
Doświadczenie któremu
powinieneś zaufać

Ponad 25 lat na rynku 



 

Nasza oferta obejmuje 

OFERTA Zeppelin Polska
Sp. z o.o. 

To firma z ponad 25-letnim
doświadczeniem. 

ZPL jest filią spółki
Zeppelin Czechy i częścią
międzynarodowej Grupy
Zeppelin GmbH.

Jesteśmy więcej niż
dostawcą urządzeń –
poprzez naszą
doświadczoną sieć
sprzedażową,
profesjonalnych
serwisantów oraz
inżynierów, jesteśmy
zdolni dostarczyć
rozwiązania do każdych
specyficznych potrzeb
naszych klientów.

 

Sprzedaż nowych i
używanych wózków
widłowych i maszyn 

Wynajem krótko i
długoterminowy
wózków widłowych i
maszyn

Sprzedaż oryginalnych
części 

Wsparcie serwisowe na
terenie całego kraju 

Kompleksowe 
doradztwo



DOSTARCZAMY
ROZWIĄZANIA 
które maksymalizują zdolność produkcyjną  u naszych Klientów i redukują 
koszty operacyjne 



AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR 

Wózków widłowych i
wózków typu
Reachstacker HYSTER

Ładowarek
teleskopowych i maszyn
dla przemysłu MANITOU 

Wózków o zmiennym
wysięgu do kontenerów
MECLIFT

Żurawi szosowo-
terenowych GROVE

Elektrycznych pojazdów
platformowych GOUPIL

Transporterów do
logistyki KAMAG

https://zeppelin.pl/hyster/
https://zeppelin.pl/manitou/
https://zeppelin.pl/meclift/
https://zeppelin.pl/grove/
https://zeppelin.pl/goupil/
https://zeppelin.pl/kamag/
https://zeppelin.pl/hyster/
https://zeppelin.pl/hyster/
https://zeppelin.pl/manitou/
https://zeppelin.pl/meclift/
https://zeppelin.pl/grove/
https://zeppelin.pl/kamag/
https://zeppelin.pl/goupil/


Przeanalizujemy Twoje potrzeby,
pomagając dobrać odpowiednie
rozwiązanie do najbardziej
wymagających potrzeb
biznesowych, zarówno przy zakupie
odpowiedniej maszyny jak i umowy
serwisowej.

Oferujemy
fachowe
doradztwo



Doskonały stosunek jakości do ceny

Oferujemy wózki używane Hyster
pochodzące ze źródeł własnych,
przygotowane do sprzedaży, objęte
gwarancją po zakupie. 

Używane maszyny budowlane, rolnicze i
przemysłowe Manitou, to maszyny po
przeglądzie technicznym, posiadające
gwarancję i gotowe do pracy.

WÓZKI I MASZYNY UŻYWANE 
Wózki widłowe Hyster i maszyny Manitou  

Oferujemy również części zamienne do oferowanych przez
nas maszyn.



Skuteczna naprawa za pierwszym razem – 92%

Wiedza technika serwisowego/kompetencje – szkoleni
przez producentów maszyn

Dostępność części – oryginalne części zamienne do
wszystkich wózków widłowych marki Hyster, dostępne w
ciągu 24h lub ich zamienniki

Sieć serwisu – ponad 60 techników serwisu z wieloletnim
doświadczeniem w naprawie maszyn

Gwarancję na naprawę podzespołów na okres od 6 do 12
miesięcy

AUTORYZOWANY SERWIS
Zawsze gotowi

www.zeppelin.pl



• wynajem od 1 dnia do 12 miesięcy
• posiadamy flotę 230 wózków
na terenie całej Polski
• jako nieliczni posiadamy wózki
o ładowności 16 ton
• zapewniamy bezpłatny wózek zastępczy

KRÓTKOTERMINOWY STR

• wynajem od 24 do 72 miesięcy
• wózki objęte umową serwisową
• gwarancję uzgodnionego poziomu
sprawności wózków
• szybką reakcję serwisową
• aktywne zarządzanie flotą

DŁUGOTERMINOWY LTR 

WYNAJEM 
Aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby oferujemy różne rodzaje wynajmu wózków
oraz maszyn budowlanych:



Centrala w Kajetanach
Biura Regionalne we Wrocławiu, Dąbrowie
Górniczej, Gdańsku, Rzeszowie, Świeciu i
Ostrołęce
Doradcy Techniczno-handlowi Serwisu
Warsztaty stacjonarne i sieć techników serwisu
w całej Polsce 
Punkty wynajmu krótkoterminowego

STRATEGICZNE
MIEJSCA W
POLSCE



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
www.zeppelin.pl

Serwis
serwis@zeppelin-polska.com

Wynajem krótkoterminowy
wynajem@zeppelin-polska.com

KONTAKT

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

Części zamienne
czesci@zeppelin-polska.com

https://www.facebook.com/ZeppelinPolska/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/GlamourTubesYou
https://www.instagram.com/zeppelin.polska/

