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WISS – ผู้ผลิตยานพาหนะแบบพิเศษ
“WISS” – ผู้ผลิต “ยานพาหนะแบบพิเศษ” “WISS-MANUFACTURER OF SPECIAL VEHICLES”
Wawrzaszek Special Vehicles Engineering เป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจโดยการผสมผสานระหว่าง ประสบการณ์
และความรู้ทีจําเป็ นต่อการสร้ างผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ เพือสําหรับใช้ ใน : การดับเพลิง, เคมีภณ
ั ฑ์, เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ด้านกู้ภยั รวมถึงการฟื นฟูจากภัยธรรมชาติ
“WISS” เป็ นผู้ผลิตชันนํา ในส่วนของยานพาหนะแบบพิเศษ และอุปกรณ์ดบั เพลิง สําหรับกู้ภยั , ในหน่วยรบ, ตํารวจ และ
พลเมือง
สินค้ าเรารวมไปถึง รถดับเพลิง, รถกู้ภัย รถดับเพลิงในสนามบิน, รถกู้ภัยเฉพาะทาง, รถสลายการ
จลาจล รถบรรทุกพ่ วง กระเช้ าดับเพลิง และ ปั ม
บริ ษัทได้ ก่อตังเมือปี 2541 และได้ มีประวัตอิ นั ยาวนานในด้ านการผลิตรถเพือใช้ ในเหตุฉกุ เฉินมาโดยตลอด
ปั จจุบนั นี WISS มีพนักงานทีเชียวชาญมากกว่า 450 คนและเรายังมุง่ หวังทีจะผลิตสินค้ าคุณภาพดีเยียมเพือส่งมอบ
ให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
ประวัตขิ องกลุ่มบริษัท WISS
ในช่วงปี แรก ทางบริ ษัท WISS ได้ เริ มผลิตชินส่วนไฮโดรลิก และเป็ นผู้จดั จําหน่ายชินส่วนของรถบรรทุก ด้ วย
การพัฒนาอย่างต่อเนืองและยังยืน WISS ได้ ขยายการผลิต และในอีกหลายปี ถัดมา ทางบริ ษัทได้ เพิมไลน์สินค้ ามาก
ขึน ในปี 2547 ทางบริ ษัท ได้ เติบโต และแข็งแกร่งในตลาดยุโรป โดยการซือบริ ษัทจากประเทศ สวีเดน Ruberg AB ซึง
เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตปั มนําดับไฟ และซือบริ ษัท F.M Bumar Koszalin ซึงเป็ นบริ ษัท ผู้ผลิต กระเช้ าดับเพลิง ในปี 2555
สินค้ าจําพวกนี ได้ กลายเป็ นธุรกิจหลัก ของกลุม่ บริ ษัท WISS
ศักยภาพของ กลุ่มบริษัท WISS
เป้าหมายของ กลุม่ บริ ษัท WISS คือการผลิต ยานพาหนะทีลําสมัย เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ทุกกลุม่ โดยนโยบายนี ทําให้ เกิดเทคโนโลยีทีทันสมัย และแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุม่ WISS
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ขนาดรถดับเพลิง
Light
เป็ นรถดับเพลิงขนาด 2-7.5 ตัน ใช้ เป็ นพาหนะสนับสนุนในกรณีเกิดเหตุดว่ น สามารถติดตังอุปกรณ์ได้ ตามทีลูกค้ าต้ องการ
Medium
รถดับเพลิงขนาด 7.5-16 ตันมีความคล่องตัวสูง มีหลายแบบให้ เลือกเช่น แบบออฟโร้ ด แบบใช้ บนท้ องถนนทัวไป และ
ออกแบบใช้ งานอเนกประสงค์
Heavy
รถดับเพลิงขนาดเกิน 16ตัน ใช้ สําหรับการดับเพลิงและการเข้ าช่วยเหลือในทุกรู ปแบบ มีความคล่องตัวสูง มีหลาย
แบบให้ เลือกเช่น แบบออฟโร้ ด แบบใช้ บนท้ องถนนทัวไป อุปกรณ์ทีติดตังได้ มาตรฐานและเป็ นทียอมรับจากทัวโลก
Special
รถดับเพลิงขนาดพิเศษ เป็ นขนาดทีกําลังเป็ นทีต้ องการอย่างมาก สามารถออกแบบได้ ตามทีลูกค้ าต้ องการ ซึงรวมทัง
ในส่วนรถทีบรรจุสารเคมี นําทีใช้ ในการดับเพลิง รถทีติดเครื องช่วยหายใจ สายยาง รถขนส่ง รถกู้ภยั แบบยกได้ และ
รถกู้ภยั แบบมีบนั ได ไฮดรอลิก
สินค้ าอืนๆ
ยานพาหนะสําหรับทหารและตํารวจ
เป็ นยานพาหนะที ขึนอยู่กบั ความต้ องการทีจะเอามาใช้ มีหลายฟั งชันด้ วยกัน เช่น รถสลายการจลาจล สิงจําเป็ น
สําหรับยานพาหนะชนิดนี คือความแข็งแรง ทนทาน และ พละกําลัง
ยานพาหนะกู้ภัยในสนามบิน
เป็ นรถดับเพลิงและกู้ภยั ทีออกแบบมาด้ วยแสตนดาร์ ดสูงสุดทังในเรื องของการใช้ งานและอุปกรณ์ จุดประสงค์ของ
ยานพาหนะนีคือเพือใช้ งานกู้ภยั ในสนามบินเป็ นหลัก WISS ได้ ออกแบบให้ เป็ นไปตามกฎสากล I.C.A.O และ NFPA
ตู้คอนเทนเนอร์ (CONTAINERS)
เป็ นลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ ทีดีไซน์เอาไว้ เพือใช้ ในการกู้ภยั คนจํานวนมาก หรื อใช้ ในการขนส่งสินค้ าทีเพิมเติมจากตัว
ตู้คอนเทนเนอร์ แบบดังเดิมทีมีอยู่ ทังนีในส่ วนของการใช้ งานนัน ขึนอยู่กับความต้ องการของลูกค้ า
WISS มีผลิตทังในส่วนของ ตู้คอนเทนเนอร์ แบบทีมีปัมนํา สารดับไฟทีเป็ นผง หรื อมีเครื องช่วยหายใจ หรื อตู้ทีป้องกัน
นําท่วม ตู้ขนส่งสินค้ าธรรมดา ตู้คอนเทนเนอร์ แบบมีไฟ และตู้คอนเทนเนอร์ แบบปลอดเชือ
รถพ่ วง (TRAILERS)
ช่วยในเรื องการเพิมประสิทธิภาพของการดับเพลิงและกู้ภยั WISS ได้ ออกแบบและผลิต ทังแบบ หนึงเพลา และ สอง
เพลา เพือเวลาไว้ ใส่สารเคมี อุปกรณ์การแพทย์ และนําในการกู้ภยั รวมทังยังมีรถพ่วงแบบทีมีไฟทีเป็ นผง และปั มนํา
ด้ วย
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