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Zapraszamy do współpracy
We are looking forward to cooperate



Etmal w dawnej gwarze żeglarskiej to 24-godzinna wachta.

Spółka Etmal powstała w październiku 1999 r. w Gdyni i od kilkunastu lat jest
prężnie działającą firmą na rynku przemysłu okrętowego i lądowego.  Zatrudni-
amy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i techników okrętowych. Stałe
kontakty z armatorami krajowymi i zagranicznymi pozwalają na rozszerzanie za-
kresu i podnoszenie poziomu świadczonych usług.

Nasze usługi remontowe świadczymy w zakresie:
� Kompleksowych remontów klasowych, dokowo-konserwacyjnych w kooperacji

ze Stoczniami oraz remonty bieżące i międzyrejsowe
� Remontów statków typu masowce, drobnicowce, tankowce, chemikaliowce,

kontenerowce, chłodnicowce, pogłębiarki, statki badawcze, promy oraz okręty
wojenne.

� Przebudowy istniejących jednostek  i ich modernizacje, przystosowywanie do
nowych przepisów Klasyfikatora i IMO

� Remontów platform – urządzeń dźwigowych, pokładowych i ich modernizacje
� Montażu instalacji i systemów na nowych budowach jednostek
� Kompleksowych remontów lądowych urządzeń i systemów hydraulicznych

Zapewniamy 24 godzinny serwis:
� Wciągarki kotwiczno-cumownicze, ładunkowe, holownicze
� Maszyny sterowe wszelkiego typu
� Dźwigi ładunkowe i pomocnicze
� Pokrywy lukowe wraz z napędami
� Silniki i pompy hydrauliczne
� Stery strumieniowe
� Systemy hydrauliczne i pneumatyczne
� Urządzenia połowowe i przetwórcze na statkach rybackich
� Systemy zęzowo-balastowe i instalacje paliwowe
� Prasy hydrauliczne, siłowniki, podnośniki, dźwigary, itp. 
� Urządzenia chłodnicze morskie i lądowe.
� Kompleksowe przeglądy lądowych urządzeń i systemów hydraulicznych

Wykonujemy próby obciążeniowe dźwigów za pomocą ciężarów wodnych 
(Water Bags) w trakcie remontów stoczniowych oraz w trakcie eksploatacji
statku, zgodnie z wymogami Klasyfikatora. 

Dostarczamy i serwisujemy stery strumieniowe holenderskiej firmy Dutch
Thruster Group, której jesteśmy przedstawicielem.

Dysponujemy pełnym zapleczem technicznym oraz nowoczesną bazą remon-
tową.



Nasze zaplecze logistyczne i środki transportu pozwalają nam dotrzeć do każdego miejsca w Europie
Realizujemy prace serwisowe poza Europą (posiadamy stałe wizy do USA)

Serwis dostępny siedem dni w tygodniu

Our logistics and transportation systems allow us to reach any place in Europe
We also perform service works beyond Europe (we have permanent USA visas)

Our services are available 7 days a week



Etmal in the old jargon of Polish sailors means a 24h watch.

Etmal is a company created in October of 1999 in Gdynia, and which for well over
a dozen years has been active in maritime and shore-based industries. 
Our company employs highly qualified maritime engineers and technicians,
while the permanent contacts that we maintain with Polish and foreign
shipowners help us to increase the range and quality of the services we offer.

We provide a range of repair and maintenance services:
� General class overhauls and dry dock repair in the cooperation with Shipyards,

also maintenance repair in the port and during the sea voyage.
� Overhaul of ships, including: bulk carriers, general cargo vessels, tankers and

chemical tankers, container vessels, dredgers, reefer ships, research vessels,
ferries and navy vessels

� Rebuilding and modernisations, upgrades to new Classifier and IMO regula-
tions

� Platform overhaul and modernisation of cranes and on-board equipment
� Installation of systems and assemblies on new vessels
� General overhaul of shore-based equipment and hydraulic systems

Our company provides 24h service for the following:
� Hoists and winches for anchoring, mooring, loading and towing
� Steering gear of all types
� Cargo and auxiliary cranes
� Hatch covers with equipments
� Hydraulic motors and hydraulic pumps
� Bow Thrusters
� Hydraulic and pneumatic systems
� Fishing and fish processing equipment for fishing boats
� Ballast and bilge systems as well as fuel system and installations
� Hydraulic presses, cylinders, jacks, girder, etc.
� Cooling equipment for vessels and shore installation
� General overhaul of shore-based hydraulic equipment and systems

We also perform crane rocking test and load tests with the Water Bags, during
the dry docks and the normal vessel operation, according the  Classifier Society
requirements.

Our company supplies and services thrusters by the Dutch Thruster Group and
represents the company. 

We have fully equipped technical facilities and modern repair workshop.



Wysoki poziom techniczny świadczonych przez nas usług potwierdzają otrzymane
certyfikaty, uznania i uprawnienia:

The high engineering quality of our services has been proven by our
certificates, approvals and licenses:
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