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O nas
Grupa firm WIKA - światowy lider w zakresie pomiaru 
ciśnienia i temperatury to działający globalnie 
biznes rodzinny, zatrudniający ponad 9300 wysoko 
wykwalifikowanych pracowników.  Firma ustanawia standardy 
także w pomiarach poziomu, siły i przepływu oraz technologii 
kalibracji.

Dzięki szerokiemu portfolio wysoko precyzyjnych przyrządów 
oraz kompleksowemu zakresowi usług, założona w 1946 
roku firma WIKA, jest aktualnie silnym i niezawodnym 
partnerem w zakresie wszystkich wymagań przemysłowej 
technologii pomiarowej.

Rozmieszczone na całym świecie fabryki produkcyjne 
firmy WIKA, zapewniają elastyczność oraz najwyższą 
wydajność dostaw. Co roku, w seriach od 1 do ponad 
10000 szt. urządzeń, dostarczanych jest ponad 50 milionów 
wysokiej jakości produktów standardowych oraz specjalnie 
dostosowanych do wymagań klientów.

Za sprawą licznych oddziałów własnych i partnerów 
handlowych, firma WIKA kompetentnie i niezawodnie 
obsługuje swoich klientów na całym świecie. Lokalnie z 
naszymi klientami kontaktują się doświadczeni inżynierowie 
oraz specjaliści ds. sprzedaży.
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Zaufaj producentowi o światowej 
renomie

Spis treści

Technologia pomiaru siły służy ochronie ludzi, środków, wartości, niezawodności i bezpieczeństwu produkcji. Dlatego 
godny zaufania partner jest tak ważny dla Państwa: producent, który jest jednocześnie przedsiębiorstwem rodzinnym o 
długoterminowej wizji. Nasze produkty, rozwiązania i wiedza inżynieryjna przekonują klientów praktycznie z każdej branży. 
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tecsis rozwija innowacyjne rozwiązania jakościowe w 
technologii pomiarowej i czujnikowej. W ciągu ponad 90 lat 
tecsis przekształcił się w globalnego producenta technologii 
pomiarowej – zarówno dla wielkich koncernów, jak i średnich 
przedsiębiorstw.

Dzięki fuzji z firmą tecsis Grupa WIKA wzmocniła swoją 
pozycję rynkową, rozszerzając portfolio o przyrządy do 
pomiaru siły.

Pozwala to nam oferować szeroką paletę rozwiązań z 
zakresu technologii pomiarowej do różnych obszarów 
zastosowań.

Zakres oferowanych produktów obejmuje przetworniki sił 
rozciągających i ściskających, belkowe przetworniki sił 
zginających i ścinających, platformowe czujniki wagowe, 
trzpieniowe przetworniki siły, czujniki naciągu liny, pierścienie 
pomiarowe i specjalne przetworniki siły oraz układy 
elektroniczne i kompletne systemy. O dowolnej geometrii i 
wielkości.

Produkujemy przetworniki siły w zakładach na trzech 
kontynentach: efektywna ekonomicznie działalność 
operacyjna o trwałej jakości i niezawodnym serwisie w 
ramach całego procesu tworzenia wartości dodanej i 
łańcucha dostaw. Zależnie od wymagań korzystamy z 
trzech ważnych osiągnięć technologicznych: czujników 
tensometrycznych, cienkowarstwowych i hydraulicznych 
mierników siły.
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Zaufaj naszemu 
know-how
Skrócony czas wprowadzania produktów na rynek, 
precyzja, inwestycje i niezawodność to istotne czynniki: 
w logistyce portowej, budowie maszyn, żurawiach i 
dźwignicach, technologii medycznej lub agrotechnice 
czy też w każdym innym zastosowaniu. Albo mamy już 
właściwe rozwiązanie, albo wspólnie z Tobą pracujemy 
nad nim.

Szeroka paleta produktów, wysoka dostępność, szybka 
dostawa: oferujemy niezawodną jakość do praktycznie 
każdego zastosowania. Różne modele przetworników siły są 
dostępne jako modele standardowe. W wielu przypadkach 
możemy je elastycznie dopasować do różnych zastosowań.

Produkty standardowe
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Produkcja krótkoseryjna czy też wysokonakładowa: możesz 
liczyć na wiedzę inżynieryjną naszych specjalistów i 
techników, którzy opracowują konstrukcje dostosowane 
specjalnie do Twoich wymagań i zastosowań. W takich 
projektach sprawdzają się nasze przetworniki siły 
jako dodatkowy komponent do modułu integrującego 
zoptymalizowane rozwiązanie do pomiaru siły.

Starannie dobrane materiały, komponenty wysokiej jakości, 
stała kontrola jakości: możesz polegać na doświadczeniu 
WIKA w produkcji urządzeń standardowych i indywidualnych 
komponetów. Nasz techniczny dział sprzedaży towarzyszy 
Państwu na każdym etapie od zapytania ofertowego aż po 
termin dostawy.

Rozwiązania konstrukcyjne Ciągle wysoka jakość
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Zaufaj 

Bezpieczeństwo funkcjonalne w ekstremalnych 
warunkach pracy – przyrządy WIKA spełniają 
postanowienia Dyrektywy Maszynowej 2006/42/
WE. Nasze produkty posiadają znamionowy poziom 
niezawodności (PL) i poziom nienaruszalności 
bezpieczeństwa (SIL) i/lub mogą być stosowane w 
obszarach zagrożonych wybuchem (ATEX, IECEx, 
FM, CSA, UL). W celu spełnienia wymagań każdego 
zastosowania korzystamy z trzech ważnych technologii 
pomiarowych.

Redundantne sygnały wyjściowe i wysoki poziom liniowości, 
opatentowana technologia i wysoka dostępność dzięki 
przemysłowemu procesowi produkcyjnemu: ogniwa 
cienkowarstwowe pozwalają spełnić wiele wymagań nawet w 
najbardziej kompleksowych sytuacjach. Mostek pomiarowy 
jest połączony na poziomie struktury atomowej z korpusem 
ogniwa pomiarowego (Ø 7 lub 12 mm ) przy użyciu metody 
rozpylania zamiast klejenia.

Czujniki tensometryczne działają na zasadzie 
piezorezystancji i zjawiska Thomsona: sprężanie redukuje, 
a rozprężanie zwiększa oporność elektryczną. Czujniki 
tensometryczne dostosowują się do odkształcanego 
elementu. Technologia czujników tensometrycznych 
oferuje różnorodność geometryczną i wysoką dokładność, 
jak również jest bardzo przydatna do wykrywania nawet 
najmniejszych sił.

Zalety

 ■ Odporna konstrukcja i wysoki poziom długotrwałej 
stabilności

 ■ Efektywność kosztowa nawet w przypadku produkcji 
wysokonakładowej

 ■ Niewielkie wymagania przestrzenne

 ■ Zakresy pomiarowe od 0 … 1 kN do 0 … 10000 kN

 ■ Wzmaniacz zintegrowany z geometrią przyrządów

 ■ Redundantna konstrukcja 2-kanałowa

Zalety

 ■ Wysoka różnorodność geometryczna od formatów 
miniaturowych do wielkogabarytowych

 ■ Wysoka dokładność od 0,01% pełnej skali

 ■ Zakresy pomiarowe od 0 … 0.5 N do 0 … 10000 kN

Technologia cienkowarstwowa Czujniki tensometryczne

technologii z 
jednego źródła

6



Hydrauliczny pomiar siły korzysta z obudowy tłokowej z 
różnymi uszczelkami jako jednostki czujnikowej.

Zalety

 ■ Samodzielne systemy bez zasilania elektrycznego, 
natychmiast gotowe do użycia, łatwe w obsłudze

 ■ Odporne i niezawodne, wysoki stopień wodoszczelności, 
nawet w surowych środowiskach

 ■ Oddzielenie czujnika od jednostki kontrolnej bez straty 
wydajności

 ■ Zakresy pomiarowe od 0 … 160 N do 0 … 10000 kN

Hydrauliczny pomiar siły
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Zaufaj 

Wybór z szeregu produktów standardowych o różnych 
funkcjach: do mniejszych pomiarów, zadań pomiarowych 
związanych z bezpieczeństwem czy też zastosowań 
w warunkach dużych obciążeń. Uniwersalne łącza 
umożliwiają na bazie tych rozwiązań projektowanie 
wydajnych i ekonomicznych przetworników siły 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

 ■ Precyzja na każdym etapie produkcji: materiały wysokiej 
jakości, kontrola dostarczanych towarów, frezowanie, 
spawanie, konfiguracja elektroniczna, końcowy montaż, 
cykl starzenia, synchronizacja temperatury, kalibracja, 
inspekcja końcowa z dokumentacją

 ■ Zaawansowana odporna elektronika lub niezawodne 
przetwarzanie danych pomiarowych

 ■ Certyfikowane systemy obejmujące kontrolę 
przetworników siły i układów sterowania

 ■ Modernizacja do istniejących zastosowań zgodnie z 
wymaganiami klienta bez konieczności przeróbek

 ■ Niezawodna dostawa produktów na całym świecie na 
podstawie statusu "upoważnionego przedsiębiorcy" AEO 
C/S (dawniej AEO-F)

 ■ Metoda elementów skończonych (FEM) z porównaniem 
wariantów i symulacją ekstremalnych sytuacji

 ■ Możliwość projektowania szerokiej palety modeli: 
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dotyczącymi 
dokładności i geometrii

 ■ Odporność na temperatury w zakresie -40 ... 250C°

 ■ Przetworniki siły do wysokich obciążeń: pracujące w 
warunkach ekstermalnych wpływów zewnętrznych i 
surowego środowiska

 ■ Specjalne przetworniki i rozwiązania konstrukcyjne

 ■ Stosowanie w systemach związanych z 
bezpieczeństwem (SIL 3, bezpieczeństwo)

 ■ Do obszarów chronionych przed wybuchem (ATEX, 
IECEx, CSA, UL, FM)

Wysoka jakość Różnorodność modeli

różnorodności 
technologicznej
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 ■ Przetworniki sił ściskających

 ■ Przetworniki sił 
rozciągających/ściskających

 ■ Belkowe przetworniki sił 
zginających/ścinających

 ■ Platformowe czujniki 
wagowe

 ■ Sworzniowe przetworniki siły

 ■ Pierścieniowe przetworniki 
siły

 ■ Czujniki naciągu liny

 ■ Specjalne przetworniki siły

 ■ Elektronika i systemy

Zakres oferowanych 
produktów
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Zaufaj naszemu 

Zakłady produkcyjne na trzech kontynentach, dekady 
doświadczenia w praktycznie wszystkich obszarach 
zastosowań: WIKA wybiega w przyszłość i koncentruje 
się na detalach konstrukcyjnych. Z doświadczenia wiemy, 
co jest naprawdę istotne – na każdym etapie współpracy.

Właściwe rozwiązanie konstrukcyjne dla Twojego 
zastosowania: bierzemy pod uwagę obszar zastosowania, 
warunki środowiskowe i wszystkie specjalne wpływy 
zewnętrzne – wahania temperatury, wilgotność, zapylenie lub 
szczególne wymagania bezpieczeństwa (bezpieczeństwo, 
poziom niezawodności (PL), poziom nienaruszalności 
bezpieczeństwa (SIL)). Przygotowane technicznie osoby 
kontaktowe o międzynarodowym doświadczeniu wspierają 
Cię indywidualnym i kompetentnym doradztwem.

Systematycznie dążymy do uzyskania optymalizacji kosztów 
na każdym etapie produkcji: od półfabrykatów i materiałów 
produkcyjnych aż po komponenty elektroniczne. Obejmuje 
to staranną obróbkę elementów i ustandaryzowane, 
certyfikowane procesy ze szczegółowo udokumentowaną 
kontrolą końcową.

Doradztwo dedykowane Wysokowydajne procesy produkcyjne

doświadczeniu
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Jakość nie kończy się na rampie ładunkowej: nasze produkty 
docierają do wszystkich zakątków świata. Ze starannie 
dobranymi partnerami logistycznymi, dopracowanym 
systemem zarządzania gospodarką materiałową i statusem 
"upoważnionego przedsiębiorcy" AEO C/S (dawniej AEO-F). 
Przyświeca nam tylko jeden cel: Twoja dostawa ma szybko i 
bezpiecznie dotrzeć na miejsce.

Bezpieczny łańcuch dostaw
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Zastosowania 
w logistyce 
portowej
Niezawodne zapobieganie przeciążeniom oraz ochrona 
ludzi i materiałów: czołowe koncerny logistyki portowej 
i operatorzy terminali przeładunkowych polegają 
na naszych przetwornikach siły, np. w krążkach 
zwrotnych/prowadzących, łożyskach przegubowych i 
wałeczkowych lub jako bezpośrednie zamienniki śrub 
ustalających w istniejących konstrukcjach. Moduł ochrony 
przeciążeniowej ELMS1 analizuje sygnały wejściowe 
i przekazuje zebrane dane. System spełnia wszystkie 
wymagania zgodnie z SIL 2/PL d.
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Wysoka wydajność przeładunkowa w porcie zależy od 
krótkich czasów odprawy towarowej: w portowych żurawiach 
przeładunkowych stosuje się dlatego odporne przetworniki 
siły z elektroniczną ochroną przeciążeniową.

 ■ Sworzniowe przetworniki siły odporne na wysokie 
obciążenia

 ■ Elektroniczne układy bezpieczeństwa

Elastyczne i ekonomiczne manewrowanie kontenerami 
i towarami: wytrzymałe przetworniki siły dostarczają tu 
wszystkie wymagane dane elektronice analizującej.

 ■ Czujniki naciągu liny

 ■ Sworzniowe przetworniki siły odporne na wysokie 
obciążenia

 ■ Czujniki nachylenia

Niezawodna detekcja i ważenie ładunków bezpośrednio 
na ramie załadunkowej: WIKA oferuje tu dwa rozwiązania. 
Pomiar wagi kontenera i dystrybucja ładunków za pomocą 
pierścieniowych przetworników siły lub zintegrowanego 
czujnika Twistlock.

 ■ Pierścieniowe przetworniki siły

 ■ Czujniki Twistlock

Zastosowanie: portowe żurawie przeładunkowe

Zastosowanie: żurawie portowe

Zastosowanie: ramy załadunkowe (spreadery)
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Zastosowania 
w budowie 
maszyn
Przewaga technologiczna i niezawodna jakość: to 
kluczowe kryteria zapewniające sukces w budowie 
maszyn. Dlatego WIKA dobrze zna branżę i jej 
szczególne wymagania konstrukcyjne. W technice 
napędowej i przenośnikowej, w obróbce narzędzi, 
opakowań i papieru czy też w technologii procesowej i 
automatyce.
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Zapewnienie powtarzalności procesów prasowania i 
tłoczenia: procesy są monitorowane przez wyświetlacze, 
wyłączniki krańcowe i wzmacniacze.

 ■ Przetworniki tensometryczne

 ■ Przetworniki sił ściskających

 ■ Hydrauliczne przetworniki siły

 ■ Belkowe przetworniki sił ścinających

 ■ Pierścieniowe przetworniki siły

 ■ Elektronika analizująca

 ■ Czujniki wciskane

Pomiar małych sił w kompleksowych konstrukcjach: 
zajmujące mało miejsca, lekkie, miniaturowe przetworniki 
siły o wysokiej dokładności mają centralne znaczenie w 
automatyce.

 ■ Przetworniki sił ściskających

 ■ Miniaturowe przetworniki sił rozciągających/ściskających

Pomiar siły docisku na szynie zgrzewnej: indywidualnie 
zaprojektowane platformowe czujniki wagowe są tu idealnym 
rozwiązaniem.

 ■ Platformowe czujniki wagowe

 ■ Przetworniki sił ściskających

Precyzyjne monitorowanie w wielu punktach procesu 
pakowania: nasze przetworniki siły umożliwiają pomiary 
wysokiej częstotliwości, nawet w warunkach maksymalnej 
higieny, np. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

 ■ Miniaturowe przetworniki sił ściskających

 ■ Przetworniki sił ściskających

 ■ Belkowe przetworniki sił zginających i ścinających

Zastosowanie: prasy 

Zastosowanie: robotyka Zastosowanie: zgrzewarki na gorące powietrze

Zastosowanie: maszyny pakujące
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Zastosowania 
do żurawi i 
dźwignic

Eksploatacja maszyn w zakresie wartości granicznych, 
ochrona ludzi i wyposażenia oraz minimalizacja nakładów 
konserwacyjnych i serwisowych: systemy monitorowania 
ładunków WIKA przyczyniają się do bezpieczeństwa 
funkcjonalnego urządzeń i maszyn – na liniach 
produkcyjnych, przy przeładunku materiałów, obsłudze 
magazynów regałowych czy też w przemyśle obróbki stali 
i metalu.

Bezpieczna eksploatacja nawet przy niekorzystnych 
właściwościach podłoża, braku miejsca do wysuwania 
wsporników: zapewnia to specjalna technologia pomiarowa 
ze zmiennym systemem podpierania żurawi samojezdnych.

 ■ Przetworniki siły do siłowników podpierających

 ■ Czujniki naciągu liny

 ■ Czujniki nachylenia

Zastosowanie: żurawie samojezdne

16



Łatwa integracja sworzniowych przetworników siły z 
istniejącymi konstrukcjami: technologia pomiarowa WIKA 
umożliwia precyzyjny pomiar bez oddziaływania tarcia i sił 
poprzecznych podczas monitorowania ładunków, np. na 
wciągnikach linowych.

 ■ Sworzniowe przetworniki siły

 ■ Przetworniki sił ściskających

Bezpieczna praca na dużych wysokościach wymaga 
braku lęku wysokości i technologii najwyższej jakości. 
Redundantne sworzniowe przetworniki siły i czujniki 
nachylenia spełniają precyzyjnie i niezawodnie wysokie 
wymagania bezpieczeństwa dotyczące żurawi oraz chronią 
ludzi i maszyny.

 ■ Sworzniowe przetworniki siły

 ■ Czujniki naciągu liny

 ■ Czujniki nachylenia

Zastosowanie: suwnice halowe i pomostowe Zastosowanie: wieżowe żurawie obrotowe
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Zastosowania 
w inżynierii 
medycznej
Inżynieria medyczna dba o zdrowie ludzi. Oznacza 
to, że technologia pomiaru siły musi spełniać wysokie 
normy precyzji i bezpieczeństwa funkcjonalnego, 
często na minimalnej przestrzeni. Oprócz produktów 
standardowych oferujemy też indywidualne rozwiązania 
dostosowane do potrzeb klientów – to szczególna zaleta 
firmy WIKA.
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Monitorowanie wagi noworodków:
Platformowe czujniki wagowe są umieszczane w inkubatorze 
pod miejscem do leżenia.

 ■ Platformowe czujniki wagowe

Bezpieczne pobieranie krwi od krwiodawców:
Służby krwiodawstwa i kliniki kontrolują przy użyciu wag krwi 
z mieszadłem hematologicznym ilość pobieranej krwi na 
jednostkę czasu i monitorują całkowity pobór krwi.

 ■ Platformowe czujniki wagowe

Ciągłość podawania leków:
W pompach infuzyjnych zapewniają to często specjalne, 
miniaturowe przetworniki sił ściskających.

 ■ Miniaturowe przetworniki sił ściskających

Zastosowanie: inkubatory
Zastosowanie: wagi krwi z mieszadłem 
hematologicznym

Zastosowanie: pompy infuzyjne
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Zastosowania 
w agrotechnice

W agrotechnice liczy się perfekcyjne dozowanie. Systemy 
ważenia i technika pomiaru siły WIKA gwarantują 
to nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach 
środowiskowych jak wilgoć, wahania temperatury lub 
zapylenie, dostarczając zawsze niezawodne i precyzyjne 
wartości pomiarowe.
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Niezawodne określanie ilości różnych zebranych ziaren 
zbóż: platformowe czujniki wagowe stosuje się na przykład 
do ważenia zbiorników zbożowych lub pomiaru natężenia 
przepływu ziaren.

 ■ Przetworniki sił ściskających

 ■ Belkowe przetworniki sił ścinających

 ■ Platformowe czujniki wagowe

 ■ Czujniki nachylenia

Niezawodne ważenie sprasowanych bel podczas jazdy lub 
postoju, nawet w utrudnionych warunkach pracy.

 ■ Sworzniowe przetworniki siły

 ■ Belkowe przetworniki sił ścinających

 ■ Czujniki nachylenia

 ■ Przetworniki tensometryczne

Dokładne określanie i niezawodne monitorowanie 
natężenia przepływu obornika podczas nawożenia: belkowe 
przetworniki sił ścinających i czujniki nachylenia tecsis 
pomagają w precyzyjnym dozowaniu nawozu odpowiednio 
do potrzeb.

 ■ Belkowe przetworniki sił ścinających

 ■ Czujniki nachylenia

Precyzyjne ważenie i monitorowanie poziomu napełnienia 
nawet w kontakcie z agresywnymi mediami: oferujemy 
odpowiednie produkty i zestawy do silosów różnej wielkości i 
pojemników na zebrany materiał żniwny i paszę dla zwierząt 
hodowlanych.

 ■ Przetworniki sił ściskających

 ■ Belkowe przetworniki sił ścinających

 ■ Platformowe czujniki wagowe

 ■ Wskaźniki cyfrowe

Zastosowanie: kombajny zbożowe

Zastosowanie: prasy do belowania Zastosowanie: rozrzutniki nawozu

Zastosowanie: silosy
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Zaufaj 
certyfikowanemu 
bezpieczeństwu
Technologia pomiaru siły WIKA daje zawsze gwarancję 
bezpieczeństwa: nawet gdy wymagane są najwyższe 
standardy bezpieczeństwa i komponenty pomiarowe 
są narażone na ekstremalne warunki otoczenia. W 
instalacjach przybrzeżnych lub lądowych, w kontakcie 
z gazem, olejem lub pyłem czy też w górnictwie: 
przyrządy pomiarowe i systemy zabezpieczające 
stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem 
muszą być odpowiednio certyfikowane i oznakowane. 
Również przetworniki siły, ponieważ podstawowa 
ochrona przeciwwybuchowa nie zawsze jest możliwa. 
Nasze produkty są przystosowane do pracy w takich 
warunkach i posiadają liczne certyfikaty zgodnie z ATEX, 
FM, CSA, UL lub IECEx i SIL. Zaufaj doświadczeniu i 
know-how WIKA: gdyż w kwestii bezpieczeństwa nie ma 
kompromisów.
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Przetworniki siły WIKA ze sprawdzonym cienkowarstwowym 
ogniwem pomiarowym i zintegrowanym wzmacniaczem 
posiadają certyfikaty zgodnie z dyrektywą 94/9/WE: dla grupy 
urządzeń I (górnictwo) kategoria M2, dla grupy urządzeń II 
(inne lokalizacje) i kategorii urządzeń 2G dla strefy 1 i 2 (gaz). 
Inne strefy są dostępne na zapytanie.

Detekcja przeciążenia i wskazywanie obciążenia górnej i 
dolnej maszynowni na scenach estradowych i teatralnych: 
nasze przetworniki siły ze sterowaniem 2-kanałowym 
uzyskują poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3.

Przetworniki siły są wyposażone w protokoły bezpieczeństwa 
CANopen® i CANopen® do zadań pomiarowych związanych 
z bezpieczeństwem. Oznacza to, że udostępniamy 
ustandaryzowany, oparty na bezpieczeństwie system 
fieldbus ze zdefiniowanymi stanami bezpiecznymi do 
poziomu niezawodności e.

Aprobaty ATEX

Sceny estradowe

Bezpieczeństwo CANopen® i CANopen®

Źródła zdjęć: tecsis GmbH, ZPMC Zhenhua Port Machinery Company Limited, Terex® Gottwald® Hafenmobilkrane, Rainer Plendl/Shutterstock.com, Schuler AG, vitae/Bigstock.com, 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Bang Kransysteme, Wilbert Kranservice GmbH, beerkoff/Bigstock.com, © Nenov Brothers/Fotolia.com, withgod/Bigstock.com, © vschlichting/Fotolia.com, © 
countrypixel/Fotolia.com, © istock.com, CANopen® oraz CiA® to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia CAN in Automation e. V.
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WIKA na świecie
Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at
www.wika.at

Belarus
IOOO «WIKA BELRUS»
18B Krasnozvezdnaya Street, office 61
220034 Minsk
Tel. +375 17 2244164
info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, building 3
Office 3/104
1330 Sofia
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg
www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr
www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as
www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi
www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr
www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20044 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it
www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro
www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Sosenskoye settlement
Nikolo-Khovanskoye, 1011A / 1 
office 2 / 2.09
142770, Moscow
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru
www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs
www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es
www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch
www.wika.ch

Turkey
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:17
34775 Ümraniye, Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Str. Generala Almazova, 18/7
Office 101 
01133 Kiew
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua
www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca
www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com
www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP
229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Cte. Benjamín Franklin 600
(B1603BRL) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Av. Providencia 2319
Providencia Santiago
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 63 # 98 - 25
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co
www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Calzada San Isidro No. 97 P1-1
Col. San Francisco Tetecala Deleg. 
Azcapotzalco
Ciudad de Mexico CP. 02730
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn
www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Microdistrict 1, 50/2
050036 Almaty
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U1/19
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my
www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A
Rose Industries Building
#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph
www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg
www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw
www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Lat Krabang Road, Lat Krabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na
www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Block  B10, 1004 Estate
Victoria Island, Lagos
Tel. +234 17130019
info.ng@wika.com
www.wika.com.eg

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Wh#3, Al Tawuun Al Khobar 34644
Baghlaf Al Sanaiya Aziziya
Plan Sh-Kh 564, Land No 13&15
Al Khobar
Tel. +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae
www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35∙87-800 Włocławek∙Poland
Tel. +48 54 23 01 100∙ info@wikapolska.pl∙www.wikapolska.pl


