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DTaciak AG

Präzision im Standard – 
seit über 40 Jahren

Sie wünschen sich ein intelligentes, fl exibles, innova� ves und gleichzei� g einfach zu 
handhabendes Produkt – mit dem höchstmöglichen technischen und wirtscha� li-
chen Nutzen für Ihr Unternehmen? 

Dann freuen wir uns darauf, Ihnen Ihre individuelle Lösung zu präsen� eren!

Ihr Arnold Taciak



Über 40 Jahre Erfahrung in Sachen elektrotechnische Spezialfabrika� on

Taciak AG – Über uns

Die Taciak AG in Nordkirchen ist ein wirtschaftlich solides, mit-
telständisches Unternehmen für elektrotechnische Spezialfabri-
kationen. 
Unsere Technologien beruhen auf über vier Jahrzehnten Erfah-
rung in der Bergbauindustrie, der chemischen/pharmazeuti-
schen Industrie bis hin zum Maschinen- und Schiffsbau. Darüber 
hinaus liefern wir elektrotechnische Lösungen für den Anlagebau 
und die gas- und ölfördernde Industrie. 

Maßanfertigungen mit techn. und wirtschaftlichem Nutzen 
Unser wichtigster Maßstab ist die Einfachheit, gepaart mit Qua-
lität und Präzision. Die Lösungen, die wir in enger Absprache mit 
Ihnen entwickeln, sind in der Regel in der Planung und Entwick-
lung technisch hochkomplex und erfordern ein umfassendes 
Fachwissen. Aber für Ihren Arbeitsalltag sind die einfache Hand-
habung und standardisierte Prozesse wichtig, damit Ihr Unter-
nehmen den höchstmöglichen technischen und wirtschaftlichen 
Nutzen daraus erzielen kann. Deshalb sind unsere Produkte fast 
immer Maßanfertigungen, die exakt auf Ihre Gegebenheiten an-
gepasst sind. 

Persönliche Betreuung und Termintreue
Wir bieten jedem Kunden eine persönliche Betreuung mit festen 
Ansprechpartnern. Dies sorgt für kompetente, fundierte Bera-
tung, einen fruchtbaren Wissensaustausch und eine präzise Um-
setzung Ihrer Wünsche – bis hin zur genauen Planung und Her-
stellung Ihrer individuellen elektrotechnischen Maßanfertigung. 
Und über Kundenfreundlichkeit und Termintreue müssen wir an 
dieser Stelle nicht mehr reden. 

Dies sind für uns Selbstverständlichkeiten. 
Generell vertreten wir eine Open-Door-Philosophie: Für Mitar-
beiter und Kunden steht auch bei schwierigen Angelegenheiten 
die Tür zur Geschäftsleitung immer offen. 

Offenheit schafft Vertrauen
Als Aktiengesellschaft mit einer breitgefächerten elektrotechni-
schen Produktpalette, die einen soliden finanziellen Hintergrund 
bietet, können wir Anlegern sehr gute Erträge in Aussicht stellen. 
Zudem können sich unsere Kunden jederzeit über die Bonität un-
serer AG informieren. 
Denn: Offenheit schafft Vertrauen.   

Taciak AG – Daten und Fakten
1976 als Einzelfirma im westfälischen Lünen gegründet, 
1980 Umzug nach Nordkirchen und Umfirmierung in Taciak GmbH
2000 Umfirmierung in Taciak AG

Vorstand: 
Arnold Taciak 

Aufsichtsrat: 
Willi Neuß, Dortmund (Vorsitzender), 
Wolfram Bisplinghoff, Dortmund (Stellv. Vorsitzender), 
Rosemarie Taciak, Nordkirchen 

Weltweiter Export, unter anderem nach Australien, Polen, 
Russland, USA, Südafrika, China, Indien

„Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher.“ Albert Einstein

Taciak AG – Zahlen
● Gegründet 1976
● Grundkapital: 230.000,00 €
● 5 Ak� onäre
● Rund 70% Familienbesitz
● 18 Mitarbeiter
● Betriebsgebäude: < 2.000 m² 
 (Stand: Oktober 2018)



Produkte

Bei allen elektrotechnischen Spezialfabrika� onen ist eine 
höchstmögliche Präzision von der Planung bis zur Fer� gung 
entscheidend. 

Mehr als 90 Prozent unserer Produkte werden von uns individu-
ell nach Kundenwunsch entwickelt und in Eigenproduk� on an-
gefer� gt. Aber immer nach dem Prinzip der Einfachheit. Denn 
nur, was einfach ist, lässt sich standardisieren – und Standardi-
sierung ist eine der Grundvoraussetzungen für den Unterneh-
menserfolg. Erst sie ermöglicht die Mul� plika� on einer guten 
Idee. 

Unsere drei großen Produktgruppen umfassen: 

Sensoren 
● Wegsensoren auf Reedkontaktbasis
● Niveausensoren auf Reedkontaktbasis
● Endlagenschalter, Endlagensensoren
● Schaltverstärker, Messwandler 
● Mischsensoren: Weg/Niveau/Temperatur
● Niveausteuerung, Pumpensteuerungen
● Behältersteuerungen

Gerätebau 
● Mess- und Prüfgeräte für die Elektro-/Elektronikfer� gung
● Prüfstände für die Qualitätssicherung
● Lohnentwicklungen
● Lohnfer� gung

Automa� sierungstechnik 
● Fer� gungs- und Montageanlagen
● Handlings- und Fördersysteme 
● Rollbahnen, Transportbänder

Das können Sie von uns erwarten:

● Über 40 Jahre Erfahrung in Sachen elektrotechnische 
 Spezialfabrika� on
● Standardisierte, individuelle Lösungen
● A� rak� ve Ne� opreise
● Individuelle Anfer� gung für Ihre Messaufgaben
● Made in Nordkirchen & Nordhausen, Germany
● Regelmäßige Neuzer� fi zierungen nach EN/ISO und ATEX 
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Präzision im Standard
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Vertrauen Sie uns – vertrauen Sie auf unser Fachwissen aus über 40 Jahren

Taciak AG 
Elektrotechnische Spezialfabrikation

Kattenbeck 20
D-59394 Nordkirchen, Ortsteil Südkirchen

Telefon: + 49 (0) 2596  /  528 87 –   0    
Telefax: + 49 (0) 2596  /  528 87 – 20 

E-Mail: info@taciak.de
Internet: www.taciak.de
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PLTaciak AG

Precyzja jako standard -  
od ponad 40 lat

Życzycie Państwo inteligentnego, elastycznego, innowacyjnego i jednocześnie 
łatwego w użyciu i obsłudze produktu - o najwyższej efektywności, poziomie tech-
nicznym i ekonomicznej korzyści  dla Waszej fi rmy?

Jesteśmy dla Was właściwym adresem i z przyjemnością przedstawimy Państwu 
indywidualne rozwiązanie!
Wasz,

Ihr Arnold Taciak



Ponad 40 lat doświadczenia w specjalistycznej inżynierii elektrotechnicznej

Taciak AG – o nas

Taciak AG w Nordkirchen jest ekonomicznie stabilną firmą 
średniej wielkości zajmującą się produkcją z dziedziny elektro-
techniki o specjalnym zastosowaniu.
Nasza  produkcja i technologia oparta na ponad 40-letnim 
doświadczeniu koncepcjonalnym dla przemysłu górnicze-
go,  chemicznego / farmaceutycznego jak również maszyno-
wego, włącznie z przemysłem stoczniowym. Ponadto dostarcz-
amy elektrotechniczne rozwiązania projektowe dla inżynierii 
przemysłowej/zakładowej do produkcji gazu i ropy oparte na 
własnych projektach.

Podzielcie się z nami Waszym tematem a my z Wami naszym 
doświadczeniem!
Wykonujemy produkty na „miarę”, wg indywidualnych zamówień, 
z korzyściami technicznymi i ekonomicznymi dla klienta. Naszym 
najważniejszym standardem jest prostota w połączeniu z jakością 
i precyzją. Rozwiązania, które opracowujemy w ścisłej konsultacji z 
Tobą, zwykle są w technice planowania i rozwoju wysoce złożone i 
wymagają kompleksowej ekspertyzy i wiedzy technicznej. Ale dla 
Twojej codziennej pracy procesy muszą być łatwe w użyciu i ustan-
daryzowane tak, aby Twoja Firma miała jak najwyższe korzyści 
techniczne i ekonomiczne. Właśnie dlatego nasze produkty są pra-
wie zawsze wykonane na zamówienie i są dostosowane do ściśle 
określonych warunków pracy w Waszej firmie.

Indywidualny kontakt z każdym klientem i terminowa dostawa 
to nasza przewaga! 
Oferujemy każdemu klientowi indywidualną obsługę ze stałymi 
osobami kontaktowymi. Zapewnia to kompetentną i rzetelną 

poradę i owocną wymianę wiedzy i precyzyjną realizację Twoich 
oczekiwań  - aż do dokładnego planowania i wykonania zamówie-
nia „na miarę”, dostosowanego pod względem wymagań  i 
oczekiwań elektrotechnicznych. O przyjazności dla klienta i za-
chowaniu terminów dostaw nie musimy już mówić. To jest dla 
nas oczywistość !
Generalnie reprezentujemy filozofię otwartych drzwi. Dla pracow-
ników i klientów, także w trudnych sprawach, drzwi do kierownict-
wa zakładu są zawsze otwarte. 

Otwartość tworzy zaufanie.
Taciak AG jako spółka akcyjna z szeroką paletą elektrotechnicz-
nego Asortymentu produktów zapewnia solidne zaplecze finan-
sowe. Inwestorom zapewniamy bardzo dobrą stopę zwrotu. Po-
nadto nasi klienci mogą się zawsze informować o wiarygodności 
kredytowej naszej Taciak AG. Otwartość buduje zaufanie. 

Taciak AG - Fakty i liczby.
Założona w 1976 roku jako jednoosobowa firma w Lünen, Westfalia 
1980 Przeprowadzka do Nordkirchen i zmiana nazwy na Taciak 
GmbH, 2000 Zmiana nazwy firmy na Taciak AG:

Zarząd: Arnold Taciak 
Rada Nadzorcza: Willi Neuß, Dortmund (Przewodniczący), 
Wolfram Bisplinghoff, Dortmund (Wiceprzewodniczący), 
Rosemarie Taciak, Nordkirchen 

Światowy eksport, między innymi do Australii, Polski, Rosji, 
USA, RPA, Chin, Indii

„Rób wszystko tak prosto jak to możliwe - ale nie prościej” - Albert Einstein

Taciak AG w liczbach
● Rok założenia firmy: 1976
● Kapitał zakładowy: 230 000,00 Euro
● 5 akcjonariuszy
● Około 70% udziału rodzinnego
● 18 pracowników
● Pow. budynków zakładowych:   
 < 2.000 m² 
  (Stan na: sierpień 2018)



Produkty

Dla wszystkich naszych specjalistycznych produktów elektro-
technicznych decydującym aspektem jest najwyższa możliwa 
precyzja od planowania do produkcji.
Ponad 90 procent naszych produktów jest przez nas indywi-
dualnie i zgodnie z życzeniem klienta przez Taciak AG zapro-
jektowanych i wykonanych, co daje rękojmię wysokiej jakości 
i odpowiedzialności.
Zawsze zgodnie z zasadą prostoty. Ponieważ tylko to, co łatwe 
może być znormalizowane - a standaryzacja jest jednym z po-
dstawowych wymagań dla sukcesu fi rmy. Tylko ona pozwala 
powielanie pomysłu. 

Nasze trzy główne grupy produktów obejmują:

Sensory (czujniki)
● Czujniki położenia oparte na styku kontaktronowym
● Czujniki poziomu cieczy oparte na styku kontaktronowym
● Wyłącznik krańcowy, czujniki krańcowe
● Przełączniki wzmacniaczy sygnału, przetworników
● Czujniki mieszane: drogi / poziomu / temperatury
● Kontrola poziomu, sterowanie pompą
● Sterowanie zawartości zasobników/kontenerów

Urządzenia 
● Pomiar i testowanie urządzeń do produkcji 
 elektrycznej / elektronicznej
● Pulpity testowe do zapewnienia jakości
● Stanowiska śledzenia przebiegu kosztów
● Produkcja kontraktowa, (za wykonanie)

Automatyka
● Urządzenia produkcyjne i montażowe
● Handling i transport
● Linie transportowe, przenośniki taśmowe

Tego możesz od nas oczekiwać:

● Ponad 40 lat doświadczenia w specjalistycznej produkcji 
 elektrotechnicznej
● Standaryzowane, indywidualne rozwiązania
● Atrakcyjne ceny netto
● Indywidualna koncepcja i stanowiska/pulpity dla zadań 
 pomiarowych
● Wyprodukowano w Nordkirchen i Nordhausen w Niemczech
● Regularna aktualizacja certyfikacji zgodnie z EN / ISO i ATEX

®

Precyzja jako standard
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Zaufaj naszej ponad 40 letniej wiedzy fachowej!

Taciak AG 
Specjalistyczna produkcja elektrotechniczna

Kattenbeck 20
D-59394 Nordkirchen – Südkirchen 

Telephone: + 49 (0) 2596  /  528 87 –   0    
Telefax: + 49 (0) 2596  /  528 87 – 20 

E-Mail: info@taciak.de
Internet: www.taciak.de


