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Spotkanie nowoczesnych technologii w Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii

„Elektromobilność
jest przyszłością”
Rozmowa z Andrzejem Paszek, Jerzym Macioszek
i Agnieszką Bzdyra, właścicielami Haso w Tychach
Jaka jest oferta firmy Haso?

wienniczych w kraju i na świecie. Ostatnio nasze stoisko
można było znaleźć w Karagandzie
w Kazachstanie, a także na targach
w Nowokuźniecku w Rosji. Nasze
produkty ze względu na ich jakość
cieszą się dobrą opinią wśród zagranicznych i krajowych kontrahentów. Zainteresowanie naszymi
produktami jest duże i udaje nam
się eksportować wiele z nich. Prezentacja oferty na różnych targach
jest w tym bardzo pomocna.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w świadczeniu profesjonalnych
usług związanych z opracowaniem
i wdrażaniem systemów zakresu
telemetrii górniczej i automatyki
(systemy bezpieczeństwa, wizualizacji, nadzoru, lokalizacji i ewidencji,
a także sprzęt strzałowy, zasilacze,
separatory, konwertery oraz kamery). Nieustannie dbamy o poszerzanie naszej oferty. Opracowaliśmy
Jakie innowacyjne technologie wykorzystują Państwo
całą gamę czujników, które zabezpieczają wszystkie potrzew swojej codziennej działalności?
by kopalń w zakresie monitoringu parametrów atmosfery
kopalnianej.
Na fundamencie dotychczasowych doświadDziałając od 1990 r. wypracowaliśmy wyczeń z branżą górniczą postanowiliśmy zdysoką pozycję na polskim rynku, a nasza marwersyfikować naszą działalność i zainteresoka kojarzy się z profesjonalizmem i wysoką
waliśmy się elektromobilnością.
jakością oferowanych usług i produktów
Elektromobilność jest przyszłością –
– wszystkie nasze urządzenia posiadają cerHaso
za kilka lat mają być dostępne różne rodzatyfikaty ATEX. Systemy i urządzenia firmy
je samochodów elektrycznych. Te jednostki
HASO są eksploatowane w ponad 25 kopalul. Towarowa 20
będzie trzeba gdzieś ładować, do czego będą
niach w Polsce i za granicą (Francja, Turcja,
43–100 Tychy
niezbędne odpowiednie urządzenia. ChceWietnam).
tel. +48 32 323 38 00
my być przygotowani na przyjście „nowego”
Od 27 lat pracujemy nad wysoką jakością
www.haso.pl
– zakupiliśmy w pełni elektryczny samochód
i niezawodnością naszych urządzeń. Stwoi poddajemy go testom. Chcemy
rzyliśmy odpowiednie warunki,
uruchomić produkcję stacji do łazainwestowaliśmy w laboratodowania samochodów elektryczrium i jego wyposażenie, co teraz
nych prądu zmiennego i stałego.
procentuje. Nasze wieloletnie doNie obawiamy się konkurencji –
świadczenie w pracy nad systemanasze produkty będą wysokiej jakomi bezpieczeństwa oraz wysoko
ści, a jakość zawsze broni się sama.
wykwalifikowana kadra inżynierWidzimy duże zainteresowanie naska sprawiają, że nasze produkty
szym projektem, także wśród władz
z powodzeniem mogą konkurować
– odwiedzili nas już w związku
na rynku.
z tym przedstawiciele urzędu marszałkowskiego. Stacja ładowania
Bierzecie Państwo udział w wielu
pojazdów, która mieści się przed siedzibą firmy, może być
wydarzeniach wystawienniczych – ostatnio gościliście
obecnie użytkowana przez każdy samochód elektryczny,
Państwo w Rosji. Jakie znaczenie mają takie imprezy jak
który znajduje się w okolicy.
MTGPEiH? Jakie korzyści generują?
– Uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach wysta–
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