
Elementy układu kierowniczego: 
• Man do Cor po ra tion (Wał brzych)
• NSK (Wał brzych)
• Global Steering Systems (Opole)

Kierownice: 
• Quin (Wał brzych)

Katalizatory/filtry: 
• Umicore Autocat Poland (Nowa Ruda)
• Sumica Ceramics Polska (Wrocław)
• Donaldson Polska (Skarbimierz)

Przewody: 
• Kayser Automotive (Kłodzko)

Układ hamulcowy: 
• Wab co (Wro cław)
• Robert Bosch (Wro cław)
• Man do Cor po ra tion (Wał brzych)

Skrzynia biegów i elementy: 
• To yo ta MMP (Wał brzych)
• Framo Morat (Nowa Ruda)
• HOERBRIGER (Bo le sła wiec)

Łożyska: 
• Yagi (Ża rów)
• AKS Pre ci sion Ball (Ża rów)

Przeguby: 
• GKN Dri ve li ne (Ole śni ca)

Elementy układu
chłodzenia/ogrzewania: 
• Tri sto ne Flowtech (Wał brzych)
• Mo bi le Cli ma te Con trol (Oła wa)

Atra pa chłod ni cy: 
• SRG Glo bal (Bo le sła wiec)

Tuleje i tłoki: 
• Mah le (Kro to szyn)

Elementy z tworzyw sztucznych: 
• Nif co (Świdnica)
• Simoldes Plasticos (Jelcz-Laskowice)
• 3M (Wrocław)

Poduszki powietrzne: 
• Da icel Sa fe ty System Europe (Ża rów)
• Au to li ve (Jelcz -La sko wi ce)

Silnik: 
• To yo ta MMP (Wał brzych)
• To yo ta MIP (Jelcz-Laskowice)

Części silnika: 
• Se ge po -Re fa (Świe bo dzi ce)
• Polst (Wałbrzych)

Uszczelki: 
• Co oper Stan dard (Dzie rżo niów)

Felgi: 
• Ro nal (Wał brzych) 

Elementy oświetlenia (reflektory): 
• Aspöck Automotive (Kluczbork) 
• EPP (Jelcz-Laskowice) 

Hydrauliczne napędy dachowe: 
• HOERBRIGER (Bo le sła wiec)
• Turningtec (Bo le sła wiec)

Karoseria: 
• Gestamp (Wrocław, Września)

Quady i pojazdy specjalne: 
• Polaris Poland (Opole)

Sprężyny: 
• Techspring (Bielawa)

Pojazdy specjalne, 
nadwozia i naczepy: 
• MRP (Opole)
• Kegger (Bo le sła wiec)
• Nysa Zakład Pojazdów (Strzelin)
• Bridgestone (Żarów)
• Suer Polska (Kościan)

Samochody użytkowe: 
• Volkswagen Poznań (Września)

Fotele: 
• John son Con trols (Skar bi mierz)
• Fau re cia (Wał brzych, Jelcz-Laskowice)

FOT. FOTOLIA

BRANŻA MOTORYZACYJNA
W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE
EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK”


