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Wamtechnik Sp. z o.o.  

05-500 Piaseczno 
ul. Techniczna 2 bud. H
Tel. +48 22 701 26 00
off ice@wamtechnik.pl
www.wamtechnik.pl

Poznaj nas / Meet us:
Grupy produktów

• Oferujemy usługi 
z zakresu dystrybucji 
baterii i akumulatorów 
oraz projektowania 
i produkcji
dedykowanych 
pakietów bateryjnych 
i akumulatorowych 
do zastosowań 
przemysłowych.

• Zapewniamy 
profesjonalne 
doradztwo 
i dobór właściwego 
rozwiązania dla 
każdego urządzenia 
z każdej gałęzi 
przemysłu.

Unikatowe cechy produktów 

• Długoletnie doświadczenie 
co daje gwarancję jakości 
dostarczonych rozwiązań.

• Szeroki asortyment 
produktów i usług 
oraz buforowe zapasy 
zapewniające płynne 
realizacje zamówień.

• Własny zakład produkcyjny, 
co zwiększa trzykrotnie 
wydajność produkcji.

• Nasze realizacje – od produkcji prostego 
pakietu 1S1P aż po źródło zasilania 
akumulatorów w autobusach elektrycznych.

• Our projects – from the production 
of the simple battery pack 1S1P to the 
battery power source in electric buses.

Product groups

• We off er services 
relating to the 
distribution of 
rechargeable and non-
rechargeable batteries 
and the design 
and production of 
dedicated rechargeable 
and non-rechargeable 
battery packs for 
industrial applications.

• We provide 
professional advice 
and suggest a suitable 
solution for any device 
in any branch of 
industry.

Product unique features

• Many years of experience 
is a guarantee for the quality 
of delivered solutions.

• Wide range of products 
and services as well as 
buff er stocks ensure smooth 
execution of orders.

• Our own production plant 
means three times more 
eff icient production.
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