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FOS Polmo Łódź SA to największy w Polsce i liczący się na arenie
międzynarodowej producent sprężarek do pneumatycznych układów
hamulcowych, które stosowane są w samochodach ciężarowych, autobusach i
ciągnikach rolniczych. Firma ma bogate doświadczenie w produkcji osprzętu
samochodowego, czego najlepszym dowodem jest fakt, że historia firmy sięga
roku 1908. Specjalnością firmy są kompletne sprężarki, komponenty do sprężarek
oraz części zamienne. Firma produkuje również obudowy do turbosprężarek oraz
jest dostawcą kompletnych układów hamulcowych montowanych na ciągnikach
rolniczych. Naszym rozmówcą jest Andrzej Janiszewski, dyrektor handlowy i
członek zarządu firmy.

Bez sprawnych hamulców nie ma bezpiecznej jazdy, a wasza firma specjalizuje
się w produkcji pneumatycznych układów hamulcowych. Proszę
scharakteryzować firmę pod tym kątem.
Rzeczywiście, sprawny system hamulcowy to podstawa każdego pojazdu. W
pneumatycznych układach hamulcowych wykorzystuje się sprężone powietrze wytwarzane
przez sprężarkę zainstalowaną przy silniku. Takie układy charakteryzują się dużą
niezawodnością i dlatego obecnie są stosowane w większości pojazdów ciężarowych i
autobusowych. FOS Polmo już od lat 60. XX w. produkuje podzespoły do układów
hamulcowych i kompletne układy do ciągników rolniczych. Jest to ważna część naszej
produkcji jako firmy działającej na rynku motoryzacyjnym.

Wasza produkcja jest standaryzowana czy trafia tylko do określonych pojazdów?
Układy hamulcowe, które produkujemy, przeznaczone są do ciągników rolniczych i powstają
w ścisłej współpracy z producentem. Sprężarki mają zastosowanie bardziej uniwersalne i
nie zawsze ingerujemy w to, w jaki sposób są zabudowywane.

Proszę powiedzieć coś więcej na temat produkowanych przez was układów
hamulcowych. Czym się one wyróżniają?
Produkcja układów hamulcowych musi być zgodna z odpowiednimi przepisami, tak więc
nasze produkty również są dostosowane do obowiązujących norm. W tym sensie nie mogą
się niczym wyróżniać, natomiast z pewnością charakteryzuje je najwyższa jakość
wykonania.
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Podziel się na:

Specjalnością firmy są kompletne sprężarki oraz osprzęt do nich.
Tak, FOS Polmo jest największym w Polsce i liczącym się na arenie międzynarodowej
producentem sprężarek do pneumatycznych układów hamulcowych, które stosuje się w
samochodach ciężarowych, autobusach i ciągnikach rolniczych. Wykonujemy również
komponenty do produkcji sprężarek oraz dostarczamy części zamienne. Sprężarki stanowią
najważniejszą część naszej oferty produktowej i myślę, że firma kojarzona jest głównie ze
sprężarkami.

Hamulce i sprężarki to dość specyficzna specjalizacja. Zapewne nie jest łatwo
prowadzić taką produkcję.
Oczywiście, taka produkcja wymaga dużej wiedzy technicznej i doświadczenia kadry oraz
profesjonalnego parku maszynowego. FOS Polmo jest jednak firmą z naprawdę długim
stażem na rynku motoryzacyjnym – zalążki obecnego zakładu sięgają już roku 1908.
Uważam, że udało nam się osiągnąć wysoki stopień specjalizacji. Myślę, że nasza przewaga
konkurencyjna polega właśnie na doświadczeniu, dzięki któremu nasze produkty są
wysokiej jakości i cieszą się zaufaniem odbiorców.

Kim są odbiorcy waszych produktów?
Nasze produkty trafiają przede wszystkim na rynek pierwotny do firm zagranicznych. Do
naszych klientów należą m.in. WABCO, Knorr-Bremse, BorgWarner Turbo Systems, Haldex,
Same Deutz-Fahr. Można powiedzieć, że są to giganci na rynku motoryzacyjnych i
wieloletnia współpraca z tymi firmami świadczy o świetnej jakości wyrobów FOS Polmo.
Mamy również polskich klientów oraz sprzedajemy części przeznaczone na rynek wtórny.
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