
 
 

 

DAYCO, Z NAGRODĄ “GM SUPPLIER QUALITY EXCELLENCE 
AWARD” 

Firma Dayco, wiodący dostawca produktów silnikowych i układów napędowych dla przemysłu 
motoryzacyjnego i rynku części zamiennych, została nagrodzona przez General Motors (GM) 
poprzez jej światową sekcję zajmującą się jakością i rozwojem dostawców, jako partner - 
dostawca, który wykazał się stałą jakością przez cały rok. 

Nagroda, która jest przyznawana najlepiej działającym zakładom produkcyjnym, które spełniły lub 
przekroczyły bardzo rygorystyczne kryteria jakości i udzielały wsparcia całej organizacji GM, 
trafiła do zakładu San Luis Potosi w Meksyku Dayco za jego wkład w całym 2019 roku.  

Ten sam zakład zdobył w ubiegłym roku podobną nagrodę od Fiat Chrysler Automobiles, kiedy 
to  został wyróżniony za wyjątkową jakość zarówno w części produkcyjnej, jak i partnerskiej w 
zakresie dostaw Mopar®. 

Komentując otrzymanie nagrody od  GM, prezes Dayco Global Powertrain Operations, Michael 
Weiss, powiedział: „To bardzo satysfakcjonujące, gdy nasi cenni klienci doceniają wdrożone 
systemy i procesy, które pozwalają produkować komponenty najwyższej jakości, na których 
można polegać. Ta nagroda jest zatem nagrodą dla naszych pracowników, którzy niestrudzenie 
pracują, aby Dayco była wyjątkową firmą”. 

O Dayco 

Dayco jest światowym liderem w dziedzinie badań, projektowania, produkcji i dystrybucji 
podstawowych układów napędowych silników oraz usług posprzedażnych dla przemysłu 
motoryzacyjnego, ciężarówek, budownictwa, rolnictwa i przemysłu. 

Dzięki naszemu doświadczeniu w cichym i wydajnym przesyłaniu mocy Dayco stało się wiodącym 
globalnym dostawcą rozwiązań systemowych dla hybrydowych pojazdów elektrycznych. Ponad 
100-letnie doświadczenie Dayco w zakresie systemów napędowych pozwala nam wyposażyć 
wszystkie aplikacje klientów na całym świecie w najbardziej efektywne systemy napędowe 
spełniające określone wymagania dotyczące wydajności. Światowej klasy sieć dystrybucyjna 
Dayco świadczy usługi na rynku wtórnym z pełną ofertą zestawów i produktów spełniających 
potrzeby każdego lokalnego rynku. Osiągamy to dzięki zaangażowanemu zespołowi, który 
szanuje się nawzajem, wykazuje pokorę poprzez ciągłe uczenie się i zachowuje się jak właściciel 
we wszystkim, co robimy. Dayco to ponad 40 lokalizacji w 22 krajach i ponad 4500 
współpracowników. Aby uzyskać więcej informacji o Dayco, odwiedź witrynę firmy pod adresem 
www.dayco.com 

 

 



 
 

 

 

DAYCO, GM SUPPLIER QUALITY EXCELLENCE AWARD WINNER 

Dayco, a leading engine products and drive systems supplier for the automotive, industrial and 
aftermarket industries, has been recognized by General Motors (GM) through its global supplier 
quality & development organization, which acknowledges suppliers who have demonstrated 
consistent quality performance throughout the year. 

The award, which is given to specific top performing supplier manufacturing locations that have 
met or exceeded a very stringent set of quality performance criteria and achieved cross-functional 
support of the entire GM organization, is for Dayco’s San Luis Potosi facility in Mexico, for its 
contribution during the whole of 2019. The same plant won a similar accolade from Fiat Chrysler 
Automobiles last year, when it was praised for its outstanding quality for both its production part 
and Mopar® supply partnerships. 

Commenting on the GM award, President of Dayco Global Powertrain Operations, Michael Weiss,  
said: “It is extremely gratifying when our valued customers recognize the systems and processes 
we put in place, in order for us to be able to produce the premium quality components on which 
they rely. This award is, therefore, a reward for our people working together tirelessly to make 
Dayco the outstanding business and company it is.” 

About Dayco 

Dayco is a global leader in the research, design, manufacture and distribution of essential 

engine drive systems and aftermarket services for automotive, truck, construction, agriculture 

and industrial applications. 

Through our expertise in transferring power quietly and efficiently, Dayco has emerged as the 

leading global system solutions provider for hybrid electric vehicles.  Dayco’s 100+ years of 

experience in drive systems allows us to equip all customer applications around the world with 

the most effective drive systems to meet customer specific performance requirements.  Dayco’s 

world class global distribution network services the aftermarket industry with a full offering of kits 

and products to meet each local market’s need.  We accomplish this with a dedicated global 

team that respects one another, shows humility through continuous learning and acts like 

owners in everything we do. 

Dayco has more than 40 locations in 22 countries and over 4,500 associates. For more 
information about Dayco, visit the Company's website at www.dayco.com 

http://www.dayco.com/

