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ZEPPELIN POLSKA
Dostarczamy rozwiązania
Tworzymy rozwiązania, które maksymalizują zdolność produkcyjną 
u naszych Klientów i redukują koszty operacyjne.

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Zeppelin Polska
Firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie transportu wewnętrznego, jak również maszyn 
budowlanych. Zeppelin Polska jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem produktów marki Hyster, 
solidnego partnera i trwałych produktów uznanych na całym świecie. Firma jest również autoryzowanym 
dystrybutorem, marek takich jak:

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8


ZEPPELIN I HYSTER
Hyster jest światowym liderem w produkcji ponad 
140 modeli urządzeń do transportu wewnętrznego 
o udźwigach od 1 do 52 ton.

33

w

www.zeppelin-polska.com

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Wózki elektryczne
Doskonale sprawdzają się w wielu branżach tj.: w przemysł papierniczy, spożywczy, napojowy, chemiczny, 
farmaceutyczny, elektroniczny, maszynowy, motoryzacyjny, tworzyw sztucznych, tekstylny oraz w produkcji i handlu,  
w cetnrach logistycznych, hurtowniach, przy pracach komunalnych, przy recyclingu, w portach, transporcie i spedycji.

J1.6XN-5.5XN6
E1.6XN-5.5XN

WÓZKI 4-KOŁOWE
A1.3XNT-1.5XNT
J1.5-2.0XNT

WÓZKI 3-KOŁOWE

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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WÓZKI DO KOMPLETACJI
Z NISKIEGO POZIOMU
LO1.0-2.5

WÓZKI WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA
R1.4-2.5

WÓZKI TYPU VNA DO KOMPLETACJI
I WYSOKIEGO SKŁADOWANIA 
K1.0L-M C1.0-1.5

Wózki wysokiego składowania i do kompletacji
Doskonale sprawdzają się w wielu branżach tj.: przemysł spożywczy, napojowy, chemiczny, farmaceutyczny, 
elektroniczny, maszynowy, motoryzacyjny, tworzyw sztucznych, tekstylny, przy produkcji i handelu, w centrach 
logistycznych, hurtowniach, przy pracach komunalnych, przy recyclingu, w portach.

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Wózki paletowe
Doskonale sprawdzają się w wielu branżach tj.: przemysł spożywczy, napojowy, chemiczny, farmaceutyczny, elektroniczny, 
maszynowy, motoryzacyjny, tworzyw sztucznych, tekstylny, w cetnrach logistycznych, hurtowniach, w transporcie i spedycji.

WÓZKI PALETOWE 
POZIOMEGO TRANSPORTU 
P1.6, P1.8, P2.0, P2.2, P3.0

WÓZKI PALETOWE WYSOKIEGO 
PODNOSZENIA 
S1.0-S2.0

WÓZKI PALETOWE 
Z PODESTEM DLA OPERATORA 
S1.5S, 1.5SIL, S1.5S-SL
oraz: P2.0SD, P2.0S

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Wózki z napędem diesel lub LPG
Sprawdzają się w przemyśle drzewnym, papierniczo-celulozowym, papierniczym, hutniczym, metalowym, spożywczym, 
napojowym, chemicznym, motoryzacyjnym, materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych i tekstylnych, w centrach 
logistycznych i handlu, traposrcie, spedycji, prachach komunalnych i w recyclingu, w portach, do przeładunku kontenerów. 

SERIA XT
H1.5-3.0XT

SERIA FORTENS FT 
H1.6-9.0FT

KOMPAKTOWE WÓZKI FORTENS
S2.0-9.0FT

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Wózki o dużych udźwigach
Doskonale sprawdzają się w wielu branżach tj.: przemysł drzewny, hutniczy, metalowy, materiałów budowlanych, w portach,
przy przeładunakch kontenerów oraz w transporcie Intermodalnym zgodnie z normą STAGE IV.

WÓZKI DO CIĘŻKICH 
ZASTOSOWAŃ
H36XM-12 – H48XM – 12 
oraz:
H8-12XM-6
H13-16XM-6
H18-20XMS
H25-32XM-12

KONTENEROWE
WÓZKI WIDŁOWE
H18-23XM-12EC
oraz:
H6-7XMEC3-4-12EC
H28-32XM-16CH
H40-52XM-16CH

WÓZKI TYPU REACHSTACKER
o zmiennym wysięgu, do transportu kontenerów pełnych 
i pustych oraz przeładunków intermodalnych
RS46-CH/IH

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8


ZEPPELIN I MANITOU
MANITOU to światowy lider w produkcji maszyn 
przeznaczonych do pracy w terenie.
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https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Zeppelin i Manitou
posiadamy w ofercie maszyny o udźwigu od 2 ton do 23 ton

maszyny mogą podnosić ładunek na wysokość ponad 30 metrów

 maszyny mogą pracować z wieloma rodzajami osprzętów tj. widły, łyżki, wciągarki, chwytaki, 
zamiatarki, kosze robocze i wiele innych

najlepsze parametry udźwigowe na rynku

1

2

3

4

ATJ MT MLT MRT

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8


ZEPPELIN I GOUPIL
GOUPIL Industries oferuje szeroki zakres 
elektrycznych pojazdów platformowych 
wraz z osprzętem

B
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https://youtu.be/HbAh6UXaj_8


Niektóre przykładowe
KONFIGURACJE

Podwozie, dostępny jest 
szeroki wachlarz osprzętów

Skrzynia stała 
lub pochylana

Furgonetka
z drzwiami
roletowymi

Myjka wysokociśnieniowa
z wężem

Furgonetka chłodnia

PODWOZIE

Wywrotka do 
zbierania śmieci

Zeppelin i Goupil
GOUPIL Industries oferuje szeroki zakres elektrycznych pojazdów platformowych wraz z osprzętem do m.in.: 
utrzymania terenów zielonych, sprzątania ulic, logistyki i utrzymania zakładów przemysłowych w transporcie.   
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https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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MASZYNY BUDOWLANE
Oferowane przez Zeppelin Polska 
to maszyny po przeglądzie technicznym, 
posiadające gwarancję i gotowe do pracy.



www.zeppelin-polska.com
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Zeppelin i Maszyny Budowlane
Zeppelin Polska oferuje szeroką gamę używanych maszyn budowlanych tj. koparko-ładowarek, koparek gąsienicowych,
koparek kołowych, koparek wyburzeniowych, koparek do prac przeładunkowych, ładowarek kołowych, spycharek gąsienicowych, 
równiarek, wozideł przegubowych, walców wibracyjnych do gruntu lub asfaltu, rozściełaczy do asfaltu i frezarek do nawierzchni. 
Używane maszyny budowlane oferowane przez Zeppelin Polska to maszyny po przeglądzie technicznym, posiadające gwarancję
i gotowe do pracy. Skorzystaj z naszej oferty i przekonaj się o jakości naszych usług.
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Zeppelin i Wózki Używane
• Przystępność, niezawodność i wysoka wydajność 

• Odnowione przy użyciu oryginalnych części 

• Doskonały stosunek jakości do ceny

Wózki używane możesz wybrać z trzech standardów przygotowania: Złotym, Srebrnym i Brązowym.

•   Wózki pochodzące ze źródeł własnych, przygotowane 

do sprzedaży, objęte gwarancją również po zakupie

• Elastyczne i konkurencyjne opcje finansowe

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8


Przeanalizujemy Twoje 
potrzeby, pomagając 
dobrać odpowiednie 
rozwiązanie do najbardziej 
wymagających potrzeb 
biznesowych
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Oferujemy 
fachowe doradztwo

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Serwis - Zawsze gotowi

Doświadczenie, któremu możesz zaufać:

•   ponad 40 techników mobilnych i punkty serwisowe 
z dedykowanym technikiem u klienta

•   42 punkty serwisowe 

•   92% napraw wykonanych u Klienta 

•   85 % napraw zakończonych podczas pierwszej wizyty

•   czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4-6 godz

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Dzięki zintegrowanemu systemowi zamówień składanych w czasie rzeczywistym 
mamy dostęp do ponad 90 tys. części zamiennych i akcesoriów. 97% wysyłek 
odbywa się w dniu zamówienia. Dzięki czemu Klienci minimalizują przestoje
spowodowane naprawą, nawet maszyn produkowanych ponad 10 lat temu.

Części i akcesoria

Koncentrujemy się na Twojej codziennej działalności:

•   dostarczamy oryginalne części zamienne spełniające wymagania 
konserwacyjne 

• dostarczamy  części zamienne do maszyn innych marek 

•  zapewniamy dostęp części w 24h 

•  95% części dostępnych na magazynie centralnym 

https://youtu.be/HbAh6UXaj_8


• wynajem od 1 dnia do 12 miesięcy

•  posiadamy flotę 160 wózków 
na terenie całej Polski 

•  jako nieliczni posiadamy wózki 
o ładowności 16 ton

•  zapewniamy bezpłatny wózek zastępczy 

 Korzyści z wynajmu:
+  idealne rozwiązanie w sezonowości prac 

+  stałe, łatwe do oszacowania koszty 

+  cała rata wynajmu jest kosztem 
podatkowym 

•  wynajem od 24 do 72 miesięcy

•  wózki objęte umową serwisową 

•  gwarancję uzgodnionego poziomu 
sprawności wózków 

•  szybką reakcję serwisową 

•  aktywne zarządzanie flotą 

 Korzyści z wynajmu:
+  stała rata wynajmu, jedna faktura 

+  możliwość pozyskania floty przy 
ograniczonym kapitale

+  wózek zawsze gotowy do pracy

Krótkoterminowy STR Długoterminowy LTR

Wynajem
Aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby oferujemy różne rodzaje wynajmu wózków 
oraz maszyn budowlanych:
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https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
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Wrocław

Radom

Góra
Kalwaria Siedlce

Lublin

Stalowa WolaMielec
Kraków

Niepołomice
Jaworzno

Trzebinia

SosnowiecKatowice

Tychy

Dąbrowa GórniczaBrzeg

Środa Śląska

Bolesłąwiec

Głogów

Poznań Września

Ostrów Wlkop. Łódź
Skierniewice

Żyrardów
Nadarzyn - Warszawa

Radzymin
N.Dwór Maz

Płock

Ostrołęka

Grajewo
Olsztyn

Brodnica
Świecie

Gdańsk

Szczecinek
Szczecin

Berlinek

Gorzów Wlkp.

Bydgoszcz

Czersk

Kańczuga
punkt handlowy

punkt serwisowy

punkt wynajmu krótkoterminowego

stacjonarny oddział serwisowy

Centrala Nadarzyn
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Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Kajetany, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 566 47 00, +48 22 566 47 11
fax + 48 22 566 47 36
biuro@zeppelin-polska.com

Serwis
serwis@zeppelin-polska.com

Wynajem krótkoterminowy
wynajem@zeppelin-polska.com

Sprzedaż i wynajem maszyn budowlanych
maszyny.uzywane@zeppelin-polska.com

Części zamienne
czesci@zeppelin-polska.com

Znajdź nas na:

http://www.zeppelinpl.com/
http://www.zeppelinpl.com/
http://www.zeppelinpl.com/
https://www.facebook.com/ZeppelinPolska/?fref=ts
https://www.facebook.com/ZeppelinPolska/?fref=ts
https://www.facebook.com/ZeppelinPolska/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/GlamourTubesYou
https://www.youtube.com/user/GlamourTubesYou
https://www.youtube.com/user/GlamourTubesYou
https://twitter.com/ZeppelinPolska
https://twitter.com/ZeppelinPolska
https://twitter.com/ZeppelinPolska
https://youtu.be/HbAh6UXaj_8
http://www.zeppelinpl.com/?utm_source=Mailing&utm_medium=ulotka+PDF&utm_content=Prezentacja+firmy&utm_campaign=wlasna
https://www.facebook.com/ZeppelinPolska/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/GlamourTubesYou
https://twitter.com/ZeppelinPolska
https://www.instagram.com/zeppelin.polska/
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