Jesteśmy najbliżej

Powstaliśmy z połączenia Warszawskiej Fa-

nowe, lepsze standardy w technologii pom-

dziesiątki elektrowni i kopalń, tysiące insta-

bryki Pomp i Fabryki Pomp Powen. Powstali-

powej. Nasze pompy pracują 1000 metrów

lacji wodociągowych. To wszystko jest waż-

śmy z połączenia warszawskiej kreatywności

pod ziemią, 10 metrów pod wodą, 1500 me-

ne, ale najbardziej liczy się to aby następna

i śląskiej solidności. Powstaliśmy z połącze-

trów nad poziomem morza, w syberyjskim

pompa, jaką dostarczymy spełniła wymaga-

nia 100 lat doświadczeń i ambitnej wizji

mrozie i w indyjskim upale. Wyposażyliśmy

nia naszego klienta.

rozwoju. Powstaliśmy po to, aby tworzyć

w pompy wiele zakładów chemicznych,
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Od 1908 r. rozwijamy się dla Ciebie

Profesor Czesław Witoszyński zakładając firmę w 1908 r. i

Szczepan Łazarkiewicz, jako współautor książki „Pompy wi-

projektując pierwsze polskie pompy w 1910 r. zapewne nie

rowe” wydanej w 1959 r. i przetłumaczonej na kilka języków

przypuszczał, że zasiał ziarno, które będzie dawać urodzajne

zapewne już wiedział, że jako główny konstruktor fabryki

plony przez ponad 100 lat.

uczestniczy w projektach o dużym znaczeniu dla krajowej
i światowej gospodarki.

1908

1910

1922

1924

Założenie firmy pod nazwą:
Towarzystwo Komandytowe
Zakładów Mechanicznych
Brandel, Witoszyński i S-ka
z siedzibą w Warszawie.

Zaprojektowanie przez
profesora Cz. Witoszyńskiego
pierwszych pomp odśrodkowych polskiej konstrukcji.

Wyprodukowanie pierwszych
pomp do odwadniania kopalni
węgla kamiennego.

W fabryce w Warszawie
powstaje pierwsza stacja
prób pomp.

1970

1971

1977

1980

1998

Wdrożenie do produkcji pomp
normowych typoszeregu A.

Wdrożenie do produkcji pomp
do hydrotransportu
typoszeregu PH i PG.

Wdrożenie do produkcji
wysokociśnieniowych pomp
nurnikowych.

Wdrożenie do produkcji
pomp z wykładzinami gumowymi do hydrotransportu
typoszeregu MF.

Wdrożenie do produkcji pierwszych pomp procesowych
typoszeregu A-P zgodnych
z normą API610.
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Obecnie, mimo że mamy już za sobą ponad 100 lat doświad-

projektantów. W ten sposób wspólnie uczestniczymy w dal-

czeń, wciąż widzimy nowe wyzwania, które podejmujemy.

szym rozwoju techniki pompowej.

Wymagania klientów nieustannie inspirują naszych

1930

1952

1954

1959

1966

Uruchomienie produkcji
pomp dwustrumieniowych
typu N18SP.

Pierwsze pompy zatapialne
polskiej konstrukcji typu
EW-50 produkowane w
fabryce w Zabrzu.

Uruchomienie produkcji
pomp diagonalnych typu D.

Opublikowanie książki
Szczepana Łazarkiewicza –
głównego konstruktora fabryki
w latach 1922-1963, „Pompy
wirowe” wydanej wraz z
prof. A.T.Troskolańskim, przetłumaczonej na kilka języków
i wykorzystywanej jako podręcznik przez studentów uczelni
technicznych.

Pierwsza wysokociśnieniowa
pompa zasilająca polskiej
konstrukcji typu 15WWz-35
i pompy kondensatu zaprojektowane przez Szczepana
Łazarkiewicza dla EC Żerań.

2001

2006

2009

2012

Wdrożenie do produkcji
wielostopniowych pomp
zatapialnych typoszeregów
OSZ, OWZ i OZ.
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Połączenie Wafapomp SA
z fabrykami pomp w Zabrzu
i Świdnicy i zmiana nazwy firmy
na Grupa Powen-Wafapomp SA.

Wdrożenie do produkcji
pomp procesowych typoszeregu A-P zgodnych z 10
edycją API610.

Wdrożenie do produkcji
pomp wielostopniowych typoszeregu M i H oraz pomp
zatapialnych typoszeregu SP.
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Energetyka
i ciepłownictwo

Górnictwo

Chemia
i petrochemia

Woda i ścieki

Posiadamy doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dla wielu gałęzi gospodarki.
Nasze kompetencje to nie tylko produkcja pomp, ale zrozumienie specyficznych
potrzeb każdej branży. To pozwala nam działać kompleksowo.
Z klientami dzielimy się naszą najlepszą wiedzą, oferujemy szeroki wachlarz usług
zbudowanych wokół zastosowań techniki pompowej.

Przemysł
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Projekty pod klucz

Serwis

Remonty
i części zamienne

Energetyka i ciepłownictwo
Pompy po właściwej stronie mocy

Energia elektryczna jest niezbędna dla nowo-

Aby prądu nie zabrakło muszą pracować

w pompy Grupy Powen-Wafapomp SA. Na

czesnego społeczeństwa. To dla wszystkich

przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

przestrzeni wielu lat eksploatacji udowod-

oczywiste, jednak tylko nieliczni wiedzą,

przez kilkadziesiąt lat.

niły one swoją niezawodność i energoosz-

jak ważną rolę w procesie wytwarzania elek-

Blisko sto elektrowni i elektrociepłowni

czędność.

tryczności odgrywają pompy.

w Polsce i za granicą wyposażonych jest
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Górnictwo
Kopalnia technologii pompowej
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Setki metrów pod ziemią. Miliony metrów

kopalniach zależy od niezawodności pomp.

przez Grupę Powen-Wafapomp SA. Tysiące

sześciennych agresywnych chemicznie

Nasze pompy nie zawodzą. Ponad 100 ko-

naszych pomp eksploatowanych w kopal-

wód wypływających ze skał. Bezpie-

palń głębinowych i odkrywkowych wypo-

niach głębinowych i odkrywkowych sprawia,

czeństwo tysięcy ludzi pracujących w

sażonych jest w pompy dostarczone

że praca górników staje się bezpieczniejsza.

Chemia i petrochemia
Pompy, które czują chemię

Paliwa i chemikalia to krew nowoczesnej

substancji. Ze względu na bezpieczeństwo

pompy procesowe według uznanego, świa-

gospodarki. Wytwarzane są w instalacjach

ludzi i instalacji oraz ochronę środowiska

towego standardu API 610, które w licznych

wyposażonych w setki pomp, które przy eks-

pompy te muszą zapewnić absolutną szczel-

zastosowaniach w przemyśle rafineryjnym i

tremalnie wysokich temperaturach i ciśnie-

ność i pewność ruchową.

chemicznym wykazały swoją niezawodność

niach przetłaczają tysiące ton toksycznych

Grupa Powen-Wafapomp SA produkuje

i wysoką jakość.
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Woda i ścieki
Pompa w szklance wody
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W cywilizowanym świecie ludzie uważają

skomplikowanym

układom

pompowym.

Jednocześnie pompy naszej produkcji pracu-

możliwość korzystania z czystej wody za

Od ujęć przez stacje uzdatniania wody i

jące w systemach transportu i oczyszczania

coś oczywistego. Nie wszyscy zdają sobie

pompownie drugiego stopnia. Miliony ludzi

ścieków sprawiają, że woda ta wraca do śro-

sprawę, że jest to możliwe dzięki niezwkle

korzysta z wody dzięki naszym pompom.

dowiska nie zagrażając mu.

Przemysł
Nasze pompy są wszędzie

Hutnictwo, cukrownictwo, browarnictwo, ce-

Jeden wspólny element – we wszystkich

gałęziach przemysłu, a nasz potencjał kon-

mentownie, przemysł papierniczy.

tych zastosowaniach świetnie sprawdzają się

strukcyjny umożliwia dostosowanie rozwiązań do specyficznych wymagań .

Dziesiątki innych branż przemysłowych, spe-

pompy Grupy Powen-Wafapomp SA.

cyficzne wymagania, tysiące kombinacji pa-

Uniwersalna, solidna konstrukcja naszych

rametrów.

pomp pozwala na stosowanie ich w różnych
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Projekty pod klucz
Wystarczy podpisac kontrakt, a później nacisnąć „START”
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Formuła projektu pod klucz odpowiada na

układów pompowych wraz z układem regu-

w zakresie oszczędnej i efektywnej pra-

potrzebę kompleksowej obsługi klientów,

lacji, sterowania, AKPiA. Prowadzimy nadzór

cy. Odpowiadamy na zapotrzebowanie na

zwłaszcza przy dużych projektach inwe-

nad uruchomieniem i ruchem próbnym.

kompleksową realizację projektów inwesty-

stycyjnych. W ten sposób stajemy się part-

Każdy z prowadzonych przez nas projektów

cyjnych zwłaszcza z uwzględnieniem roz-

nerem w realizacji inwestycji. W ramach

pod klucz dopasowany został do indywidu-

wiązań generujących oszczędności podczas

projektu pod klucz oferujemy: ekspertyzy

alnych wymagań inwestora. Przykładowo

eksploatacji. Przeprowadzenie takiej inwe-

stanu technicznego układów, wykonanie pro-

modernizacja układu podczas ruchu ciągłe-

stycji w odpowiedni i przemyślany sposób

jektów i prac we wszystkich branżach, moder-

go, specjalne wykonanie pomp, dostawa

zapewni klientowi znaczące i policzalne

nizację lub zabudowę nowych, kompletnych

rozwiązań optymalizujących pracę układu

zmniejszenie zużycia energii.

Serwis
Zawsze do dyspozycji

Serwis Grupy Powen-Wafapomp SA jest za-

jakość świadczonych usług. Zespół fachow-

montażem i uruchomieniem nowych insta-

wsze do dyspozycji. Mobilne zespoły ser-

ców codziennie podejmuje szereg działań

lacji, pełną diagnostykę z wykorzystaniem

wisowe działają na terenie całej Polski, ale

aby zapewnić sprawne funkcjonowanie

profesjonalnego sprzętu pomiarowego oraz

także realizują zadania w różnych zakątkach

wielu instalacji przemysłowych. W ramach

standardowe i rozszerzone prace konserwa-

świata. Dzięki profesjonalnemu wyszko-

usług serwisowych wykonujemy naprawy

cyjne i remontowe.

leniu i wyposażeniu zapewniamy wysoką

gwarancyjne i pogwarancyjne, nadzory nad
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Remonty i części zamienne
Trwała jakość - czysty zysk
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Koszt zakupu pompy to tylko ułamek całko-

remontów. Pierwsze powiązane są z drugi-

Remonty wykonywane przez nas gwaran-

witego kosztu pompowania. Na przestrzeni

mi, gdyż sprawność energetyczna pompy

tują przywrócenie pomp do właściwego

kilkudziesięciu lat, przez jakie dobrze wyko-

zależy od jakości remontów. Nie produku-

stanu technicznego. Użytkownicy naszych

nana pompa może znajdować się w eksplo-

jemy „jednorazówek”. W dłuższej perspek-

pomp nigdy nie pozostają sami z proble-

atacji, dominujące znaczenie mają koszty

tywie pompy to optymalny wybór. Koszty

mem utrzymania ich w ruchu.

zużywanej energii elektrycznej oraz koszty

ich utrzymania w ruchu są racjonalne.

Doświadczenie w innowacji

Wnieśliśmy znaczny wkład w rozwój świato-

które wykorzystujemy codziennie by tworzyć

do potrzeb naszych klientów. Tak jak tysiące

wej techniki pompowej. Stworzyliśmy własne

nowe rozwiązania, odpowiadające aktualnym

naszych pomp, które od ponad stu lat pracują

konstrukcje i własne metody projektowania.

i przyszłym wymaganiom rynku.

niezawodnie w niezliczonej liczbie instalacji

Ale nasze doświadczenie to coś więcej niż

Dlatego właśnie potrafimy oferować nowo-

pompowych.

bogaty katalog produktów. To umiejętności,

czesne produkty opracowane indywidualnie
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Od projektu do produktu - całość w naszych rękach
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Ręczymy za nasze produkty. Wykonujemy

pracujących w dwóch zakładach produk-

komponenty odlewane. Posiadamy własny

je osobiście na każdym etapie, od projektu,

cyjnych zlokalizowanych w Warszawie i

specjalistyczny zakład metalurgiczny z peł-

przez opracowanie technologii, wykonanie

w Zabrzu. Łącznie 35 000 m2 powierzchni

nym zapleczem modelarskim, dysponujący

komponentów, obróbkę, montaż, próby,

produkcyjnej, wyposażonej w nowoczesne

nowoczesnymi technologiami odlewniczy-

aż do instalacji u klienta. Cały ten proces

urządzenia i technologie. O jakości i bezpie-

mi oraz wykwalifikowaną kadrę odlewników

przechodzi przez ręce naszych fachowców,

czeństwie pompy w dużej mierze decydują

z wieloletnim doświadczeniem.
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Stale inwestujemy w rozwój i ergonomię

czone są w tysięcznych częściach milime-

klient może osobiście sprawdzić parametry

pracy naszych pracowników. Obróbka kom-

tra nie ma miejsca na improwizację. Aby

zamówionych pomp. Po akceptacji wyrobu

ponentów do pomp oraz montaż gotowych

zagwarantować naszym klientom najwyż-

nasze służby serwisowe zapewnią fachową

urządzeń to bardzo precyzyjna praca. Wy-

szą jakość posiadamy własne bogato wy-

instalację pomp we wskazanym miejscu.

maga doświadczenia, uwagi i świetnego

posażone stacje prób pomp, ze skompute-

Pompy Grupy Powen-Wafapomp SA to nasz

zgrania zespołu. Tam gdzie tolerancje li-

ryzowaną aparaturą pomiarową, w których

produkt. Od A do Z.
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