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Profesjonalne badania
maszyn i kruszyw
Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych IMBiGS prowadzi badania
maszyn roboczych i górnictwa skalnego oraz zespołów maszyn, surowców mineralnych
i elementów budowlanych. Badania te wykonywane są wg potrzeb wyspecyfikowanych przez klientów, a także jako badania zgodności, w tym dla potrzeb certyfikacji
wyrobów. Laboratorium wykonuje ekspertyzy oraz oceny innowacyjności.
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