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O nas
Firma WIKPER  powstała w 2001 roku. Nasza 
siedziba znajduje się w miejscowości Grę-
bów, województwo podkarpackie. Od 2006 
roku specjalizujemy w sprzedaży urządzeń  
z dziedziny automatyki przemysłowej.
W dziale handlowym zatrudniamy wykwa-
lifikowanych techników i inżynierów ds. 
sprzedaży.
Dział techniczny realizuje komplekso-
we usługi inżynierskie w zakresie prefabry-
kacji szaf sterowniczych, montażu, urucho-
mienia oraz serwisu.
Wspólnie dbamy o jakość naszych 
usług. Nasi pracownicy wyróżniają się wy-
jątkowym zaangażowaniem w swoją pra-
cę oraz wysoką kompetencją. 

Obszar działania
Zajmujemy się dostawą produktów z zakre-
su automatyki, techniki napędowej, pneu-
matyki, hydrauliki siłowej do komórek utrzy-
mania ruchu, działów inwestycji oraz firm 
produkujących maszyny. 
Kierujemy  naszą ofertę do zakładów pro-
dukcyjnych i usługowych położonych głów-
nie w  Polsce południowo – wschodniej.  
Kompleksowość obsługi, wysoka jakość 
usług i atrakcyjne ceny będące podstawą 
satysfakcji klienta, są głównymi środkami 
realizacji misji naszej firmy.

O firmie
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Jestem fanem Stanisława Lema ;)
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Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem firmy:

Sterowanie i wizualizacja  
zdarzeń

Ruchy sterowane czasem  
i zdarzeniem

Automatyzacja i wizualizacja 
modułów maszynowych

Ruchy z regulacją prędkości 
i momentów obrotowych

Automatyzacja i wizualizacja 
maszyn

Jedno- i wieloosiowe ruchy 
z regulacją położenia

Sterowanie logiką

Praca z zasilaniem sieciowym

Przemienniki częstotliwości

Silniki

Przekładnie

Sterowanie modułami maszyny

Praca z przemiennikiem częstotliwości

Sterowanie maszyną

Praca z serwo przemiennikiem  
częstotliwości
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•	 przemienniki	częstotliwości
•	 softstarty
•	 silniki	elektryczne
•	 sterowanie	silników
•	 sterowniki	i	systemy	sterowania
•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa
•	 aparatura	łączeniowa

•	 sterowniki	programowalne
•	 systemy	wejść
•	 panele	operatorskie
•	 komputery	przemysłowe
•	 urządzenia	komunikacji	sieciowej
•	 urządzenia	do	monitorowania	parame-			
				trów	elektrycznych	w	układach	mocy

•	 komputery	przemysłowe
•	 sterowniki	i	systemy	sterowania
•	 systemy	połączeń
•	 serwonapędy

•	 sterowniki	programowalne
•	 systemy	wejść/wyjść
•	 panele	operatorskie
•	 urządzenia	komunikacji	sieciowej
•	 systemy	bezpieczeństwa

•	 sterowniki	programowalne
•	 systemy	wejść/wyjść
•	 panele	operatorskie
•	 urządzenia	komunikacji	sieciowej
•	 systemy	bezpieczeństwa

•	 wentylatory

•	 panele	operatorskie

•	 sterowniki	i	systemy	sterowania
•	 komputery	przemysłowe

•	 przemienniki	częstotliwości
•	 sterowniki	i	systemy	sterowania

•	 przemienniki	częstotliwości

•	 zasilacze

1. Dostawcy automatyki

•	 przemienniki	częstotliwości
•	 serwonapędy

•	 kolumny	sygnalizacyjne
•	 sygnalizatory	optyczne
•	 sygnalizatory	akustyczne
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•	 przemienniki	częstotliwości
•	 serwonapędy
•	 sterowniki	i	systemy	sterowania
•	 enkodery
•	 czujniki	przemysłowe
•	 systemy	bezpieczeństwa
•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:	
				temperatura
•	 regulacja,	sterowanie,	pomiar		
				procesów	przemysłowych
•	 przekaźniki	czasowe
•	 przekaźniki	elektromagnetyczne
•	 wyłączniki	krańcowe

•	 przemienniki	częstotliwości
•	 softstarty
•	 sterowniki	i	systemy	sterowania
•	 czujniki	przemysłowe
•	 systemy	bezpieczeństwa
•	 wyłączniki	krańcowe
•	 przyciski	sterownicze
•	 sterowania	silników
•	 szafy	sterownicze	(Sarel)

•	 przemienniki	częstotliwości
•	 softstarty
•	 sterowniki	i	systemy	sterowania
•	 wyłączniki	krańcowe
•	 przyciski	sterownicze
•	 sterowania	silników
•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:		
			poziom,	przepływ,	ciśnienie,	analiza			
			cieczy,	temperatura
•	 regulacja,	sterowanie,	pomiar	
			procesów	przemysłowych

•	 szafy	sterownicze
•	 klimatyzacja	systemowa

•	 przemienniki	częstotliwości

•	 przemienniki	częstotliwości
•	 serwonapędy

•	 przemienniki	częstotliwości
•	 serwonapędy

•	 złączki	szeregowe
•	 sterowniki	i	systemy	sterowania
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2. Dostawcy techniki napędowej

Dostawcy napędów:
•	 silniki	elektryczne
•	 przekładnie
•	 motoreduktory
•	 serwonapędy
•	 przemienniki	częstotliwości
•	 hamulce
•	 robotyka
•	 elektryczne	napędy	ustawcze

B
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3. Dostawcy detekcji i bezpieczeństwa

•	 czujniki	przemysłowe
•	 systemy	bezpieczeństwa
•	 systemy	sterowania
•	 kamery	przemysłowe
•	 enkodery

•	 regulacja
•	 sterownaie
•	 pomiar	procesów	przemysłowych
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4. Dostawcy technologii połączeniowej

•	 przekaźniki	elektromagnetyczne
•	 przekaźniki	czasowe •	 złącza	przemysłowe

•	 przekaźniki	elektromagnetyczne
•	 aparatura	łączeniowa

•	 przekaźniki	elektromagnetyczne

•	 złączki	szeregowe

•	 oznaczniki

•	 złączki	szeregowe
•	 systemy	bezpieczeństwa
•	 złącza	przemysłowe
•	 systemy	połączeń

•	 kable	i	przewody
•	 osprzęt	kablowy

•	 kable	i	przewody
•	 osprzęt	kablowy

•	 prowadnice	łańcuchowe

•	 systemy	połączeń
•	 złącza	przemysłowe
•	 dopasowanie	sygnałów

•	 urządzenia	komunikacji	sieciowej

•	 przyciski	sterownicze

•	 systemy	połączeń
•	 złącza	przemysłowe
•	 dopasowanie	sygnałów
•	 systemy	sterowania
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5. Dostawcy aparatury kontrolno-pomiarowej

•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:	
				pomiar	i	kontrola	temperatury,	
				ciśnienia	i	wilgotności

•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:	
				pomiar	i	kontrola	temperatury,

•	mierniki

•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:		
			poziom,	przepływ,	ciśnienie,		
			analiza	cieczy,	temperatura
•	 regulacja,	sterowanie,	pomiar		
			procesów	przemysłowych

•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:		
				poziom,	przepływ,	ciśnienie,			
				analiza	cieczy,	temperatura
•	 regulacja,	sterowanie,	pomiar		
			procesów	przemysłowych

•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:	
				pomiar	i	kontrola	temperatury,	
				ciśnienia	i	wilgotności

•	 sterowniki	i	systemy	sterowania
•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:				
				poziom,	przepływ,	ciśnienie,		
				analiza	cieczy,	temperatura
•	 regulacja,	sterowanie,	pomiar		
				procesów	przemysłowych

•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:	
				pomiar	i	kontrola	temperatury,	
				ciśnienia

•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:	
				pomiar	i	kontrola	temperatury

•	 przemienniki	częstotliwości
•	 softstarty
•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:				
			pomiar	i	kontrola	temperatury,	
			ciśnienia
•	 aparatura	łączeniowa

•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:		
				regulacja,	sterowanie,
•	 pomiar	procesów	przemysłowych

•	 regulacja,	sterowanie,	pomiar	
	 procesów	przemysłowych

•	 manometry
•	 wakuometry
•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:				
				ciśnienie,	temperatura

•	 czujniki	przemysłowe
•	 aparatura	kontrolno-pomiarowa:		
				pomiar	i	kontrola	temperatury,		
				ciśnienia,	przepływu
•	 regulacja,	sterowanie,	pomiar		
				procesów	przemysłowych
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•	 siłowniki
•	 zawory	rozdzielające
•	 zawory	sterujące
•	 wyspy	zaworowe
•	 przygotowanie	sprężonego	powietrza
•	 elementy	złączne
•	 przewody
•	 osprzęt

•	 chwytaki
•	 technika	podciśnieniowa
•	 czujniki	systemy	wizyjne
•	 sterowniki
•	 zawory	elektromagnetyczne
•	 pompy

6. Dostawcy pneumatyki i hydrualiki siłowej



Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem firmy

Systemy  
automatyki

Kontrola ruchu
i napędy

Wykrywanie

Kontrola i inspekcja
jakości

Bezpieczeństwo

Komponenty
regulacyjne

Komponenty
przełączające

Oprogramowanie

Sterownik automatyki
maszynowej Sterownik programowalne (PLC) Zdalne We/Wy Panele operatorskie (HMI)

Kontrolery ruchu

Czujniki koloru
i do znaczników

Kurtyny fotoelektryczne
i czujniki przestrzenne

Czujniki i wzmacniacze 
światłowodowe

Serwonapędy Falowniki

Czujniki fotoelektryczne

Systemy kontroli wizyjnej Czujniki pomiarowe

Urządzenia sterujące
i sygnałowe

Regulatory temperatury

Przekaźniki 
elektromagnetyczne

Oprogramowanie

Przekaźniki 
półprzewodnikowe

Niskonapięciowa
aparatura przełączająca

Przekaźniki monitorująco-
kontrolne

Zasilacze

Wyłączniki drzwiowe
bezpieczeństwa

Czujniki bezpieczeństwaKrańcowe wyłączniki
bezpieczeństwa

Przekaźniki czasowe Liczniki



F.H.U. WIKPER Wiktor Peret
39-410 Grębów, ul. Piaski 87

NIP: PL8671601883

WIKPER Plus Monika Peret
39-410 Grębów, ul. Piaski 87
NIP: 8671986311

tel./fax: +48 15 811 27 53
tel./fax: +48 15 811 23 24

www.wikper.pl
e-mail: wikper@wikper.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

KONTAKT


