze względu na wielkość stołu. 
Jej korpus wykonany jest w formie od-

lewu, a napęd zapewniają serwomotory 
przyłączone do masywnych śrub ku-

lowych. Stół o powierzchni roboczej 
3,1 x 12,1m oddzielony jest od korpu-

su, co daje możliwość przemysłowej 
obróbki grubych materiałów, gdzie cię-

cie wykonywane jest 24 h/dobę przez 
wiele dni bez przerwy. 
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