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Powstanie firmy 
projektującej i 
sprzedającej części 
dozujące

Creation of the 
company for 
dispening parts 
designing and sale

2004

Przenosiny do 
Altavilla Vincentina 
i stworzenie 
magazynu części 
zamiennych

Move to Altavilla 
Vicentina plant 
and spare parts 
warehouse creation

2005

Stworzenie 
pierwszego 
kompletnego  
prostego systemu 
dozowania

First design of 
simply turn key 
solutions

2008

Dostawa 
kompletnych 
automatycznych i 
zrobotyzowanych 
systemów 
dozowania płynów

Supply of automatic 
and robotized turn 
key solutions for 
fluid dispensing

2010

Stworzenie 
własnego działu 
projektowania 
elektrycznego, 
3D oraz 
programowania 
PLC

Internalization of 
3d designing and 
electric and PLC 
programming

2012

Nowy zakład z 
powierzchnią biurową 
250 mkw, 800 
mkw powierzchni 
produkcyjnej oraz 
1000mkw powierzchni 
pozostałej.

New plant with 250 
sqm for offices, 800 
sqm for production 
and 1.000 sqm 
outside

2017

Od 2004 r. Wartość doświadczenia
Since 2004, the value of experience

Firma DAV Tech chce być postrzegana jako partner 
mogący dostarczać nie tylko standardowe produkty 
i komponenty, ale także gotowe rozwiązania do 
mikrodozowania płynów, dostosowane do potrzeb 
klienta.

DAV Tech want to introduce it as a company able to 
supply not only standard products and components, 
but also turn key solutions for fluid micro-dispensing, 
tailor made on the customer needs.

Historia firmy
COMPANY HISTORY

Otwarcie 
nowego 
oddziału w 
Polsce

Open new 
division
in Poland

2018
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JEDEN PARTNER DLA TWOJEJ 
AUTOMATYZACJI DOZOWANIA PŁYNÓW
A SINGLE PARTNER FOR YOURS AUTOMATION OF FLUID DISPENSING

A first quality suppliers network:
• Mechanical workshop with CNC machine (also 5 axis)
• Mechanical workshop with water-jet, laser-jet, bending 

machine
• Surface treatments as anodization, teflon coating, 

hardening etc.

ExternalWSPARCIE ZEWNĘTRZNE

W pełni skompletowana narzędziownia 
z frezarką pionową CNC,  tokarkami, piłami, 
maszynami do frezowania, maszynami do piaskowania.

Tool area with CNC vertical milling machine, milling 
machine, lathes, sawing machine, chamfering machine, 
sandblasting machine.

Programowanie PLC wykonywane przez 
naszych inżynierów
Internal software designer for PLC, HMI 
and Panel PC programming

Zapewnienie zaktualizowanych 
instrukcji obsługi oraz certyfikatów
Manuals and certification providing

Oprogramowanie do tworzenia schematów 
elektrycznych, drukarka etykietelettrici
Electric panels designing and wiring

Przestrzeń projektowa
2 Designing engineers

Przestrzeń do przeprowadzania testów
Dedicated area for preliminary tests

Dav Tech to również dostawcy najwyższej jakości
• Warsztaty mechaniczne z maszynami CNC (również 5-osiową)
• Warsztaty mechaniczne do cięcia wodą, laserem, gięcia 

maszynowego
• Obróbka powierzchniowa, taka jak: anodowanie, nakładanie 

powłok teflonowych, hartowanie itp

InternalZASOBY WŁASNE
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dostawa Pipe Line SUPPLY Pipe Line

Spotkanie z 
klientem oraz 
zdefiniowanie 
jego potrzeb

Customer 
visiting and 

definition of the 
primary needs

Próby 
dozowania

(w razie potrzeby)

Dispensing 
trials 

(if needed)

Zamówienie oraz 
harmonogram 

dostaw i 
realizacji

Order and 
milestones 
definition

Projektowanie 
stacji/narzędzi

Station / tool 
designing

Przegląd 
projektu z 
klientem

Design review 
with the 

customer

Wysyłka i 
obsługa

Shipping and 
handling

Szkolenia dla 
operatorów

Operators 
training

Wycena wraz 
z opisem 

technicznym

Quotation 
with technical 

description

Produkcja na którą 
składają się:
• Budowa i montaż,
• Przygotowanie wiązek elektrycznych,
• Programowanie sterowników PLC 

i HMI, tworzenie i udostępnianie 
instrukcji obsługi.

Internal integrate 
production:
• Construction and assembly
• Cable harness on the system
• PLC and HMI programmation
• Manuals creation

Ostateczna 
akceptacja 

klienta

Final 
acceptation 

with the 
customer

Uruchomienie 
układu u klienta

Start up on the 
customer plant 
with the needed 

interfacing

Integracja 
projektu pod 
względem 
elektrycznym i 
pneumatycznym

Integrate design:
• Electric part
• Pneumatic part

Lean Manufacturing, Poka Yoke, Oggettivazione 
delle operazioni, World Class Manufacturing, 
Tracciabilità dei Processi, Industria 4.0 to standardy 
zgodnie z którymi projektujemy i tworzymy nasze systemy.

Nasze rozwiązania są idealne dla użytkownika końcowego oraz dla integratorów 
systemów którzy mogą wykorzystać naszą wiedzę o procesach dozowania mogąc 
integrować je z własnymi rozwiązaniami co gwarantuje końcowy sukces.

Lean Manufacturing, Poka Yoke, Process Control, 
World Class Manufacturing, Process traceability, 
Industry 4.0 are terms according to which we design and create our 
systems.

Our solutions are ideal for the end user, that found a partner that deeply know the 
dispensing process, but also for the system integrators that can integrate in their 
solutions some subparts with guaranteed performances.
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Wizja, która wykracza poza granice 
państw, w kierunku coraz bardziej 
połączonych ze sobą światów, poprzez 
wielojęzyczny personel techniczny w 
celu wsparcia, na miejscu lub zdalnie 
podczas fazy rozruchu i w trakcie 
użytkowania.

A look that transcends national 
boundaries, towards an increasingly 
interconnected World, through 
multilingual technical personnel to 
support, on-site or remotely - via 
teleassistance - during the start-
up phase and during the life of the 
systems.

DAVTECH na Świecie
DAVTECH IN THE WORLD
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Zdalna pomoc
Tele assistance

Wielojęzyczne Instrukcje obsługi
Multilingual manuals

Wielojęzyczny panel HMI
Multilanguage HMI panel

gdzie mamy zainstalowane nasze systemy
where we installed our systems

gdzie jesteśmy
where we are
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Ręczny system dozowania 
objętościowego smaru do 
części samochodowych.

Manual system for grease 
volumetric dispensing on 
automotive parts.

Wolumetryczny system 
smarowania z mini-PLC w 
uszczelnieniach. Sprawdzanie 
wyniku dozowania i szybka 
konfiguracja bez użycia narzędzi.

Volumetric greasing system 
with mini-PLC on seals. 
Check of the dispensing 
result and fast setup 
without tools.

System for simultaneous 
volumetric dispensing on 
18 points.

MAŁE, RĘCZNE STACJE 
DOZUJĄCE

Manual 
dispensing 
stations

01.

System do jednoczesnego 
dozowania wolumetrycznego 
na 18 punktów.

05.

04.

Ręczny układ smarowania do 
uszczelek typu “lip-seal”.

Manual greasing system 
for lip-seal.

03.
Ręczny układ smarowania 
części gumowej.

Manual greasing system 
for rubber part.

02.
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Stacja zasilania olejem z 
automatycznym systemem 
przełączania.

Oil feeding station 
with automatic switch 
system.

Ławka do 
jednoczesnego 
smarowania na 
66 punktach.

Bench for 
simultaneous 
greasing on 66 
points.

Małe stacje dozujące, dostępne na kółkach, 
zintegrowane z systemami zasilania płynami 
(pompy lub zbiorniki),  z zaworami dozującymi  
lub pompami wolumetrycznymi oraz 
systemem kontroli procesu z HMI i PLC.

Small dispensing stations, available with wheels, 
that integrate on it the fluid feeding (with pump 
or tanks), the dispensing with valve or metering 
pumps, and the control of the process with a 
PLC and if requested an HMI panel.

07.

08.

Wolumetryczna stacja do 
proporcjonalnego dozowania 
żywicy dwukomponentowej z 
szafą sterującą i PLC.

2K resin volumetric dispensing 
system on led bars.

06.
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System 3 + 1 osi do 
uszczelniania pokryw 
samochodowych.

3+1 axis system for 
sealing on automotive 
covers.

ZROBOTYZOWANE 
STACJE DOZUJĄCE

Robotic 
dispensing 
stations

10.

System odpowietrzania i wstępnego 
mieszania żywicy 2K z systemem do 
śledzenia możliwości ponownego 
napełnienia.

De-airing and pre-mixing system for 2K 
resin with system for traceabilty of the 
refilling.

09.
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Gotowe, zrobotyzowane stacje dozujące 
wykonane według specyfikacji klientów, 
które mogą być zintegrowane z systemem 
wizyjnym, systemem magazynowania, 
ważenia, itd.

Turn key robotic dispensing stations, tailor 
made on the customer specific needs, which 
can be integrated with vision systems, data 
storage, weighing systems etc.

Zrobotyzowany 3-osiowy system dozowania 
wolumetrycznego żywicy dwuskładnikowej PU 
pokrywający układy elektryczne. Automatyczne 
ustawianie pozycji i wielkości dozowania.

Volumetric system with 3 axis robot for automotive 
parts sealing. Complete with roll-on system for 
easy load/unload and scrap box management.

Zrobotyzowana komora 
do dozowania podkładu, 
uszczelniania i montażu 
ekranu dotykowego na 
ramie.

Robotic cell for primer 
dispensing, sealing and 
touch screen display 
mounting on frame.

11.

12.
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System klejenia i montażu 
magnesów z systemem 
zdejmowania izolacji i 
kontroli laserowej.

Zgrzewarka 
wolumetryczna do 
dozowania części 
samochodowych, 
wyposażona w panel PC.

Gluing and mounting 
system for magnets with 
stripping system and laser 
check.

Volumetric sealing 
machine for automotive 
parts dispensing, 
equipped with panel PC.

14.

13.

ZROBOTYZOWANE 
STACJE DOZUJĄCE

Robotic 
dispensing 
stations
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Systemy mogą być połączone z istniejącymi 
liniami i pozwalają na pełną identyfikowalność 
procesów dozowania podczas montażu.

The systems can be interfaced with existing 
lines and allow the complete traceability of the 
dispensing processes during the assembly.

3-osiowa zrobotyzowana wolumetryczna stacja dozująca do zalewania 
żywicą PU 2K na płytkach elektronicznych.
Automatyczne zarządzanie pozycją i dozowaną ilością.

3 axes robotic volumetric dispensing cell for 2K PU resin potting on 
electronic boards.

Zrobotyzowany system 
dozowania smaru 
wygłuszającego drgania 
na części mechaniczne.

Robotic system for 
damping grease 
volumetric dispensing 
on mechanical parts. 

16.

15.
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Półautomatyczna komora do 
dozowania kleju, z kontrolą 
wizualną z technologią LumiTrax 
i rozładowywania cewek.

Semi-automatic cell for glue 
dispensing, vision inspection 
with LumiTrax technology 
and unload of coils.

17.

System XYZ do dozowania past 
termoprzewodzących na części samochodowe.

XYZ system for thermal paste dispensing on 
automotive parts.

18.

ZROBOTYZOWANE 
STACJE DOZUJĄCE

Robotic 
dispensing 
stations

14



Bezkontaktowe dozowanie 
smaru objętościowego na 
częściach cylindrycznych.

Contact-less volumetric 
grease dispensing on 
cilindrical parts.

19.

Zrobotyzowane, wielofunkcyjne 
stanowisko do piaskowania 
i dozowania na komponenty 
motoryzacyjne.

Robotic system for flaming and 
greasing on automotive parts.

20.

ZROBOTYZOWANE 
STACJE DOZUJĄCE

Robotic 
dispensing 
stations
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Follow us
DAV TECH SRL Via Ravizza, 30
36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 574510 - Fax +39 0444 574324
davtech@davtech.it - www.davtech.it

DAV TECH POLAND SP. Z O.O. ul. Na Grobli 1A
32-005 Niepołomice - POLAND
Tel. +48 122785076
davtech@davtech.pl - www.davtech.pl

zeskanuj kod qr, 
aby zobaczyć nasze 
działające systemy
W NASZYM KANAŁU

scan the qr code, to see 

our systems in operation 

IN OUR                  CHANNEL

System do jednoczesnego dozowania 
wolumetrycznego na 18 punktów.
Bench for simultaneous volumetric 
dispensing on 18 points.

05.

Wolumetryczna stacja do proporcjonalnego 
dozowania żywicy dwukomponentowej z 
szafą sterującą i PLC.
2K resin volumetric dispensing system 
on led bars.

06

System klejenia i montażu magnesów z 
systemem zdejmowania izolacji i kontroli 
laserowej.
Gluing and mounting system for magnets 
with stripping system and laser check.

14.

Bezkontaktowe dozowanie smaru 
objętościowego na częściach cylindrycznych.
Contact-less volumetric grease dispensing 
on cilindrical parts.

19.

Zrobotyzowany system dozowania 
smaru wygłuszającego drgania na części 
mechaniczne.
Robotic system for damping grease 
volumetric dispensing on mechanical parts. 

15.

3-osiowa zrobotyzowana wolumetryczna 
stacja dozująca do zalewania żywicą PU 2K 
na płytkach elektronicznych.
3 axes robotic volumetric dispensing 
cell for 2K PU resin potting on electronic 
boards.

16.

Półautomatyczna komora do dozowania 
kleju, z kontrolą wizualną z technologią 
LumiTrax i rozładowywania cewek.
Semi-automatic cell for glue dispensing, 
vision inspection with LumiTrax technology 
and unload of coils.

17.

Ławka do jednoczesnego smarowania 
na 66 punktach.
Bench for simultaneous greasing on 
66 points.

08.

Wolumetryczny system smarowania z 
mini-PLC w uszczelnieniach. Sprawdzanie 
wyniku dozowania i szybka konfiguracja 
bez użycia narzędzi.
Volumetric greasing system with mini-PLC 
on seals. Check of the dispensing result 
and fast setup without tools.

04.

Zrobotyzowany 3-osiowy system dozowania 
wolumetrycznego żywicy dwuskładnikowej 
PU pokrywający układy elektryczne. 
Automatyczne ustawianie pozycji i wielkości 
dozowania.
Volumetric system with 3 axis robot for 
automotive parts sealing. Complete with
roll-on system for easy load/unload and 
scrap box management.

11.


