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V
alme stało się częścią grupy Cifa 
S.p.A. w 2000 roku, a własno-
ścią w 100% w 2008 roku, choć 

w porównaniu do pozostałych gałęzi 
grupy utrzymuje pewną autonomię dzia-
łania. W swym przedmiocie działalności 

Valme przyjęło do realizacji dwa głów-
ne ciągi produkcyjne – pierwszy dedy-
kowany wyłącznie na użytek konstrukcji 
pomp marki Cifa z jej marką i drugą mar-
kowaną znakiem Valme, która produkuje 
odpowiedniki rur do betonu wszystkich 
pozostałych producentów dystrybuując 
je poprzez swoją własną autonomiczną 
sieć handlową.
Technologia i innowacja – wskazuje 
Fabio Ferre, dyrektor do spraw inno-
wacji i rozwoju – są kluczowe dla firmy. 
Wszystkie produkty są przygotowywa-
ne w całości w fabryce w Rogolo (SO) 
na północy Włoch – począwszy od odle-
wania, przez cięcie, spawanie, hartowa-
nie i piaskowanie, prace mechaniczne, 
malowanie, suszenie, aż po kontro-
lę jakości i spedycję – wszystko to, by 

Niewiele osób w Polsce wie o tym, że Valme –włoska firma produkująca orurowanie 
pomp do betonu, w istocie jest w 100% własnością Cifa S.p.A – włoskiego producenta 
maszyn do produkcji i transportu betonu, której w Polsce wyłącznym autoryzowanym 
przedstawicielem jest Tarbi Białecki i wspólnicy sp.j. z siedzibą w Krakowie.

Valme integralną częścią Cifa
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zagwarantować maksymalną jakość 
oferowanych produktów. Od projektu po 
produkcję, wszystkie procesy są kontro-
lowane na miejscy w fabryce, by zapew-
nić klientom produkty zgodne z ich 
oczekiwaniami.
Sześć lat temu, na przekór wkraczają-
cemu do Europy kryzysowi wprowadzo-
ny został innowacyjny, długo testowany 
produkt w postaci podwójnie wzmac-
nianych rur zwanych LLP (long life), co 
pozwoliło na ich pełne wykorzystanie 
w maszynach Cifa. Fabryka zastosowała 
w produkcji innowacyjne maszyny, takie 
jak maszyna hartująca do rur o cien-
kich ściankach i maszyna tnąca, która 
wraz z systemem strumienia wody tnie 
rury bez ich nagrzewania. Obróbka ter-
miczna gwarantuje wyższą odporność 
jednocześnie zapewniając twardość 
porównywalną do szkła w połączeniu 
z niesamowitą lekkością.
Produkty Valme zostały docenione 
nie tylko przez Cifa, ale również przez 
innych producentów pomp do betonu, 
w tym tych z rynku niemieckiego, a to ze 
względu na fakt wysoko zaawansowa-
nej technologii oraz wdrażania nowych 
projektów oraz pomysłów od poziomu 
laboratoryjnego po kontrolę jakości przy 
zachowaniu konkurencyjnego poziomu 
cen. 
Należy jednak podkreślić, iż proces 
technologiczny produkcji rur stosowa-
nych w pompach Cifa jest charaktery-
styczny i zindywidualizowany pod kątem 
konstrukcji wysięgników projektowa-
nych przez tego włoskiego producenta. 
Do maszyn Cifa winno się stosować rury 
wyłącznie sygnowane marką Cifa LLP, 
albowiem są one dedykowane do tych 
maszyn i zostały zaprojektowane tak, by 

kompatybilnie osiągać najlepsze wyniki 
pod względem wytrzymałości i odpor-
ności, których nie da się osiągnąć stosu-
jąc zamienniki orurowania, nawet tego 
samego producenta. Kluczem sukcesu 
jest dostosowanie procesów technolo-
gicznych do wymagań konstrukcyjnych 
poszczególnych producentów pomp do 
betonu. 

Milena Tarkowska
Tarbi Białecki i wspólnicy sp.j.
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