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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OKRESU  ORAZ  ZAKRESU  PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI.

Historia Firmy
Firma  powstała  w  czerwcu  1990  roku  pod  szyldem  ZAKŁAD  REGENERACJI 

PODZESPOŁÓW SAMOCHODOWYCH, a stan zatrudnienia wynosił dwie osoby.
Potrzeby  rynku  jak  również  duża  ilość  zleceń  od  klientów  indywidualnych  oraz  firm 
wymusiły już po sześciu miesiącach działalności zwiększenie stanu zatrudnienia do pięciu 
osób.  W 1991 roku rozpoczyna się współpraca z Wytwórnią Silników Wysokoprężnych 
„Andoria” w zakresie dostaw rozruszników, alternatorów, pomp wody oraz z MPK Kraków 
na naprawę przekładni kierowniczych do autobusów komunikacji miejskiej.

Czerwiec 1999 roku to  początek  współpracy z Firma  GKN Service International 
GmbH  europejskiego  lidera  w  produkcji  wałów  napędowych  i  podzespołów  do  ich 
naprawy, oraz rozpoczęcie budowy nowego zakładu. W tym roku rozpoczyna się także 
współpraca z Zakładem Budowy Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak w zakresie 
dostawy wałów napędowych.

Dużym naszym sukcesem w 2003 roku było zakończenie budowy i przeniesienie 
części  działalności  firmy  do  nowego  obiektu  oraz  uzyskanie  autoryzacji 
i przedstawicielstwa od Firmy GKN Service International GmbH. Obecnie GKN Driveline. 
Nastąpiła również zmiana nazwy firmy na R-SERVICE.

W 2004 roku naszym nowym klientem w zakresie kompleksowej dostawy wałów 
napędowych do produkowanych przez siebie pojazdów została firma ISS WAWRZASZEK.

Zakres działalności
• produkcja i naprawa wałów napędowych dla przemysłu
• produkcja i naprawa wałów napędowych, przegubów dwukrzyżakowych, zespołów 

przełożeń do  samochodów ciężarowych,  autobusów,  samochodów dostawczych 
i osobowych,  pojazdów  specjalistycznych,  pożarniczych,  wojskowych,  pojazdów 
szynowych, maszyn rolniczych, sprzętu budowlanego itp.

• naprawa przekładni kierowniczych ze wspomaganiem hydraulicznym do wszystkich 
typów pojazdów

• naprawa  i  montaż klimatyzacji:  Webasto,  Eberspächer,  Truma,  Diavia,  Dirna, 
Autoklima

• naprawa  i  montaż ogrzewań  samochodowych:  Webasto,  Eberspächer,  Truma, 
Ateso, Defa

• naprawa i montaż retarderów TELMA oraz VOITH
• naprawa zaczepów holowniczych Rockinger, Orlandi, Ringfeder, VBG
• naprawa rozruszników oraz naprawa alternatorów
• naprawa samochodowych pomp wody
• naprawa sprzęgieł wentylatora chłodnicy.



Obszar działania
Mimo położenia na głębokim, południowym krańcu Polski to przez lata działalności 

wykonywaliśmy  usługi  dla  klientów  z  obszaru  całego  kraju,  a  z  wieloma  z  nich 
współpracujemy nieprzerwanie od wielu lat. Do grona wieloletnich klientów należą między 
innymi: Drukarnie Donnelley Poland, Huta Pokój, Huta Katowice, Huta Florian, Radius w 
Katowicach,  Dolmot  Wrocław,  Fabryka  Maszyn  Leżajsk,  MPK Kraków,  Komenda Woj. 
Policji w Katowicach, Pneumatika Koszalin, Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak 
Bielsko-Biała,  Elektrownia  Siersza,  Inżynieria  Samochodów  Specjalnych  Wawrzaszek, 
Autosan Sanok, SHL Kielce, ETN Nysa, HYVA Kraków, Gardner Denver, Euro-Transchem, 
wiele  oddziałów PKS i  MZK,  serwisów samochodów ciężarowych,  firm transportowych 
i innych.

Zaplecze techniczne
Zakład nasz prowadzi działalność w dwóch własnych obiektach:

• budynku biurowym z głównym warsztatem o pow. 500m2
• budynku warsztatowym o pow. 280m2

Oba  warsztaty  wyposażone  są  w  profesjonalne  stanowiska  do  produkcji,  naprawy 
i diagnostyki podzespołów samochodowych.

Kadry
Firma zatrudnia  w  chwili  obecnej  czternastu  wysoko  specjalizowanych  pracowników z 
czego  cztery  osoby  na  stanowiskach  administracyjnych,  a  pozostałe  osoby  na 
stanowiskach produkcyjnych, które są przeszkolone miedzy innymi w Firmach:

• GKN w zakresie produkcji i naprawy wałów napędowych
• Webasto,  Eberspächer,  Ateso,  Truma w zakresie naprawy i  montażu agregatów 

grzewczych
• Webasto, Eberspächer w zakresie montażu i naprawy klimatyzatorów
• Truma w zakresie montażu bojlerów do przyczep campingowych i klimatyzacji
• Fabryce Przekładni Kierowniczych AXL Semily - Czechy
• Fabryce Przekładni Kierowniczych Csepel Autogyar - Węgry

Doświadczenie
Nasza firma świadczy usługi w zakresie produkcji i regeneracji wałów napędowych oraz 
podzespołów  samochodowych  od  23  lat.  W  trakcie  swojej  działalności  świadczyliśmy 
usługi dla ponad 6 tysięcy klientów zarówno instytucjonalnych, a także indywidualnych.
W tym czasie uzyskaliśmy :

• autoryzacje  na  produkcje  i  naprawę wałów  napędowych  i  przegubów 
dwukrzyżakowych – GKN Niemcy,

• autoryzacje na produkcje i naprawę wałów Liaz -SRO Słowacja,
• autoryzacje na naprawę przekładni kierowniczych AXL- Semily Czechy.

Ponadto posiadamy certyfikaty, autoryzacje lub szkolenia na:
• naprawy i  montaż klimatyzacji  Webasto, Eberspächer, Truma, Diavia,  Dirna oraz 

Autoklima
• naprawy  i  montaż ogrzewań  samochodowych  Webasto,  Eberspächer,  Truma, 

Ateso, Defa
• naprawę zaczepów holowniczych Rockinger, Ringfeder, Orlandi, 
• naprawę retarderów elektromagnetycznych TELMA i olejowych VOITH.

Zdobyte w tym okresie doświadczenie poparte fachowymi szkoleniami pozwala nam
realizować potrzeby klientów zgodnie z ich oczekiwaniami, gwarantując najwyższa jakość 
wytwarzanych oraz regenerowanych podzespołów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy
ZBIGNIEW MACHURA

wraz z całym zespołem pracowników R-SERVICE


