
        

 

                                                     

                                         

Informacja prasowa 

Lepsze części i rozwiązania dla niezależnego rynku części – tak 
niezawodne jak przyjaciel 

▪ MEYLE AG jest producentem wysokiej jakości części samochodowych  

▪ Ta firma rodzinna jest jednym z czołowych dostawców wolnego rynku 
części 

▪ Własna kadra inżynierska podnosi jakość do rangi znaku firmowego 

Hamburg, styczeń 2019 r. Firma MEYLE AG opracowuje, produkuje i sprzedaje 

na wolny rynek pod marką MEYLE wysokiej jakości części zamienne do 

samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów użytkowych. Dzięki trzem 

liniom produktów MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD i MEYLE-HD firma MEYLE 

oferuje rozwiązania i części dopasowane do każdej sytuacji i dla każdego 

kierowcy – od kompetentnych pracowników serwisu, przez ambitnych 

kierowców rajdowych i miłośników pojazdów zabytkowych, po wszystkich 

kierowców na świecie, którzy muszą polegać na swoich samochodach. MEYLE 

oferuje ponad 24 000 niezawodnych i wydajnych części zamiennych, 

wytwarzanych we własnych fabrykach i przez wybranych kooperantów. 

Asortyment produktów MEYLE jest zatem odpowiednio rozbudowany. 

W światowej sieci firmy zatrudnionych jest blisko 1000 pracowników, z czego 

prawie 500 w centrum logistycznym i siedzibie głównej w Hamburgu. Wspólnie 

z dystrybutorami, warsztatami i mechanikami samochodowymi w 120 krajach na 

całym świecie MEYLE pomaga warsztatom być najlepszym przyjacielem 

kierowcy — DRIVER’S BEST FRIEND. 

 

Firma MEYLE AG została założona w 2016 roku, a 1 stycznia 2017 r. przejęła 

działalność operacyjną spółki akcyjnej Wulf Gaertner Autoparts AG. Tę ostatnią 

zapoczątkowała spółka Wulf Gaertner Autoparts GmbH, która została założona 11 

lipca 1958 roku przez Wulfa Gaertnera i w 1999 roku przekształcona na Wulf Gaertner 

Autoparts AG. Spółka MEYLE AG, podobnie jak holding Wulf Gaertner Autoparts AG 
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i jego spółki zależne, są w 100% własnością rodzinną. Założyciel firmy Wulf Gaertner 

był z wykształcenia handlowcem specjalizującym się w eksporcie i na początku lat 50. 

zamieszkał w Ameryce Południowej. Jako zapalony kierowca rajdowy sam stanął 

w Ameryce Południowej przed wyzwaniem zdobycia wysokiej jakości części 

zamiennych do swojego samochodu, które w końcu sprowadził z Niemiec i tym 

samym położył kamień węgielny pod handel eksportowy.  

Firma założona z pasji 

W ciągu następnych lat swojego istnienia firma rozwijała swoją sieć dystrybucji, by 

w 1995 r. przejąć markę części zamiennych MEYLE i rozpocząć projektowanie oraz 

produkcję własnych produktów markowych. W tym samym roku prezesem firmy został 

dr Karl J. Gaertner, siostrzeniec jej założyciela. Od tego czasu firma stale 

rozbudowuje swoją siedzibę i centrum logistyczne w Hamburgu, a także prowadzi 

ekspansję międzynarodową, zakładając kolejne spółki zależne i przedstawicielstwa 

krajowe. Z firmy eksportowej stała się zatem znanym na świecie producentem 

z własną marką. Kolejnymi kamieniami milowymi w historii rozwoju firmy było 

powstanie spółki MEYLE AG oraz zaprezentowanie nowego wizerunku marki wraz z 

mottem DRIVER'S BEST FRIEND w 2016 r.   

 

Do holdingu należy ponadto kilka zakładów produkcyjnych. Wszystkie zakłady 

produkcyjne posiadają certyfikat zgodny z normą DIN ISO 9001 i częściowo również 

z DIN ISO/TS 16949. Certyfikacja produkcji zgodna z normą ISO/TS 16949 umożliwia 

nam zaopatrywanie producentów części na pierwszy montaż bądź producentów 

samochodów (OEM) w części seryjne. 

Źródłem tych sukcesów jest konsekwentnie realizowana filozofia jakości. Inżynierowie 

hamburskiego producenta dysponują wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu 

i produkcji części samochodowych zarówno przeznaczonych na wolny rynek, jak i dla 

oryginalnych producentów. 
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Engineered and quality approved in Germany 

Obecnie MEYLE AG oferuje ponad 24 000 części samochodowych reprezentujących 

kategorie podwozia i układu kierowniczego, układu napędowego, układu 

hamulcowego, zawieszenia i amortyzacji, filtrów, układu chłodzenia, wyrobów 

gumowo-metalowych, płynów eksploatacyjnych, elektroniki i czujników oraz silników 

i przekładni do samochodów osobowych, ciężarowych i użytkowych. Części 

opracowywane są w siedzibie firmy w Hamburgu. Inżynierowie nadzorują proces 

wytwarzania aż do produkcji we własnych zakładach oraz u wybranych kooperantów 

według wyznaczonych przez siebie specyfikacji. Dzięki posiadanej wiedzy fachowej 

zapewniają kontrolę nad utrzymaniem rygorystycznych standardów w ogólnoświatowej 

sieci produkcyjnej. Kontrola jakości produkcji części MEYLE opiera się na 

wieloetapowych i złożonych procesach testowania. W ramach tych testów 

analizowane są materiały, obróbka i dokładność dopasowania części. Po badaniu 

pierwszej próbki analizy kontynuowane są przy użyciu innych metod, zarówno 

w produkcji, jak i w laboratorium kontroli jakości w Hamburgu.  

Już w 2002 r. firma wprowadziła na rynek zoptymalizowane pod względem 

technicznym części zamienne z linii produktowej MEYLE-HD. Części MEYLE-HD 

projektowane są z założeniem przewyższenia trwałością i stabilnością części OE 

pierwotnych dostawców i producentów pojazdów. Dotychczas zoptymalizowano ponad 

1000 części. W przekonaniu o wysokiej jakości wszystkich produktów MEYLE-HD 

MEYLE udziela na nie czteroletniej gwarancji.  

Samodzielność pracowników motorem motywacji i wzrostu 

Credo naszego założyciela Wulfa Gaertnera „The friendship of those we serve is the 

foundation of our success” („Przyjaźń tych, na rzecz których działamy, jest podstawą 

naszego sukcesu”) opisuje to, w jaki sposób współpracujemy wewnątrz MEYLE oraz 

z naszymi partnerami, aby wspierać kierowców na całym świecie.  
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Jako firma rodzinna MEYLE AG cechuje się otwartą kulturą zarządzania. Płaskie 

hierarchie oraz systematyczne wspieranie własnej inicjatywy i przedsiębiorczości są 

elementami strategii firmy. Dzięki dużej swobodzie pracownicy samodzielnie pracują 

nad kreatywnymi rozwiązaniami i stałymi ulepszeniami. Już sześć razy — ostatnio 

w 2018 r. — w rankingu „Top Job” firma została zaliczona do setki najlepszych 

pracodawców spośród firm średniej wielkości.  

Firma nastawiona jest na dalszy wzrost. Dążąc do stałego poszerzania oferty 

produktów i wychodząc naprzeciw potrzebom nowych rynków zagranicznych, w latach 

2012–2017 zainwestowano łącznie 40 mln EUR w rozbudowę centrali w hamburskiej 

dzielnicy Rahlstedt: firma powiększyła posiadane powierzchnie magazynowe do 

łącznie 29 000 metrów kwadratowych, mogących pomieścić 56 000 miejsc 

paletowych. Zbudowano także nowy warsztat szkoleniowy z podnośnikiem 

hydraulicznym i stanowiskiem do pomiarów geometrii, stołówkę oraz nowe biura. 

W światowej sieci firmy zatrudnionych jest około 1000 pracowników, z czego prawie 

500 w Hamburgu. 

 
 
Teksty prasowe i zdjęcia można pobrać pod adresem www.MEYLE.com lub zamówić w formie pliku.  

Kontakt:  

1. Klenk & Hoursch AG, Anja Wente, tel.: +49 69 719168 174, e-mail: meyle@kleinkhoursch.de  
2. MEYLE AG, Eva Schilling, Tel.: +49 40 67506 7425, e-mail: eva.schilling@MEYLE.com   
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