
Systemowy partner w dziedzinie 
techniki połączeń hydraulicznych 

www.voss-fluid.net



VOSS Fluid jest niezawodnym dostawcą techniki połączeń dla systemów hydraulicznych. Od 

indywidualnie opracowanych, pojedynczych komponentów, do gotowych do montażu przewodów 

hydraulicznych: Nasze produkty spełniają najwyższe wymagania. Naszą inspiracją jest zamiłowanie 

do szczegółów, dzięki niej ciągle optymalizujemy nasze produkty. Ustawicznie rozwijamy nasze 

bogate know-how w obszarach doradztwa, inżynierii i logistyki. To wciąż nas wyróżnia na tle 

naszych konkurentów.

Firma VOSS Fluid jest obecna na rynkach międzynarodowych: Oprócz naszej głównej siedziby  

w Niemczech, mamy także oddziały we Francji, w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii i Chinach.  

Naszą sieć uzupełniają partnerzy handlowi na całym świecie. W ten sposób zawsze jesteśmy 

blisko naszych klientów.

Do grupy VOSS Holding należy także spółka VOSS Automotive oraz dziewięć innych spółek 

zagranicznych. Wspólnie tworzymy rodzinę firm VOSS, której główna siedziba mieści się w 

Nadrenii Północnej - Westfalii w mieście Wipperfürth.
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ŁĄCZENIE.

Wyróżnia nas jako ekspertów ponad 80 lat doświadczeń w branży techniki hydraulicznej oraz nasze 

zamiłowanie do szczegółów. W przypadku wielu zastosowań jesteśmy liderem. Spełniamy najwyższe 

wymagania w dziedzinie stacjonarnych i mobilnych instalacji hydraulicznych, oferując systemy połączeń 

i komponenty o najwyższej jakości. W ten sposób wyznaczamy standardy dla całej branży. W ten 

sposób tworzymy trwałe i udane relacje z naszymi klientami i partnerami.



Od początku z charakterem 

 

Nasze początki sięgają lat 30. XX wieku. Założycielem firmy był Hermann Voss, który dał jej swoje 

nazwisko, i w roku 1931 rozpoczął produkcję domowej armatury wodnej z mosiądzu. W 1953 roku 

Hans Hermann Voss wprowadza nowy program produktów: Młode przedsiębiorstwo specjalizuje 

się w produkcji połączeń rurowych dla branży budowy maszyn i motoryzacji. W roku 1999 zmianie 

uległa struktura przedsiębiorstwa. Branża motoryzacyjna i hydrauliczna usamodzielniły się, 

ponieważ wymagania rynku uległy znacznemu zróżnicowaniu. Od 50. lat do dnia dzisiejszego 

współkształtujemy w dużym stopniu ciągły rozwój branży techniki hydraulicznej i standardy 

jakościowe w zakresie wydajności i zabezpieczania przed wyciekiem.  

VOSS w liczbach Pewne połączenie 

 

Funkcjonalne bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed wyciekiem zawsze miały w VOSS Fluid 

najwyższy priorytet. Każdemu z naszych produktów poświęcamy najwyższą uwagę – od pierścienia 

zacinającego przez zawory zwrotne po połączenia kołnierzowe. Oprócz bogatego wyboru części 

znormalizowanych i standardowych, układów prefabrykowanych oraz gotowych do montażu 

przewodów hydraulicznych i armatury do węży o najwyższej jakości, oferujemy naszym klientom 

także indywidualne rozwiązania specjalne. Nasze wymagania jakościowe zawsze są tak samo 

wysokie, niezależnie od produkowanej liczby wyrobów: dla 1 sztuki i dla 100.000 sztuk. Zawsze 

 gwarantujemy naszym klientom bezkompromisową jakość premium dla wszystkich części.
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Wszystko płynie 

 

Stagnacja nie jest dla nas żadnym rozwiązaniem. Dlatego rozwinęliśmy się z biegiem lat z typowego 

producenta komponentów do pozycji systemowego partnera w branży techniki hydraulicznej. 

Produkty VOSS znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach. Praktycznie wszędzie tam, gdzie 

występują układy hydrauliczne. VOSS Fluid umożliwia nabycie od jednego dostawcy odpowiednich 

układów i komponentów hydraulicznych. Dzięki nim funkcjonują bez problemu koparki, prasy, 

maszyny rolnicze i instalacje przenośnikowe.

partnerów dystrybucyjnych 
w 56 krajach

średnia ilość wysyłanych  
pozycji dziennie

milionów części przechodzi co 
roku przez naszą galwanizerię 
pokrywając powłoką VOSS coat

artykułów gotowych  
do zamawiania

2003 Wprowadzenie na rynek 
 systemu formowania rur 
VOSS Form SQR

2017 Wprowadzenie na rynek 
rozwiązań alternatywnych 
dla pierścieni zaciskowych 
– system VOSS Lok 40

1953 Początek produkcji 
 połączeń rurowych dla 
branży budowy maszyn 
i dla motoryzacji

2015 Wprowadzenie na  
rynek systemu  pierścienia 
zacinającego VOSS Ring M

1931 Założenie fabryki 
armatury  
Hermann Voss

2010 Rozruch najnowocze-
śniejszej galwanizerni 
w Europie

1972 Założenie oddziałów VOSS 
we Francji, Anglii, we 
 Włoszech i w Hiszpanii

2016 Rozszerzenie spektrum 
usług o gotowe instalacji 
instalacje hydrauliczne

1998 Wprowadzenie na rynek 
z dodatkowym uszczel-
ninienie elastycznym 
pierścienia zacinającego 
ES-4

2016 2019Zwiększenie naszego asorty-
mentu produktów o armaturę 
do węży z wykorzystaniem 
akwizycji włoskiej firmy „Larga“

Założenie kolejnych 
 oddziałów zajmujących 
się produkcją oraz 
 sprzedażą w Polsce  
i w Chinach

2007 Wprowadzenie na rynek 
powłoki cynkowo- niklowej, 
charakteryzującej  
się  najwyższą ochroną 
antykorozyjną
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ZAUFANIE.

Nie tylko nasze elementy hydrauliczne i systemy łączące są najwyższej jakości. Także nasz  

serwis jest najwyższej klasy. VOSS Fluid oferuje swoim klientom kompletny pakiet od doradztwa 

 projektowego poprzez usługi inżynieryjne po indywidualne usługi logistyczne. Nasz bogaty  

wybór usług jest ukierunkowany na odkrycie u naszych użytkowników potencjału oszczędności  

i zainicjowanie procesów optymalizacji.
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Dobre doradztwo  

 

Każdy projekt wnosi ze sobą indywidualne wymagania. W związku z tym analizowanie i doradztwo są 

elementami naszego serwisu. Na podstawie uzyskanych wyników określamy idealne przebiegi układów i 

pomagamy we właściwym doborze produktów do danego. Nigdy nie zapominamy o całkowitym koszcie 

posiadania TCO, tak aby móc zaproponować najlepsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym. 

Przemyślane zarządzanie produktami kategorii C  

 

Wymagania klientów są dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego sprawdzamy na życzenie cały łańcuch 

dostaw po stronie klienta, poszukując potencjału optymalizacji. Dla efektywnego zarządzania produktami 

kategorii C firma VOSS Fluid opracowała inteligentne rozwiązania logistyczne. Korzyści: zredukowane 

koszty procesowe i magazynowe, krótsze czasy przerobu oraz większa dostępność. 

VOSS coat – dodatkowa jakość powierzchni   
 

Niezawodna ochrona antykorozyjna ma decydujące znaczenie dla funkcjonalności i trwałości 

naszych komponentów. Z tego względu technologia VOSS coat jest u nas standardem. Ten wysoko-

jakościowy stop cynkowo-niklowy opracowaliśmy i udoskonaliliśmy do perfekcji w  

naszym centrum badawczo-rozwojowym galwaniki w Wipperfürth, oferując w ten sposób  

swoim klientom maksymalną niezawodność procesów.

Praca czyni mistrza 

 

Pracownicy przeszkoleni w ramach efektywnych treningów wcześnie rozpoznają potencjalnie 

możliwe błędy. Z tego powodu firma VOSS Fluid organizuje regularnie szkolenia i audyty montażu. 

W trakcie tych teoretycznych i praktycznych zajęć użytkownicy ćwiczą wszystkie czynności 

 obejmujące fachowy montaż produktów.  Podczas audytów sprawdzamy wszystkie relewantne 

procesy, materiały i narzędzia. Dwie usługi i jeden cel: mniej błędów, szybsze efekty i niższe koszty.

Inżynieria z Wipperfürth  

 

„Ulepszyć dobre“ – zgodnie z tą dewizą pracują u nas doświadczeni pracownicy, którzy niczego 

nie pozostawiają przypadkowi. Nasze zadanie: maksymalna funkcjonalność i maksymalne 

bezpieczeństwo. Żeby osiągnąć te cele, wciąż sprawdzamy także już sprawdzone produkty. My nie 

podążamy za trendami – my je wyznaczamy. Nasze mocne strony to także rozwój indywidualnych 

artykułów specjalnych według specyfikacji klienta. Wszystkie użyte części perfekcyjnie dopasowujemy 

do siebie, oczywiście tradycyjnie charakteryzuje je wysoka jakość firmy VOSS.
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PRZEWIDYWANIE.

Udoskonalanie standardów. Nie spoczywać na laurach, lecz kierować wzrok w przyszłość. Już  

teraz myśleć o wyzwaniach przyszłości. Ten sposób myślenia jest typowy dla firmy VOSS. 

Bierzemy odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego i zdrowie naszych pracowników. 

Propagujemy i wspieramy, organizując regularne szkolenia i solidną edukację zawodową. 

 Sprawiedliwe traktowanie na równorzędnych warunkach jest dla nas oczywiste. Także rozwijając 

swoje produkty już dziś myślimy o przyszłości. Z tego względu inwestujemy nie tylko w nowoczesne 

technologie, ale także w know how naszych pracowników. Tak powstają przełomowe rozwiązania, 

jak na przykład nasza technologia VOSS coat. 
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Ciągłość działań 

 

Przestrzeganie zasad ekorozwoju to rdzeń naszego działania. Respektowanie natury i jej jak najlepsza 

ochrona to ważne cele dla naszego przedsiębiorstwa. Z tego powodu ciągle inwestujemy w technologie 

pozwalające na efektywne gospodarowanie zasobami i szkolimy w tym zakresie naszych pracowników. 

VOSS Fluid nie tylko skrupulatnie przestrzega ustawowych przepisów, ale także formułuje własne 

wytyczne dotyczące zgodności, bazując na najwyższych wymaganiach i zasadach założycieli firmy. 

Nasi pracownicy źródłem sukcesu 

 

Kto jest fundamentem naszego sukcesu? Nasi pracownicy! Jako zespół chcemy osiągnąć wspólnie 

jeszcze więcej. Dlatego przywiązujemy wielką wagę do kolegialności, lojalności i wzajemnego szacunku. W 

ukierunkowany sposób promujemy i wspieramy pracowników, organizując ciągłe kształcenie lub wewnętrzne 

warsztaty; ten sposób dajemy indywidualne perspektywy i umożliwiamy zrobienie osobistej kariery. 

Przestrzegając zasad sprawiedliwości uwzględniamy oczekiwania naszych pracowników i odpowiednio 

kształtujemy nasze wzajemne relacje. Tę przesłankę kierujemy do naszej kadry kierowniczej. Od działań 

wspierających zdrowie po urlopy naukowe – jesteśmy otwarci na każde, umotywowane działanie 

sprzyjające poprawie samopoczucia naszych pracowników. Także ochrona pracy i zdrowia ma dla nas 

wielkie znaczenie. 

Z tych i innych względów zakłady VOSS są dobrym miejscem pracy. Siły i motywację do pracy nasi 

pracownicy czerpią ze zdrowego work-life balance, który wspieramy elastycznymi modelami czasu pracy.

Kształcenie z perspektywami 
 

Sukces przedsiębiorstwa wymaga wykwalifikowanych specjalistów. Żeby jak najwcześniej zintegrować 

ich z naszą kulturą przedsiębiorstwa i odpowiednio rozwijać ich predyspozycje, firma VOSS sama 

kształci swoich pracowników. W ten sposób także studenci i pracujący studenci mają największe 

szanse na przyjęcie do pracy i zrobienie kariery zawodowej. Nie bez powodu byliśmy już wielokrotnie 

nagradzani jako pracodawca za naszą koncepcję kształcenia. Napawa nas to dumą.

VOSS w liczbach

Łączenie. Zaufanie. Przewidywanie. 
 

Własny pomysł na perfekcyjne połączenie: pasja, doświadczenie i zamiłowanie do szczegółu. 

Nabyte przez nas, bogate know how znajduje się w każdym elemencie z naszej palety produktów. 

Tak powstają skrojone na miarę, systemowe rozwiązania i doskonałe usługi serwisowe, którym 

można zaufać. A po to, żeby także w przyszłości móc oferować najlepszą jakość i indywidualne 

rozwiązania potrzeb, jakie stawia Państwa branża, myślimy w VOSS zawsze z wyprzedzeniem. 

Przy tym zawsze traktujemy poważnie naszą odpowiedzialność – w całym zakresie.

W ten sposób przyczyniamy się do trwałej ochrony środowiska i wspieramy  

naszych pracowników w rozwijaniu ich osobistych kompetencji i umiejętności.  

Ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli zawsze udoskonalać nasz serwis  

i nasze produkty. Co możemy zrobić dla Państwa?  

10

> 40 %

średnio 90

nauczanych zawodów tyle 
oferuje VOSS do wyboru

pracowników umysłowych z 
dodatkowymi kwalifikacjami

miejsc pracy dla praktykantów (uczniów 
i studentów) oferujemy rocznie
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VOSS Fluid GmbH

Lüdenscheider Str. 52-54

51688 Wipperfürth

Niemcy

Tel. +49 2267 63-0  

fluid@voss.net 

www.voss-fluid.net


