MRWHEELS

POTRZEBUJĄ PAŃSTWO OBRĘCZY
DO SWOICH WAGONÓW, TRAMWAJÓW LUB LOKOMOTYW?
DOBRZE PAŃSTWO TRAFILIŚCIE!
MRWheels: stuletnia tradycja produkcji
W spółce MRWheels produkujemy stalowe obręcze do pojazdów szynowych – tramwajów, metra, wagonów i lokomotyw. Kontynuujemy
produkcję obręczy w Vítkovicach, gdzie ten asortyment był produkowany od ponad stu lat, podczas których wyprodukowano niewiarygodne
2,5 miliona obręczy. Nasza siedziba znajduje się w Ostrawie w Republice Czeskiej, skąd mamy tak samo do Polski, jak i Słowację. Jesteśmy
częścią silnego holdingu przemysłowego CE Industries, który działa między innymi w branży transportu kolejowego.
Produkujemy wszystkie rodzaje obręczy, które znajdują zastosowanie nie tylko w transporcie podmiejskim, ale również kolejowym. Nasze obręcze znajdą państwo dosłownie na całym świecie – od Ameryki Północnej przez całą Europę, po Azję i Afrykę. Dzięki rozwojowi
podmiejskiego transportu kolejowego i presji na ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego, w związku z ochroną klimatu ciągle
rośnie zapotrzebowanie na obręcze do tramwajów i metra.
Obręcze możemy zarówno w stanie surowym – walcowanym, jak
i obrobionym. Nowością jest dostarczanie od nas obręczy wraz z innymi częściami w zestawach, z których klient, w razie zainteresowania sam może złożyć koło. Środowisko pojazdów szynowych jest tradycyjnie bardzo wymagające pod względem jakości, a z tym związanego bezpieczeństwa, i dlatego spółka oprócz posiadania certyfikatu
ISO jest też również uznanym dostawcą dla krajowych przewoźników
kolejowych takich jak Koleje Czeskie, Koleje Słowackie, Koleje Rumuńskie czy Deutsche Bahn.
Dla państwa wyprodukujemy również mniejsze serie. Oprócz
know-how i oczywistej jakości oferujemy również doradztwo techniczne i kompleksową obsługę klienta. Państwa ofertę przygotujemy
w ciągu kilku dni, a nasz czas dostawy to w większości przypadków
mniej niż pięć tygodni. Potrzebują państwo obręczy do wagonów,
tramwajów lub lokomotyw? Wypróbujcie nasze usługi, a przekonacie
się państwo, że dobrze trafiliście!

Obręcze na magazynie

Obręcze po obróbce

Walcowanie obręczy
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DO YOU NEED TYRES
FOR YOUR WAGONS, TRAMS OR LOCOMOTIVES?
YOU HAVE COME TO THE RIGHT PLACE!
Here at MRWheels we manufacture steel tyres for rolling stock – trams, subways, wagons and locomotives. We continue the tyre production
in Vítkovice, where this product was produced for more than 100 years, during which an incredible 2.5 million tyres were produced. We are
based in Ostrava in the Czech Republic, from where it is as far to Poland as it is to Slovakia, and we are a part of the strong industrial holding
CE Industries, which operates, among other sectors, in the railway transport branche.
We manufacture all types of tyres that are used not only for suburban transport but also for railways. You can find our tyres literally
all over the world – from North America to Europe, Asia and Africa.
Thanks to the latest development in the suburban rail transport sector and the pressure to decrease an individual car transport in the
context of climate protection, there is an ever-increasing demand for
tyres for trams and subways.
We supply tyres in both rolled and machined form. We can also
supply them together with other components in sets, from which the
customer can assemble the wheel on its own. The rolling stock sector is traditionally very demanding on general quality and thus safety, which is why our company is, in addition to being ISO certified, an
approved supplier to national railway operators such as Czech Railways, Slovak Railways, Romanian Railways and Deutsche Bahn.
We will be happy to produce even smaller batches for you. In addition to know-how and quality, we also offer technical advice and
extensive customer service. We will process your quotation within
days and our delivery time is in the majority of cases less than five
weeks. Are you in need of tyres for your wagons, trams or locomotives? Try us and you will see that you have come to the right
place!
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