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Siedziba główna,

Klingenberg, Niemcy

JESTEŚMY OCENIANI
NA PODSTAWIE
NASZEJ JAKOŚCI.
BYLIŚMY OCENIANI
OD POKOLEŃ.
Sukces naszych klientów stanowi dla nas motywację. Podejście to ma długą tradycję. Gdy

mój dziadek, Alexander Wiegand, założył firmę WIKA w 1946 roku, poświęcił się zapewnieniu
najwyższej jakości, niezawodności oraz koncentrował się na potrzebach klientów. Pomimo
wielu zmian, jakie nastąpiły od tamtych czasów, dokładnie te same wartości stanowią
podstawę działania grupy WIKA dzisiaj.

Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku

pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Ustanawiamy standardy także w

pomiarze poziomu, siły i przepływu. Będziemy kontynuować rozszerzanie naszej oferty, a tym
samym czynić ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla naszych klientów. Tymczasem jesteśmy

aktywni w ponad 75 krajach, w większości z nich mamy własne lokalne pododdziały – dzięki

temu jesteśmy blisko naszych klientów. Ponad 9300 wysoko wykwalifikowanych pracowników,
dzięki wiedzy i zaangażowaniu, codziennie przyczynia się do sukcesów naszych klientów.
Dlatego na całym świecie używanych jest około 600 milionów naszych przyrządów
pomiarowych.

Wraz z rozwojem grupy WIKA będziemy systematycznie szli do przodu. Chociaż jesteśmy

otwarci na zmiany, stałymi elementami naszych wszystkich działań zawsze pozostaną jakość,
niezawodność oraz skupienie na potrzebach klienta. W przyszłości nic się pod tym względem
nie zmieni.

Alexander Wiegand, Prezes i CEO, WIKA
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GLOBALNIE

TY MASZ KONKRETNE
WYMAGANIA.
MY MAMY
EKSPERTÓW.
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Na jakości WIKA można polegać w każdym miejscu na świecie. Posiadamy fabryki na całym świecie, co

zapewnia nam elastyczność i szybkość produkcji. Niektóre ośrodki produkcyjne firmy WIKA: Niemcy (siedziba),
Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Indie, Włochy, Korea, Malezja, Polska, Rosja, Singapur, Szwajcaria,
Afryka Południowa, USA

JESTEŚMY NA CAŁYM ŚWIECIE – BLISKO NASZYCH KLIENTÓW
Podstawowe znaczenie dla efektywności naszych rozwiązań ma bliski kontakt
z naszymi klientami. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z produktami
standardowymi, czy też wykonanymi według zaleceń klientów: bliska

współpraca z Państwem pozwala na znalezienie odpowiedniego pomysłu
zgodnego z wymaganiami.

Jest to możliwe dzięki temu, że jesteśmy silną grupą z oddziałami obecnymi
na całym świecie. Z naszymi klientami lokalnie kontaktują się doświadczeni

inżynierowie oraz specjaliści sprzedaży. Znają oni konkretne dla danego kraju
warunki, normy oraz zastosowania, i poświęcają swój czas dla Państwa
indywidualnych potrzeb.

Tak więc na całym świecie mają Państwo dostęp do naszego know-how oraz
pełnej oferty produktów. Bez względu na to czy pomiar ma być wykonywany
w zakresie do 0,5 mbar czy do 15000 bar, czy 250 °C poniżej zera czy
1800 °C powyżej, czy w czystym pomieszczeniu czy też na platformie

wiertniczej: dla każdej branży, w dowolnej sytuacji, oferujemy pierwszorzędną
wydajność oraz niezawodność. Dzięki strategicznym przejęciom stale
rozszerzamy swoje portfolio.

WIKA w skrócie
9300 pracowników
43 oddziały
500 specjalistów

sprzedaży na całym
świecie

890 milionów Euro obrotu
Zarządzanie jakością:
ISO 9001, ISO 13485

Zarządzanie ochroną

środowiska: ISO 14001
Zarządzanie energią:
ISO 50001
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INDUSTRIAL

PROCESS

TECHNOLOGIA KALIBRACJI I USŁUGI

NIEZAWODNOŚĆ
JEST TWOIM
OCZEKIWANIEM.
I NASZYM
ZOBOWIĄZANIEM.

W obszarze zastosowań przemysłowych, WIKA zapewnia absolutną niezawodność dzięki kompleksowemu
portfolio produktów. Na przykład, nasze przyrządy stosowane są w narzędziach maszynowych, pompach,
sprężarkach, systemach klimatyzacji, naczyniach ciśnieniowych, ruchomej hydraulice, jak również w
układach dystrybucji gazu.

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Branże

Wymagania bywają różnorodne i trudne. Zależnie od branży, konieczne jest

Budowa maszyn

uwzględnienie różnych parametrów, norm i dyrektyw.

Oferujemy tutaj nasze wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę.

Obszerna oferta naszych produktów powstała w wyniku prowadzonych badań
oraz ciągłego rozwoju, a ponadto stale projektujemy nowe produkty i zestawy
przyrządów. Jako niezawodny partner OEM rozwijamy indywidualne

rozwiązania razem z naszymi partnerami. Nasza wiedza techniczna oraz
nowoczesne linie produkcyjne umożliwiają wytwarzanie dużych ilości

produktów z zachowaniem konkurencyjnych cen i krótkich terminów realizacji.
Wspieramy firmy z zakresu ogólnej budowy maszyn, dzięki specyficznym dla
danego przemysłu rozwiązaniom urządzeń pomiarowych ciśnienia,

temperatury, poziomu, przepływu i siły. Podczas współpracy z firmą WIKA

można zawsze oczekiwać najwyższej jakości i elastyczności, uczciwych cen
oraz niezawodnej dostawy.

i automatyka

Mobilne maszyny robocze
Ciepłownictwo, wentylacja
i obsługa powietrza
Chłodnictwo
Gazy techniczne
i medyczne
Przemysł

półprzewodnikowy
Transmisja i dystrybucja
energii (SF6)

Więcej informacji tutaj
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PROCESS

TECHNOLOGIA KALIBRACJI I USŁUGI

JAKOŚĆ ZAPEWNIA
BEZPIECZEŃSTWO
PROCESU.
MY ZAPEWNIAMY
JAKOŚĆ.

Obszerna oferta produktów sprawia, że jesteśmy w stanie podołać każdemu wyzwaniu w zastosowaniach procesowych.
Nasze przyrządy zapewniają maksymalną wydajność w aplikacjach takich jak turbiny gazowe i parowe, systemy
chłodzenia wody, platformy wiertnicze czy rafinerie.

NIEZAWODNE NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH
PROCESOWYCH

W ciężkich warunkach przyrządy pomiarowe WIKA pokazują swoją siłę: czy to
trudne warunki zewnętrzne, agresywne media, strefy niebezpieczne, czy też
procesy sterylne.

Jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednie rozwiązanie, dzięki obszernej ofercie
standardowych przyrządów pomiarowych ciśnienia, temperatury i poziomu,

głównych elementów do pomiaru przepływu, doskonałej technologii kalibracji oraz
obsłudze klienta oferowanej przez nas na całym świecie. Nasze certyfikowane
przyrządy pomiarowe są zgodne ze wszystkimi głównymi dyrektywami

międzynarodowymi, posiadają aprobaty obowiązujące na całym świecie i spełniają
wymagania najbardziej rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa.

Branże
Żywność & farmacja
Ropa i gaz (wydobycie,
przesył i dystrybucja)

Przemysł petrochemiczny
Przemysł chemiczny
Wytwarzanie energii
Woda i ścieki
Materiały podstawowe

Stosując najbardziej uniwersalne materiały możemy zapewnić precyzyjne pomiary
pozostające pod wpływem różnorodnych czynników zewnętrznych. Nasze

przyrządy pomiarowe gwarantują zawsze maksymalne bezpieczeństwo dla osób,
procesów oraz środowiska.

Jako niezawodny partner w przyrządach do procesu, możemy zapewnić wsparcie
we wszystkich fazach projektu i inwestycji, od planowania, poprzez realizację i

wdrożenie projektu do inspekcji technicznych, rozwiązania logistyczne, wsparcie na
miejscu i obsługę posprzedażną.

Więcej informacji tutaj
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TECHNOLOGIA KALIBRACJI I USŁUGI

PRECYZJA TO
KONIECZNOŚĆ.
DLA NAS TO
OCZYWISTOŚĆ.

W wyniku skutecznego przejęcia i integracji nowych producentów sprzętu kalibracyjnego z grupą WIKA,
dysponujemy najlepszymi rozwiązaniami dla każdego zadania.

TECHNOLOGIA KALIBRACJI I USŁUGI: NIEZAWODNE,
OPATENTOWANE, SPRAWDZONE

Grupy produktowe

Również w technologii kalibracji ustanawiamy standardy najwyższej precyzji.

Ręczne kalibratory

Dla obsługi sprzętu na miejscu, przeprowadzania audytów bezpieczeństwa
czy dostarczania w pełni automatycznych systemów kalibracji, oferujemy

szerokie spektrum produktów i usług, a także najlepsze rozwiązania zgodne z
Państwa wymaganiami.

W naszym portfolio znajdują się dobrze znane marki i przyrządy wysokiej
jakości o sprawdzonej i przetestowanej funkcjonalności, we wszystkich

klasach dokładności z różnymi poziomami automatyki. Na całym świecie

Prasy manometryczne
Kontrolery ciśnienia
Kąpielowe kalibratory
temperatury

Systemy kalibracyjne

posiadamy laboratoria akredytowane zgodnie z odpowiednimi normami

krajowymi. Dla naszych klientów oznacza to niewielkie odległości oraz szybką
kalibrację sprzętu. W wielu krajach możemy nawet przyjechać wprost do
zakładu z naszymi pojazdami ze sprzętem kalibracyjnym.

Jako niezależny dostawca usług, oferujemy takie same usługi także w

odniesieniu do przyrządów wszystkich innych producentów. Przy okazji,

nasza oferta obejmuje również udzielanie konsultacji i szkolenie pracowników
w pełnym zakresie dotyczącym kalibracji.

Więcej informacji tutaj
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z TRADYCJI

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER
Grupa WIKA jest przedsiębiorstwem działającym globalnie. Jednocześnie,

jako firma rodzinna, jesteśmy przywiązani do tradycyjnych wartości. Dlatego

nasze działania zawsze charakteryzowały się odpowiedzialnością społeczną
w odniesieniu do ludzi i środowiska. Z tego powodu podpisanie Kodeksu
postępowania ZVEI (Niemieckiego Centralnego Stowarzyszenia Branży

Elektrycznej i Elektronicznej) było tego logiczną konsekwencją; w naszym
interesie leży również to, aby także nasi dostawcy się nim kierowali.

Nasza odpowiedzialność obejmuje zrównoważony rozwój oraz zgodność

procesów z ochroną środowiska. W ramach naszej globalnej strategii jakości
stworzyliśmy matrycę certyfikacji, za pomocą której standaryzujemy jakość
procesów w całej grupie WIKA, która może służyć jako początek ciągłego
udoskonalania. Audyty wykonywane są zewnętrznie i niezależnie przez
uznaną na świecie jednostkę certyfikującą.

Oczywiście kierujemy się szczególną odpowiedzialnością wobec naszych

pracowników. Przywiązujemy dużą wagę do zdrowia każdego pracownika.
Szerokie możliwości szkoleniowe służą promowaniu stałego rozwoju
indywidualnego.

TWOJE ZAUFANIE
JEST NASZĄ
MOTYWACJĄ
KAŻDEGO DNIA.

Stałe doskonalenie produkcji możliwe jest dzięki konsekwentnemu

stosowaniu koncepcji „lean management”. Planujemy i usprawniamy nasze
procesy produkcyjne w sposób ciągły, zgodnie z filozofią KAIZEN. Złożone

problemy jakości są rozwiązywane w firmie w zakresie stworzonej struktury
przez „Black Belts” Six Sigma, co zapewnia długotrwałe rozwiązania.

WIKA w skrócie
Odpowiedzialność za
ludzi i środowisko

Kodeks postępowania

W ścisłej współpracy OEM rozwijamy także rozwiązania dla konkretnych

Zrównoważony rozwój

optymalizacja, ukierunkowanie na rynek i klienta, bezkompromisowe

z ochroną środowiska

klientów i zapewniamy długotrwałe bezpieczeństwo dostaw. Ciągła

podejście do jakości, satysfakcja pracowników oraz ochrona środowiska
są głęboko zakorzenionymi elementami naszego systemu zarządzania.

Dlatego zarówno dzisiaj, jak i jutro będziemy dla Państwa niezawodnym
partnerem w zakresie technologii pomiarowej.

i zgodność procesów
KAIZEN
Six Sigma
Lean management
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Więcej informacji tutaj

WIKA NA ŚWIECIE

Europa
Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at / www.wika.at
Białoruś
WIKA Belrus
Tel. +375 17 2244164
info@wika.by / www.wika.by
Beneluks
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl
Bułgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg
Chorwacja
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr
Dania
WIKA Denmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as
Finlandia
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi
Francja
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr
Niemcy
WIKA Alexander Wiegand
SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de
Włochy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Ameryka Północna
Polska
WIKA Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
Rumunia
WIKA Instruments Romania
S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro
Rosja
AO WIKA MERA
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru
Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs
Hiszpania
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es
Szwajcaria
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch
Turcja
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic.
Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr
Ukraina
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 4968380
info@wika.ua / www.wika.ua
Wielka Brytania
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

Kanada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca
USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.com
Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 47500-22
info@wikahouston.com
www.wika.us
Mensor Corporation
Tel. +1 512 396-4200
sales@mensor.com
www.mensor.com
Ameryka Łacińska
Argentyna
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 47301800
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar
Brazylia
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br
Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 2 2209-2195
info@wika.cl / www.wika.cl
Kolumbia
Instrumentos WIKA Colombia
S.A.S.
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co / www.wika.co
Meksyk
Instrumentos WIKA Mexico S.A.
de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Azja
Chiny
WIKA Instrumentation Suzhou
Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

Egipt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Indie
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +91 20 66293-200
sales@wika.co.in / www.wika.co.in

Namibia
WIKA Instruments Namibia
Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na
www.wika.com.na

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish
(KFZ) Ltd.
Tel. +98 21 88206-596
info@wika.ir / www.wika.ir
Japonia
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp
Kazachstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz
Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 86905-05
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr
Malezja
WIKA Instrumentation (M) Sdn.
Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my
Filipiny
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph
Singapur
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg
Tajwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw
Tajlandia
WIKA Instrumentation
Corporation (Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 32668-73
info@wika.co.th / www.wika.co.th

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Łęgska 29/35∙87-800 Włocławek
Tel. +48 54 23 01 100∙Fax +48 54 23 01 101
info@wikapolska.pl∙www.wikapolska.pl
06/2018 PL based on 04/ 2018 EN

Afryka / Bliski Wschód

Afryka Południowa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za
www.wika.co.za
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
Australia
Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au
www.wika.com.au
Nowa Zelandia
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

