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 Główną działalnością naszej firmy jest 
świadczenie usług w zakresie sprzedaży i 
naprawy pomp, silników elektrycznych i silników 
głębinowych oraz przekładni przemysłowych.
Realizujemy także systemy przepompowni, 
systemy monitorowania i sterowania oraz 
systemy automatyki ciśnieniowej do zbiorników 
buforowych. 

 Firma świadczy usługi dla odbiorców 
indywidualnych, jak również dla dużych 
przedsiębiorstw. 

 Doskonale zdajemy sobie sprawę, że 
zarówno dla osób prywatnych, jak i firm 
najważniejsze są efekty - wydajna, ciągła i 
bezawaryjna praca urządzeń, przy minimalnym 
wysiłku i nakładach poświęconych na ich 
utrzymanie. Dlatego też pragniemy zaoferować 
sprzęt oraz usługi, które pomogą zapewnić 
bezawaryjną pracę Państwa instalacji i pozwolą 
Państwu skupić się na życiu i biznesie.
 
 
 Projektujemy, wykonujemy, dostarczamy 
i utrzymujemy - w konkurencyjnych cenach. 
Zapewniamy najwyższą jakość dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu, licznym 
szkoleniom i egzaminom naszej kadry. 
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Oferujemy
SERWIS I NAPRAWY
 pomp, silników elektrycznych i 

głębinowych
 przezwajanie silników
 remonty przekładni
 gwarancyjne i pogwarancyjne 

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
 pomp, silników elektrycznych 

oraz agregatów głębinowych 
nowych i regenerowanych

 osprzętu mechanicznego i 
elektrycznego
 uszczelnień

 systemów sterowniczych
 kompletnych przepompowni

WYNAJEM
 wynajem pomp i silników
 wynajem przeszkolonych 

pracowników

KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ
 serwis w siedzibie Klienta
 stałe umowy serwisowe

 przeglądy okresowe i 
przeciwpożarowe

 pomiary elektryczne
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O firmie
 
 
 Firma “WITT-POMP” zaistniała na rynku 
w województwie opolskim w 1970r. 
Założycielem zakładu był Franciszek Wittke. 
W latach 1998-2018 firma przekształciła się z 
małego zakładu zajmującego sie naprawą pomp 
w firmę obsługującą strategiczne 
przedsiębiorstwa i firmy województwa 
opolskiego. 

 Firma współpracuje z uznanymi na rynku 
producentami urządzeń. Naszym atutem jest 
posiadanie certyfikatu Autoryzowanego Punktu 
Serwisowego firmy HYDRO-VACUUM, której 
dewizą jest jakość doceniona na 
Międzynarodowych Targach „Instalacje 2015”.

  W oparciu o wieloletnie doświadczenia 
praktyczne, certyfikowane szkolenia i ciągły 
rozwój kwalifikacji naszej kadry, firma 
rozpoczęła projektowanie i produkcję własnych 
innowacyjnych rozwiązań dla przepompowni, 
monitoringu, sterowania i automatyki 
ciśnieniowej. Możemy się pochwalić już 
kilkunastoma udanymi wdrożeniami.
  

 Od kilku lat prowadzimy sprzedaż 
urządzeń, materiałów eksploatacyjnych i części 
zamiennych w sklepie stacjonarnym oraz od 
niedawna w internecie: www.witt-pomp.pl 
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Kontakt

Adres:
ul.Sadowa 1
45-940 Opole

Telefony:
+48 (77) 457 35 61
+48 790 580 440

E-mail:
biuro@witt-pomp.pl

Internet:
www.witt-pomp.pl 

NIP:
754-181-60-53

Bank:
25 1240 3103 1111 0000 3485 8198

Godziny pracy:
pn-pt 08:00 - 16:00
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Umowa 
serwisowa

Oferujemy stałe umowy serwisowe dla 
przedsiębiorstw. Dzięki tej umowie możecie 
Państwo skupić się na prowadzeniu 
podstawowej działalności, a WITT-POMP 
zajmie się w całości nadzorem i utrzymaniem 
instalacji pomp, silników elektrycznych 
i przekładni w Państwa firmie. 

Umowa serwisowa obejmuje:

 pełną obsługę i utrzymanie instalacji
 dobór parametrów i strojenie wydajności
 obowiązkowe, okresowe przeglądy 

i konserwacje
 całodobowy monitoring i diagnostykę
 analizę systemów i predykcję zdarzeń
 priorytetowy serwis i szybką reakcję na 

awarie - usunięcie usterek w ciągu 12 godzin
 utrzymanie zaplecza technicznego 

i zapasu części zamiennych

Stała umowa serwisowa to ponadto:

 gwarancja usunięcia każdego typu awarii
 wykonanie wszelkich usług w dogodnym dla 

Państwa czasie
 darmowy dojazd do 50km i transport sprzętu 

do remontu
 możliwość skorzystania z konsultacji 

telefonicznych
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Taniej zapobiegać 

niż leczyć

Koszty przestoju linii produkcyjnych lub przerwy 
w świadczeniu usług biznesowych 
spowodowane awariami instalacji mogą być 
wielokrotnie wyższe niż nakłady przeznaczone 
na ich eksploatację i konserwację.  
Koszty eksploatacji rosną, gdy instalacje są 
zaniedbane, pracują nieefektywnie lub przy źle 
dobranych parametrach. 
W nowych obiektach brak czasu i kompromisy 
przy realizacji projektów budowlanych lub 
trudności z naborem kompetentnych 
pracowników mogą utrudniać osiągnięcie pełnej 
sprawności instalacji.

WITT-POMP to zaufany i doświadczony 
partner - od lat pomagamy takich sytuacji 
uniknąć. 

Potrafimy dostroić i utrzymać każdą instalację 
w pełnej sprawności w optymalny kosztowo 
sposób. Nasze usługi są wielokrotnie tańsze 
niż zatrudnienie oraz utrzymanie 
wykwalifikowanego, etatowego serwisanta, 
zaplecza technicznego i magazynu części 
zamiennych w Państwa przedsiębiorstwie.

Powierz nam opiekę nad Twoimi pompami 
i silnikami - 24/7.  Będą po prostu działać, 
a Ty skupisz się na biznesie.
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Serwis 
na żądanie
 
Oferujemy kompleksowe usługi serwisowe. 
W razie potrzeby zapewniamy dojazd i dostawy 
sprzętu, usługi w siedzibie Klienta i w 
dogodnych, uzgodnionych godzinach.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pomp:
 firm Hydro-Vacuum, E-One, Wilo, Grundfos, 

LFP Leszno, Ebara, Espa, Meprozet, 
Omnigena, Sigma, Versamatic i innych

 głębinowych
 hydroforowych
 gazów płynnych i paliw
 zatapialnych
 odśrodkowych
 próżniowych
 asenizacyjnych
 samozasysających
 cyrkulacyjnych CO

Serwis silników elektrycznych i głębinowych:
 do wszystkich rodzajów pomp i zastosowań
 przezwajanie silników elektrycznych
 wymiana układów elektrycznych pomp
 przeglądy okresowe, gwarancyjne, 

pogwarancyjne, przeciwpożarowe

Serwis wyposażenia dodatkowego:
 okuć i uszczelnień
 przewodów i orurowania
 instalacji sterowania
 instalacji monitorowania
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Sprzedaż 
i montaż
Oferujemy doradztwo przy doborze urządzeń, 
sprzedaż urządzeń nowych i regenerowanych, 
a także montaż u Klienta. 
W konkurencyjnych cenach znajdą Państwo:

Pompy i wyposażenie dodatkowe:
 cyrkulacyjne CO
 gazów płynnych i paliw
 głębinowe
 hydroforowe
 odśrodkowe wodne
 próżniowe
 samozasysające
 zatapialne
 asenizacyjne

Silniki elektryczne i głębinowe

Agregaty głębinowe

Uszczelnienia mechaniczne

Wirnik do pompy Emu FA 251-257 Z

Współpracujemy z uznanymi producentami:

WITT-POMP
ul.Sadowa 1, 45-940 Opole       tel. (+48) 77 457 3561, 790 580 440    l         biuro@witt-pomp.pl    www.witt-pomp.p

NIP: 754-181-60-53     Konto: 25 1240  3103 1111 0000 3485 8198

Dewizą naszej firmy jest

świadczenie usług szybko i fachowo.



Przepompownie 

ścieków
WITT-POMP oferuje wykonanie na zamówienie 
kompletnych przepompowni ścieków 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
Klienta.
Opracowaliśmy własny projekt przepompowni, 
oparty na wieloletnich, praktycznych 
doświadczeniach i trwałych materiałach. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować 
rozwiązanie bardzo atrakcyjne cenowo, 
charakteryzujące się niezawodnością i niskimi 
kosztami eksploatacji. 

Charakterystyka przepompowni WITT-POMP:
 Zbiornik z PEHD - o indywidualnie dobieranej 

pojemności i grubości, montowany w studni
 Pompa  - dobierana do oczekiwanych 

parametrów instalacji
 Komplet zaworów
 Komplet pływaków wypornościowych do 

sterowania trybami pracy pompy
 Sterowanie elektryczne realizowane na 

stycznikach, przekaźnikach i/lub sterowniku 
PLC.

 Szafa sterownicza (wewnętrzna/zewnętrzna, 
do montażu naściennego lub wolnostojąca z 
postumentem).

Przepompownia skrojona na miarę!
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Systemy 

automatyki 

ciśnieniowej do 

zbiorników buforowych 

WITT-POMP wykonuje systemy 
automatycznego uzupełniania powietrza 
w zbiornikach buforowych wody. 

Zaletą takiego rozwiązania jest brak 
konieczności ręcznego uzupełniania powietrza 
w zbiornikach. System ten samodzielnie 
kontroluje stan powietrza za pomocą par 
czujników i samodzielnie włącza sprężarki, które 
uzupełniają powietrze w zbiornikach. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu pompa pracująca 
w układzie z automatyką ciśnieniową wydłuża 
swoja żywotność, ponieważ nie ma 
wyczuwalnych wahań ciśnień w zbiorniku wody, 
wywoływanych brakiem poduszki powietrznej.
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WITT-POMP 

Zapraszamy do 

współpracy!
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