
RÓLUNK
ABOUT US

CÉGTÖRTÉNET
HISTORY

A WAMECH vállalatot Piotr Wąsik alapította 1989-ben, Krakkóban. A cégalapító terve 
kezdetektől fogva az volt, hogy a vállalat örökéletű legyen, ne csak néhány szerződés 
erejéig tartson a pályája. Ezzel a hozzáállással cégünk gyorsan növekedett, az egykori 
kisvállalkozásból pedig olyan vállalattá fejlődtünk, amelynek termékei a világ minden 
táján kapahatóak. Az egyre nagyobb igényeknek megfelelően nemrég újabb 
termelő- és összeszerelő üzemet létesítettünk a lengyelországi Skawinában.

WAMECH was established in 1989 by Mr Piotr Wąsik. From the beginning, the founder’s plan was to create a 
business that would run continuously, not just for a couple of contracts. That approach enabled us to grow 
rapidly; from a small company, we have become an enterprise that delivers products all over the world. To 
fulfil the constantly increasing demand, we recently set up another production and assembly plant in 
Skawina, Poland.

EREDMÉNYEINK
ACHIEVEMENTS

A több mint huszonöt éves üzleti tevékenységünk során 
rengeteg innovatív megoldást fejlesztettünk ki. Egyedi, 
teljesen mechanikus termékeink a minőségükről és a 
megbízhatóságukról ismertek. Ezt bizonyítják mind a 
szabadalmi jogok, mind az ügyfelek által adott referenciák is.    

During over twenty-five years of business activity we have invented a dozen of 
innovative solutions. Our unique, fully mechanical products are known of their 
quality and reliability. Above statements have been confirmed both by the 
patent rights and the clients' references.



CÉGFEJLŐDÉS 
DEVELOPMENT

A hozzáállásunknak, személyzetünknek, hosszútávú 
stratégiánknak és sok éves tapasztalatunknak hála, 
gyorsabban fejlődünk, mint korábban bármikor. Minden 
évben sikeresen megvalósítjuk céljainkat, és egyre nagyobb 
célokat tűzünk ki magunk elé.

Thanks to our approach, crew, long-term strategy and many years of 
experience now we are growing faster than ever. We successfully realize each 
year’s goals and constantly aim for the higher objectives. 

KÜLDETÉSÜNK
MISSION

Szenvedélyesen és nagy odaadással segítünk Ügyfeleinknek új standardokat 
bevezetni a belső logisztikai rendszerükbe.
With passion and engagement help Our Clients to implement new standards in internal logistics.

JÖVŐKÉPÜNK
VISION

Vezető helyet elfoglaló márka kívánunk lenni a belső logisztikájukat fejlesztő 
üzemek számára.
Be the first choice brand for plants improving the internal logistics. 



ERŐSSÉGEINK
 OUR ADVANTAGES

INNOVÁCIÓK
INNOVATIONS

Cégünk történetét innovációk sora tölti ki – minden évben új 
intralogisztikai megoldások bevezetésére törekszünk. Számos 
termékünket szabadalmaztattuk, mégis további új elképzeléseink várják a 
megvalósításukat. A K+F területére fordított összegek jó befektetésnek 
bizonyultak, mivel egyedi, úttörő termékeket nyújthatunk Ügyfeleinknek. 
Innovatív megoldások fejlesztésével rengeteg tapasztalatot szereztünk az 
intralogisztika területén, így még a legnehezebb problémák esetén is 
tudunk tanácsot adni, vagy megoldást kínálni.

Our Company’s timeline is filled with innovations – we aim to implement new intralogistics 
solutions on yearly basis. We have patented several of our products yet we still have many 
more new concepts to be realized. Investments made in R&D department been worth the 
effort and gave us possibility to provide the dedicated, breakthrough products for our Clients. 
Development of innovative solutions has given us a vast experience in scope of intralogistics 
and allow us to advice and solve even the toughest problems.

EGYEDI HOZZÁÁLLÁS
INDIVIDUAL APPROACH

Hogy termékeink minden részletükben tökéletesek legyenek, a 
megoldásaink bevezetésekor szorosan együttműködünk Vásárlóinkkal. 
Ez biztosítja a színvonalas szolgáltatást, és garantálja, hogy a 
legmegfelelőbb terméket nyújtjuk. Projektmenedzsment technikák 
használata, ISO tanúsítás és tapasztalt tervezőcsapat segíti fejlesztési 
folyamataink további javítását. Mindez hatalmas előnyt jelent, mivel a 
legtöbb intralogisztikai vállalat csupán „olyan, amilyen” termékeket 
kínál, amelyek az igényekhez nem igazíthatóak.

We care about our products in details, so during the implementation of solutions we closely 
cooperate with the Buyers. That ensures the highest quality service and guarantees the best 
matched  product delivery. Use of project management techniques, ISO certification and 
experienced design department further improve the development process. Above shall be 
taken as a huge advantage as the most of companies dealing with intralogistics offer product 
just as-it-is without the possibility of adjustments.



BIZTONSÁG 
SAFETY

Termékeink amellett, hogy megbízhatóak, a legnagyobb 
biztonságot nyújtják a felhasználók számára. Egyedi 
konstrukcióinkat ez még inkább jellemzi. Mivel nincs szükség külső 
energiaforrásra, vontatmányaink igen biztonságosak – a 
hidraulikus rendszerben bekövetkező folyadékszivárgás vagy a 
vezérlés / meghajtás meghibásodásának veszélye nem fenyeget. A 
kézikocsik bonyolult emelőrendszere, vonóerő-szabályozása vagy 
összekapcsolása helyett egyszerű mechanikus megoldásokat 
alkalmazunk, pl. reteszt, ütközőt, fogaskereket.

We wanted to ensure that our products are not only reliable, but also provide the 
highest safety level for their users. Our unique design not only reduced, but even 
raised that characteristic. No need for an external power source of energy has made 
our platforms very safe - there is no risk associated with hydraulic system fluid leakage 
or a failure of steering / propulsion. Complicated systems of trolley’s lifting, traction 
control or docking we have successfully replaced by simple mechanical solutions such 
as locks, triggers and transmissions.

MEGBÍZHATÓSÁG
RELIABILITY

A hatékony termelési folyamat kulcsfontosságú eleme a termelőüzem belső 
logisztikai rendszere. Vontatótargoncás anyagmozgatás bevezetése az 
üzembe önmagában nem elég... hacsak nem tökéletesen megbízható 
rendszerekről van szó. Elsősorban ez vezérelt bennünket kézikocsijaink és 
vontatmányaink megalkotásakor. Legelsők közt alkottunk meg egy olyan 
egyedi rendszert, amely teljesen mechanikus, ugyanakkor a lehető 
legbiztonságosabb és legergonomikusabb. A hidraulika, pneumatika vagy 
bármilyen más energiaellátás mellőzése igen alacsony meghibásodási 
hajlammal jár együtt, ráadásul így nincs szükség a gépi berendezésekre 
vonatkozó irányelv értelmében meghatározott kötelező felülvizsgálatokra 
sem.

Internal logistics of the production plants is one the key factors of effective production process. 
Implementation of tugger train material handling in your factory will not be enough... unless the 
systems will be really reliable. That was one of the main aims when we have been creating concepts 
of our trolleys and platforms. As one of the first companies we have created an unique systems which 
are fully mechanical but also ensure the highest level of safety and ergonomics. Lack of hydraulics, 
pneumatics or any other power supply states for very low failure rate. Also there is no need of 
compulsory inspections according to the mechanical directive.



ERŐSSÉGEINK
 OUR ADVANTAGES

MINŐSÉG 
QUALITY

Termékeink első osztályú minősége érdekében ISO 9001:2008 
minőségirányítási rendszert vezettünk be, és megfelelünk az ISO:3834-2 
fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményeinek. 
Valamennyi termékünket belső minőségellenőrök vizsgálják felül. 
A minőség kötelességünk, ezért minden egyes alkalommal hibátlan 
szerkezetek gyártására törekszünk.

To ensure the highest quality of our products we have implemented ISO 9001:2008 quality 
management and also ISO:3834-2 restrictive quality norm for welding metal materials. 
Moreover all of our products are being inspected by internal quality control department. We 
understand quality as a responsibility therefore we aim to provide flawless items every time.

SOKOLDALÚSÁG
VERSATILITY

Úgy döntöttünk, nem hagyjuk, hogy a vásárlók bizonyos 
vontatótargonca gyártókra szorítkozzanak, ezért rendszereinket úgy 
alkottuk meg, hogy mindegyikkel kompatibilisek legyenek. Senkit nem 
szeretnénk néhány speciális márka használatára kényszeríteni, ezt a 
döntést meghagyjuk a beszerzőknek. Biztosíthatjuk Önt arról, hogy 
bármilyen vontatót szerez is be, rendszereink működőképesek lesznek 
vele, ezáltal pénzt és időt spórolunk Önnek!

We have decided not to limit the buyers to certain tugger tractor producers so we designed 
our systems to be compatible with all of them. We do not want to force anyone to use some 
special brand, we leave that decision up to purchase departments. We can assure you that no 
matter what kind of tractor you will obtain our systems will be able to cooperate with it saving 
the time and money!



ÜGYFELEINK 
OUR CLIENTS

ÜGYFELEINK
OUR CLIENTS

Termékeinket még a legnagyobb igényekkel rendelkező ügyfelek is 
világszerte nagyra értékelik. A Vevőink, miután látták egyik üzemükben 
bevezetett megoldásainkkal elérhető eredményeket, gyakran döntenek 
az innováció több másik telepükön történő használata mellett. 
Ügyfeleink túlnyomórészt termeléssel foglalkozó autóipari 
nagyvállalatok. Olyan neves vállalatoknak szállítunk termékeket, mint 
például: Valeo, Daimler, GKN, Phillip Morris és még sokan mások.

Value of our products has been recognized by very demanding customers all over the World. 
Having implemented our solutions in one of the plants Buyers seeing the achieved results 
often decide to spread the innovation across the other facilities. The most of our clients are 
big production companies of automotive industry. We are delivering our products to 
companies such as: Valeo, Daimler, GKN, Phillip Morris and many more.

A WAMECH PROJEKTEK SZÁMOKBAN 
WAMECH PROJECTS IN NUMBERS

Több mint huszonöt éves tapasztalatunkból eredően számtalan terméket 
terveztünk és szolgáltattunk ügyfeleinknek. Csak az elmúlt néhány évben:

During our over twenty five years of experience we have designed and delivered numberless 
products to our customers. Just in last couple years we have:

80-nál is több egyedi projektet zártunk le a szükséges módosításokkal együtt
több mint 800 vontatmányt terveztünk és szállítottunk ki

több mint 8000 különböző típusú kézikocsit értékesítettünk
és ez még csak a kezdet!

realized over 80 dedicated projects and modifications
designed and delivered over 800 platforms

sold over 8000 different types of trolleys
and still we are just warming up!



INTRALOGISZTIKA 
INTRALOGISTICS

A költségüket optimalizálni kívánó termelőegységeknek nem szabad megfeledkezniük a belső logisztikai folyamatok fontosságáról, mivel ezek nagyban 
befolyásolják a gyártás hatékonyságát. A villástargoncák használata ugyan elengedhetetlen azon raktárak számára, ahol horizontális és vertikális szállítást is 
végeznek, ám a termelés oldaláról tekintve ez néha alacsony hatékonyságú, valamint a termelésben dolgozók számára is veszélyt jelenthet. A vontatókból, 
vontatmányokból és kézikocsikból álló szerelvényeken alapuló intralogisztikai rendszerek jelentősen növelik a biztonságot és optimalizálják az 
anyagáramlást.

Production facilities that intend to optimize costs cannot afford to ignore the relevance of internal logistics processes, as they have a significant influence on the efficiency of manufacturing. The use of 
forklifts may be essential for warehouses where transport is carried out both horizontally and vertically. However, this may be inefficient on the production side (low yield ) and also pose a danger to 
employees. Intralogistic systems based on tugger trains that consist of a tractor, platforms and trolleys provide a significant safety increase and optimize the flow of materials.

=



SZÁLLÍTÓRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
 COMPARISION BETWEEN TRANSPORT TYPES

HAGYOMÁNYOS 
VILLÁSTARGONCA 
STANDARD 
FORK LIFT

E-LINER 
VONTATMÁNYOKBÓL 
ÁLLÓ SZERELVÉNY

E-LINER 
TUGGER TRAIN

2000 kg 40 perc - 15 km/h sebességgel
40 minutes - with forklift's speed 

15 km/h  

KAPACITÁS TESZT - A 
RAKOMÁNY MAXIMÁLIS 

TÖMEGE

CAPACITY TEST - MAXIMAL 
WEIGHT OF TRANSPORTED 

GOODS

MENNYISÉGI TESZT - EGY ÚT SORÁN 
SZÁLLÍTHATÓ 1200 x 1000-ES RAKLAPOK 

SZÁMA

VOLUME TEST - QUANTITY OF 1200 X 1000 
PALLETS WHICH CAN BE TRANSPORTED

DURING ONE TRIP

ÚT TESZT - 5000KG (5 DARAB 
1000KG RAKLAP) SZÁLLÍTÁSA KÉT, 

EGYMÁSTÓL 1KM TÁVOLSÁGRA LEVŐ 
PONT KÖZÖTT

ROUTE TEST - TRANSPORT OF 5000KG 
(5 PALLETS OF 1000KG EACH) 

BETWEEN TWO POINTS OF 1 KM 
DISTANCE  

IDŐ TESZT - 5000KG (5 DARAB 1000KG 
RAKLAP) SZÁLLÍTÁSA KÉT, EGYMÁSTÓL 
1KM TÁVOLSÁGRA LEVŐ PONT KÖZÖTT

TIME TEST - TRANSPORT OF 5000KG (5 
PALLETS OF 1000KG EACH) BETWEEN 

TWO POINTS OF 1 KM DISTANCE

ÖSSZEGZÉS

SUMMARY

Nagy kiszolgálási gyakoriságú és fejlett 
gyártósorok esetén a villástargoncás 
szállításnál 2,5-5-ször hatékonyabb a 
vontatmány rendszerekkel történő 

anyagmozgatás. 

In case of high material rotation
frequency and highly developed

production line transport with forklift is 
roughly 2,5-5 times less

effective than tugger train system.

A milkrun elvű vontatmányos 
szállítórendszer sokkal hatékonyabb a 

villástargoncák használatánál.

Milkrun tugger train transport system is 
much more efficient than material 
deliveries with the use of forklift. 

12 perc - 10 km/h vontatási 
sebességgel

12 minutes - with tugger train's 
speed of 10 km/h

2 km út
2 km's route  

1 km üresjárat
1 km's of dry run 

10 km út
10 km's route  

5 km üresjárat
5 km's of dry run

5000 kg



RENDSZEREINK ELŐNYEI 
ADVANTAGES OF OUR SYSTEMS

KÜLÖNFÉLE KONTÉNEREK SZÁLLÍTÁSA
TRANSPORT FOR DIFFERENT KINDS OF CONTAINERS

Kézikocsijainkat úgy terveztük, hogy mindenféle standard konténer 
szállítására alkalmasak legyenek. Az Ügyfél igényeit figyelembe véve 
módosításokat is végre tudunk hajtani, vagy a kívánalmaknak megfelelően 
teljesen új megoldást tudunk nyújtani.

We have designed our trolleys to be able to transport all kinds of standard containers. Basing on 
the Customer demand we can do modifications or create a completely new solution adjusted to 
the desired specifics.

EGYOLDALÚ VAGY KÉTOLDALÚ RÖGZÍTÉS
SINGLE OR DOUBLE SIDE LOADING

Az adott rendszertől függően a kézikocsik egyik vagy mindkét oldalukon 
ki- és bepakolhatóak. A második lehetőség jelentősen elősegíti az 
anyagáramlást, mivel így a gyártósor mindkét oldala kiszolgálható a 
szállítás során.

Depending on the system there is a possibility to load/unload the trolleys on one or two 
sides. The second option may have a huge impact on the material flow when production 
sections are placed on the both sides among the transport route.

KÉTFÉLE KOCSIRÖGZÍTŐ RENDSZER
TWO TYPES OF TROLLEY DOCKING SYSTEM

Annak érdekében, hogy a kézikocsik vontatmányba való rögzítésének 
ergonómiája javuljon, kétféle zárszerkezetet fejlesztettünk ki. Az első 
típust a C-keretű és E-keretű vontatmányoknál használjuk, a második a 
V-keretű rendszerekhez tartozik. Mindkettő teljesen mechanikus, és mind
a rakomány, mind a felhasználó számára maximális biztonságot nyújt. A
kézikocsik vontatmányokba történő kapcsolása és szétválasztása szinte
magától, különösebb erőfeszítés nélkül történik.

Searching for improvements of trolleys docking ergonomics we have invented two types of 
locking mechanisms. First is being used in C-Liner and E-Liner platforms and the second belongs 
to V-Liner system. Both of them are fully mechanical and ensure the maximum safety for cargo 
and the users. Trolley’s docking in and taking out is being done intuitionally, without the need of 
using excessive force.

KÉTFÉLE KANYARVEZÉRLÉS – „AKTÍV” ÉS „PASSZÍV”
TWO TYPES OF TRACTION SYSTEM – „ACTIVE” AND “PASSIVE”

Minden termelőüzemnek megvannak a maga igényei, ami teljesen 
érthető, éppen ezért kínálunk különböző típusú kanyarvezérléseket. 
Különböző sugarú fordulókörrel, különböző mechanikus 
tulajdonságokkal és különböző árral jellemezhetőek. Természetesen 
mindegyik típus megbízható és teljesen mechanikus. Hogy melyiket 
válasszuk, azt a felhasználás célja, illetve a vontatmány és annak 
kanyarkövetési követelményei határozzák meg.

Each production plant has its own needs – we understand that and we have designed 
different types of traction systems. They characterize with various turning radius, mechanical 
properties and also the price. Of course they are all reliable and fully mechanical - the 
decision relies on the purpose of use and requirements stated for both platform and its 
traction characteristics. 

HELYSZÍNI KARBANTARTÁS
ON-SITE MAINTENANCE

Az egyszerű, mechanikai megoldások javítása egyszerű, így azt szükség 
esetén akár a gyártóüzemben dolgozó szakemberek is elvégezhetik.

Simple, mechanical solutions facilitate repair which can be carried out by trained 
manufacturing plant employees.

FÜGGETLENSÉG A GYÁRTÁSI SORRENDTŐL
INDEPENDANCE OF PRODUCTION SEQUENCE

A vontatmányok és a kézikocsik kialakítása két elemből álló integrált 
szállítóberendezésnek felel meg – ezáltal a felhasználónak nem szükséges 
a be- és kirakodás sorrendjét felállítania. Ez kiemelten fontos 
a munkaállomásról-munkaállomásra történő szállítás esetében.

The platform and trolleys are designed as an integrated transport set composed of two 
units - this enables the user to omit the task of organizing a loading and unloading sequence. 
This is particularly important in transport from one workstation to another.



MINDEN VONTATÓVAL KOMPATIBILIS
COMPATIBILITY WITH ALL TRACTORS

Vontatmányaink az európai piacon kapható bármilyen típusú vontatóval 
működőképesek. Néhány más gyártóval ellentétben mi sosem szerettük 
volna rákényszeríteni az ügyfeleinket arra, hogy egy adott vontatómárkát 
válasszanak.

Our platforms cooperate with any kind of tractors being sold on the European market. Unlike 
some of the other producers we have never wanted to force our clients to choose some 
certain tractor brand.

BIZTONSÁG ÉS ERGONÓMIA
SAFETY AND ERGONOMICS

Mivel termékeinket napi szinten használják nehéz rakományok szállítására, 
nemcsak megbízhatónak, hanem nagyon biztonságosnak és 
ergonomikusnak is kell lenniük. Büszkék vagyunk rá, hogy kizárólag 
mechanikus megoldásokat alkalmazva értük el e jellemzők legnagyobb fokát.

As our products are used for a daily for the transport of the heavy loads they have to be not only 
reliable but also very safe and ergonomic. We are proud that we have achieved the highest level of 
these characteristics with the use of only mechanical solutions.

NEM SZÜKSÉGES KÜLSŐ ENERGIAFORRÁS
NO EXTERNAL ENERGY SOURCE

Egyik termékünk sem tartalmaz pneumatikus, hidraulikus vagy 
elektromos eszközöket. Rendszereink 100%-ban mechanikus 
megoldásokat alkalmaznak, amelyeknek számos előnyük van.

None of our products include any pneumatic, hydraulic or electrical devices. Systems are 
operated using 100% mechanical solutions which results in many benefits.

NAGYFOKÚ MEGBÍZHATÓSÁG
HIGH RELIABILITY

Rendszerünk, amely a meghibásodási rátát sikeresen minimum értékre 
csökkenti, kerüli a bonyolult megoldásokat.

Complex solutions are avoided in the system which effectively reduces the failure rate to a minimum.

NINCS KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT
NO COMPULSORY INSPECTIONS

A gépi berendezésekre vonatkozó irányelv nem vonatkozik a termékeinkre, 
ezáltal - a kötelező karbantartási folyamatok nélkül - nem keletkeznek 
további költségek.

Our products are not subject to the Machinery Directive and thus do not generate any additional 
expense on obligatory maintenance procedures..

ZAJMENTES SZÁLLÍTÁS
NOISELESS TRANSPORT

A gumis görgőrendszer és a szállítás idejére felemelt kézikocsik 
minimálisra csökkentik a zajemissziót, ezzel növelve a felhasználás 
komfortosságát.

The elastic caster sets and trolleys elevated for the time of transport reduce the noise 
emission to a minimum, thus improving the comfort of use.

NAGYOBB BIZTONSÁG
IMPROVED SAFETY

A hidraulikus megoldásokkal szemben termékeink esetében nem áll fenn 
olajszivárgás veszélye, amelyen veszélyesen megcsúszhat a vontatmány.

Unlike hydraulic solutions, our products pose no risk of oil leakage that might lead to dangero-
us slips of the platform.

ALACSONYABB KÖLTSÉGEK
LOWER COSTS

Nem csupán a rendszer működtetésének a költségei alacsonyak (pl. nincs 
szükség elektromos áramellátásra), hanem a karbantartási költségek és az 
összes tulajdonosi költség is.

Not only the costs of system operation are reduced (e.g. due to eliminated electric power 
supply), but also the expenses on maintenance and total costs of ownership.




