ABOUT WAMECH
O NAS

HISTORY
HISTORIA

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.
WAMECH operates as a family business and currently the founder’s son is in charge
of the Company.
Firma Wamech została założona w 1989 przez Pana Piotra Wąsika. Od początku istnienia plan zakładał stworzenie firmy nie na potrzebę realizacji kilku kontraktów tylko biznesu, który będzie działał przez pokolenia.
Nasze podejście pozwoliło nam szybki rozwój i z małej, kilkuosobowej działalności w ciągu w ciągu niespełna
30 lat staliśmy się producentem dostarczającym swoje rozwiązania do fabryk na całym Świecie. WAMECH jest
firmą rodzinną prowadzoną w drugim pokoleniu przez syna założyciela.

ACHIEVEMENTS
OSIĄGNIĘCIA

We have invented a dozen innovative solutions. Our unique, fully mechanical
products are known for their quality and reliability and have awarded many different
prizes. These statements have been confirmed by our cooperation with production
plants of biggest automotive companies located all over the world.
Stworzyliśmy kilkanaście innowacyjnych rozwiązań. Unikalne, w pełni mechaniczne produkty ferowane przez
naszą firmę są znane ze swojej jakości, niezawodności i były wielokrotnie nagradzane. Potwierdzeniem
powyższych jest nasza współpraca z zakładamy produkcyjnymi największych firm z branży automotive na
całym Świecie.

WAMECH – CURRENT COOPERATION
AKTUALNI KOOPERANCI

The value of our products has been recognized by very demanding customers all
over the world. After seeing the results of implementing our solutions in one of their
plants, buyers often decide to use the innovation in their other facilities. Most of
our clients are big production companies in the automotive industry. We deliver our
products to companies such as Valeo, Daimler A.G, GKN, Phillip Morris and many
others.
Wartość naszych produktów jest doceniana przez najbardziej wymagających klientów na całym Świecie. Po
wprowadzeniu naszych systemów do jednej z fabryk, po sprawdzeniu osiągniętych rezultatów bardzo często
rozwiązania implementowane są do kolejnych zakładów. Zdecydowaną większość z kupujących stanowią
bardzo duże firmy z branży automotive. Dostarczamy nasze produkty do firm takich jak: Valeo, Daimler A.G,
GKN, Phillip Morris oraz wielu innych.

ADVANTAGES OF PRODUCTS
ZALETY PRODUKTÓW

SAFETY
BEZPIECZEŃSTWO

We want to ensure that our products are not only reliable, but also provide the
highest safety level for users. Our unique designs ensure that our products are
as safe as possible. We have successfully replaced complicated systems of trolley
lifting, traction control and docking with simple mechanical solutions such as locks,
triggers and transmissions.
Chcemy mieć pewność, że nasze produkty są nie tylko niezawodne, ale także zapewniają najwyższy poziom
bezpieczeństwa dla użytkowników. Skomplikowane systemy unoszenia wózków, kontroli trakcji i dokowania
z powodzeniem zastąpiliśmy opatentowanymi przez nas prostymi, mechanicznymi rozwiązaniami.

QUALITY
JAKOŚĆ

To ensure that our products are of the highest quality, we have implemented ISO
9001:2008 quality management and also ISO:3834-2 restrictive quality norms for
welding metal materials. Moreover, all of our products have been inspected by
the internal quality control department. We understand quality as a responsibility;
therefore, we aim to provide flawless items every time.
Aby zapewnić dostarczanie produktów najwyższej jakości, wdrożyliśmy ISO 9001: 2008, a także restrykcyjną
normę spawalniczą ISO 3834-2. Wszystkie produkty są poddawane także stałej kontroli wewnętrznej poprzez
doświadczonych pracowników działu kontroli jakości. Zdajemy sobie sprawę, jakość jako odpowiedzialność;
Dlatego staramy się zapewnić bezbłędne przedmioty za każdym razem.

RELIABILITY
NIEZAWODNOŚĆ

The internal logistics of production plants is one the key factors of effective production
processes. The implementation of tugger train material handling will not be enough
unless systems are really reliable. That was one of our main aims during the creation
of our trolley and platform concepts. The lack of hydraulics, pneumatics or any other
power supply results in a very low failure rate.
Logistyka wewnętrzna jest jednym z kluczowych czynników efektywnego procesu produkcyjnego.
Wprowadzenie systemu transportu materiałów w oparciu o pociągi logistyczne ma sens jedynie w przypadku
zastosowania niezawodnych rozwiązań. Cecha ta była jedną z głównych celów podczas tworzenia naszych
platform i wózków. Brak hydrauliki, pneumatyki pozwoliło na osiągnięcie bardzo niskiego poziomu
awaryjności.

VERSATILITY
UNIWERSALNOŚĆ

We have decided not to limit buyers to certain tugger tractor producers, so we have
designed our systems to be compatible with all of them. We do not want to force
anyone to use a certain brand – we leave that decision up to purchasing departments.
We can assure you that no matter what kind of tractor you obtain, our systems will
be able to work with it.
Nie chcemy ograniczać Klientów w zakresie doboru wózków pociągowych, dlatego też nasze wyroby
współpracują z ciągnikami dowolnych marek. Zapewniamy, że bez względu na to, jaki rodzaj ciągnika jest
wykorzystywany w zakładzie produkcyjnym nasz system będzie z nim współpracować.

