


Wij bieden maatwerk!

Wiejelo Equipment is een dynamische onderneming die zich onderscheidt door haar 

constructieve maatwerkoplossingen op het gebied van efficiëntie en veiligheid voor 

uiteenlopende toepassingen van equipment, voertuigen, machines en installaties. 

Met onze uitgebreide ervaring op het gebied van automatische brandblussystemen en 

automatische smeersystemen, bieden wij wereldwijd op elke vraagstelling dé optimale 

maatwerkoplossing. 

Doordat Wiejelo het unieke ziet in de klant & vraag, krijgt zij het vertrouwen vanuit haar 

klantgroepen in het aanbieden van een compleet diensten- en productpakket. 



Branches

grondverzet & bouwmaterieel

industrie

scheepvaart

bus & coach

recycling & overslag 

port equipment 

transport & logistiek 

offshore-industrie 

agrarisch & bosbouw

mijnbouwindustrie

windturbines

luchtvaartindustrie (GSE)



Wiejelo pijlers

Hogere productiviteit, 

meer rendement, 

minder risico.

De visie van Wiejelo Equipment is samenwerken! 
Wij staan hierbij voor verhoging van efficiency en continuiteit waarbij wij 

werken met de volgende “Wiejelopijlers”: 

Hoge leverbetrouwbaarheid door 

altijd voldoende 

beschikbaarheid van 

onderdelen. 

Kwalitatief hoogwaardige maat-

werkoplossingen 

en producten. 

Eigen engineering afdeling waarin 

oplossingen continu getoetst en 

verbeterd worden. 

Directe bereikbaarheid en 

beschikbaarheid, van 

vakbekwame professionals!

Heldere strategische afspraken 

met de opdrachtgever. 

Het snel en flexibel kunnen 

plannen van installaties, ook bij 

spoed vereisende 

werkzaamheden.

Na installatie verzekerde 

productgarantie en nazorg.

Kwalitatief 

hoogwaardige 

maatwerk-

oplossingen en 

producten. 

RENDEMENT

VOORRAAD

ENGINEERING

STRATEGISCH

SERVICE

MAATWERK

VAKBEKWAAM

SNEL EN FLEXIBEL



Systeemintegratie

Wij zijn “de” totaal leverancier van automatische smeersystemen en automatische brandblussystemen.

De kracht van de Wiejelo producten ligt vooral in de constructieve engineering van diverse componenten en
subsystemen tot één oplossing, toegespitst op de vraag vanuit onze opdrachtgevers.

Het aanbieden van klantgerichte maatwerkproducten vertaald zich gelijk in de verhoging van efficiency en
continuïteit.

Voor de beste bescherming van uw materieel en omgeving voorziet Wiejelo equipment u van het beste advies in de 
gebieden van Total Cost off Ownership – TCO.

Automatische smeersystemen

Met onze jarenlange ervaring en technische kennis zijn 
wij specialist in het ontwerpen, adviseren, leveren, 
monteren en onderhouden van automatische 
smeersystemen voor on- en offroad-machines, bussen, 
havenmaterieel, zware industrie en offshore-toepassingen.

De probleemloze inzet van equipment is van essentieel 
belang. Uw materieel moet namelijk optimaal 
functioneren zodat de werkzaamheden op de juiste 
wijze uitgevoerd kunnen worden. Met de aanschaf van 
een Wiejelo smeersysteem wordt de levensduur van uw 
materieel verlengd.

U kunt bij ons terecht als eindklant, dealer/importeur 
maar ook als OEM. 

Automatische brandblussystemen 

Voor de beste bescherming van uw materieel en 
omgeving, voorzien wij in de levering en montage van 
automatische brandblussystemen.

Wij verzorgen hierbij het complete design van de 
brandblussystemen. Hierdoor kunnen wij u de meest 
veilige oplossing bieden voor uw mensen, materieel en 
omgeving. Voorafgaand aan de plaatsing van systemen, 
bespreken wij altijd samen met onze opdrachtgevers 
welk type systeem en blusmiddel het meest geschikt is 
voor de toepassing.

Wiejelo voorziet niet alleen in de levering en montage 
van onze systemen, maar biedt ook de juiste service na 
plaatsing.



Missie 

Wij helpen onze opdrachtgevers in het behalen van 

een hogere productiviteit met meer 

rendement en minder risico. 

Kwaliteit en duurzaamheid

Wiejelo equipment neemt haar verantwoordelijkheden ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen met respect voor individu 

en maatschappij. Duurzaamheid heeft voor Wiejelo inhoud. Onze 

bedrijfsvoering richt zich bewust op de circulaire economie.           

           

De componenten die deel uitmaken van onze systemen zijn 

geproduceerd met de meest hoogwaardige materialen en gaan lang 

mee. Wij nemen uw oude systemen in om deze circulair te kunnen 

verwerken!

Visie

De visie van Wiejelo Equipment is samenwerken! 

De gezamenlijke focus met de klant ligt primair op de 

verhoging van efficiency en continuïteit.

Innovatie

Als innovatief ingestelde dienstverlener staan wij voor 

kwaliteit. Wij doen dat door uitsluitend met leveranciers, 

systemen en materialen te werken die uitvoerig zijn 

getest en hun waarde hebben bewezen. Onze systemen 

beschikken hierbij over algemene goedkeuren als UL, 

Factory Mutual(FM) & European Conformity(CE). 



Wiejelo Equipment is wereldwijd actief in de volgende landen:

Wiejelo Equipment

Laan van het Omniversum 20
7324 BM Apeldoorn
The Netherlands

info@wiejelo.com
www.wiejelo.com
+31 (0)85 - 8785691

Contact

Wiejelo vestiging 

Distributeur



Laan van het Omniversum 20

7324 BM Apeldoorn

The Netherlands

info@wiejelo.com

www.wiejelo.com

+31 (0)85 - 8785691

www.wiejelo.com


