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Naszą misją są nienaganne kontakty z klientami, dostawcami, partnerami handlowymi i społeczeństwem. 
To kształtuje obraz naszej firmy.

   VETTER jest nowoczesną firmą z tradycją

   Nasze produkty i usługi serwisowe oznaczają niezawodność, 
dostępność oraz jakość.

   Potrzeby i zadowolenie naszych klientów znajdują się w cent-
rum naszej uwagi.

   Jesteśmy zaufanym partnerem dla klientów i dostawców dążąc 
do długoletniej współpracy z nimi.

   Przy tworzeniu nowych produktów uwzględniamy przede 
wszystkim życzenia i potrzeby naszych klientów.

   Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą, odpowiedzialnym od strony 
społecznej i socjalnej, pracodawcą nastawionym na długoletnią 
współpracę z pracownikiem.

   Jako VETTER stawiamy na zespół i wiemy, iż każdy z naszych 
pracowników jako samodzielna jednostka przyczynia się do 
sukcesu naszej firmy.

   Dbamy o Kulturę, która pielęgnuje w nas tolerancję, szacunek, 
empatię i otwartość. Również uczciwość i zaufanie są dla nas 
ważne.

   Wierzymy, że dobra edukacja i szkolenia, również zadowolenie 
naszych pracowników powodują wzrost sukcesu naszej firmy.

   Nasze doświadczenie oraz ciągłe inwestycje w naszych pra-
cowników są podstawą wieloletniego sukcesu.

VETTER – W SKRÓCIE 
-Przedsiębiorstwo rodzinne z ponad 125-letnim doświadczeniem

- 230 pracowników

-  Ponad 100.000 wyprodukowanych żurawi obrotowych według 
systemu VETTER

- 13.000 m² powierzchni produkcyjnej

- Szeroko rozbudowana sieć serwisu 

-  Zezwolenia według SLV, Niemieckiego LIoyd-a, GOST, ATEX i 
wiele innych.VETTER  

TO MY

SIEDZIBA W SIEGEN 

VETTER Krantechnik GmbH 
Siegtalstr. 22 

57080 Siegen 

Germany

Skrzynka pocztowa 31 03 43 

57046 Siegen

P: +49 271 3502-0 

F: +49 271 3502-860 

E: info@vettercranes.com

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W HAIGER 

VETTER Krantechnik GmbH 
Kalteiche-Ring 13–15 

35708 Haiger 

Germany

DŹWIGNICE TO NASZA PASJA
Firma, Ludzie, Produkty Firma Vetter Krantechnik GmbH jest wiodącym producentem 

żurawi słupowych, systemów suwnicowych PROFI, oraz urządzeń 
obrotowych ROTOMAX. Dzięki nowoczesnym technologiom, 
w nowocześnie wybudowanej fabryce w Haiger produkuje-
my z pasją urządzenia dźwignicowe. Urządzenia te spełniają 
międzynarodowe standardy i nienagannie spełniają swe zadania 
w różnych branżach na całym świecie, również wymagające, 
dostosowane indywidualnie rozwiązania dla takich branż jak 
np. przemysł olejowy, gazowniczy czy Offshore. VETTER oferuje 
Państwu największy wachlarz żurawi obrotowych, suwnic i 
urządzeń obrotowych ROTOMAX.

Ażeby klienci mogli na nas polegać, każdego dnia nasi wykwa-
lifikowani pracownicy wykorzystują swoja wiedzę Know-how i 
swoją motywację dla zwiększenia jakości naszych produktów. 
Niezawodny i kompetentny zespół stoi po Państwa stronie od 
momentu projektowania aż po uruchomienie urządzenia. Dzięki 
firmie VETTER korzystacie Państwo z najlepszej jakości niezawod-
nych produktów i z doskonałego serwisu podczas całego okresu 
użytkowania naszych produktów. To możemy Państwu obiecać.

DOSTARCZAMY 
ROZWIĄZANIA

ŻYJEMY 
ZAUFANIEM 

042-0 PL 03.17 

Wszelkie zmiany zastrzeżone.
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Prawie nic nie jest niemożliwe. Jako jedna z największych na 
świecie firm oferujących żurawie obrotowe, zaopatrujemy w nasze 
urządzenie najróżniejsze branże. Do każdego indywidualnie znaj-
dujemy rozwiązania. Od żurawia słupowego czy przyściennego po 
lekki żuraw z profilu aluminiowego lub mobilny żuraw obrotowy. 
Dzięki szerokiej gamie komponentów, dopasowujemy żurawie  
według indywidualnych zapotrzebowań.

DANE STANDARDOWYCH ŻURAWI OBROTOWYCH

- Udźwig 80 kg do 20 T

- Ramię do 12 m

W skomplikowanych warunkach, kiedy wymagane są specjalne 
funkcje żurawia, zespół naszych niezawodnych techników 
konstruuje rozwiązania przystosowane indywidualnie do po-
trzeb klienta. Jesteśmy w stanie zrealizować projekt żurawia o 
udźwigu do 100 ton oraz długości ramienia do 20 metrów.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ŻURAWI OBROTOWYCH
Dla nas nie istnieje trudne zadanie, trudna lokalizacja. Re-
alizujemy również zlecenia, które mają sprostać naprawdę 
ciężkim wyzwaniom. Posiadamy wielu zadowolonych klientów 
w elektrowniach, przemyśle ze stalą, na platformach Off-Shore, 
magazynach paliw czy kopalniach.

ŻURAW OBROTOWY Z KILKOMA RAMIONAMI
Rozwiązaniem jest tutaj oszczędność miejsca pracy przy kilku 
wyspach produkcyjnych. Nasz żuraw obrotowy z kilkoma 
ramionami na jednym słupie. Jego zwarta budowa umożliwia 
maksymalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej.

ŻURAW JACHTOWY 
Bezpieczne podnoszenie lub wyciąganie jachtów z wody. Oferu-
jemy doskonałe rozwiązania dla każdego portu podczas zadania 
przetransportowania jachtów.

Dzięki urządzeniom obrotowym ROTOMAX istnieje możliwość 
łatwiejszego i bezpieczniejszego obrotu nieporęcznych ele-
mentów. Konstruujemy urządzenia ROTOMAX dla każdej branży. 
Czy to jest urządzenie pracujące pojedynczo czy w tandemie, 
z lub bez automatycznego wyrównania środka ciężkości, z 
regulacją ręczną lub elektryczną. Oferujemy również różne 
długości pasów. Przy pomocy symulacji jesteśmy w stanie 
dopasować każde urządzenie obrotowe indywidualnie według 
potrzeb klienta.

ROTOMAX® - DANE 

- Udźwig od 1 do 200 ton

-  odstęp pasów regulowany ręcznie lub 
elektrycznie 

- Specjalne wykonania np. dla Odlewni 

-  Indywidualne dopasowania do warunków 
pracy urządzenia

STANDARDOWE ŻURAWIE OBROTOWE   
wprowadzą w ruch Twoją produkcję

ŻURAWIE W WYKONANIU SPECJALNYM   
sprostają każdemu zadaniu

W celu uzyskania maksymalnej wydajności, dla różnorakich po-
trzeb produkcyjnych, oferujemy naszym klientom indywidualnie 
zaprojektowane systemy suwnicowe z udźwigiem od 80 kg do 
10 ton, szerokość do 15 metrów, długość pól do 10 metrów (do 
rozbudowy w nieskończoność) jak również suwnice przejezdne 
natorowe i podwieszane.

DANE TECHNICZNE SYSTEMÓW SUWNICOWYCH

- Udźwig od 80 kg do 10 ton

- Długość 2 do 10 m

- Szerokość 2 do 15 m

SYSTEMY SUWNICOWE PROFI-   
nieograniczona produktywność

ROTOMAX®-URZĄDZENIA OBROTOWE,   
które dbają o bezpieczeństwo
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długości pasów. Przy pomocy symulacji jesteśmy w stanie 
dopasować każde urządzenie obrotowe indywidualnie według 
potrzeb klienta.

ROTOMAX® - DANE 

- Udźwig od 1 do 200 ton

-  odstęp pasów regulowany ręcznie lub 
elektrycznie 

- Specjalne wykonania np. dla Odlewni 

-  Indywidualne dopasowania do warunków 
pracy urządzenia

STANDARDOWE ŻURAWIE OBROTOWE   
wprowadzą w ruch Twoją produkcję

ŻURAWIE W WYKONANIU SPECJALNYM   
sprostają każdemu zadaniu

W celu uzyskania maksymalnej wydajności, dla różnorakich po-
trzeb produkcyjnych, oferujemy naszym klientom indywidualnie 
zaprojektowane systemy suwnicowe z udźwigiem od 80 kg do 
10 ton, szerokość do 15 metrów, długość pól do 10 metrów (do 
rozbudowy w nieskończoność) jak również suwnice przejezdne 
natorowe i podwieszane.

DANE TECHNICZNE SYSTEMÓW SUWNICOWYCH

- Udźwig od 80 kg do 10 ton

- Długość 2 do 10 m

- Szerokość 2 do 15 m

SYSTEMY SUWNICOWE PROFI-   
nieograniczona produktywność

ROTOMAX®-URZĄDZENIA OBROTOWE,   
które dbają o bezpieczeństwo
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Naszą misją są nienaganne kontakty z klientami, dostawcami, partnerami handlowymi i społeczeństwem. 
To kształtuje obraz naszej firmy.

VETTER jest nowoczesną firmą z tradycją

Nasze produkty i usługi serwisowe oznaczają niezawodność, 
dostępność oraz jakość.

Potrzeby i zadowolenie naszych klientów znajdują się w cent-
rum naszej uwagi.

Jesteśmy zaufanym partnerem dla klientów i dostawców dążąc 
do długoletniej współpracy z nimi.

Przy tworzeniu nowych produktów uwzględniamy przede 
wszystkim życzenia i potrzeby naszych klientów.

Jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą, odpowiedzialnym od strony 
społecznej i socjalnej, pracodawcą nastawionym na długoletnią 
współpracę z pracownikiem.

Jako VETTER stawiamy na zespół i wiemy, iż każdy z naszych 
pracowników jako samodzielna jednostka przyczynia się do 
sukcesu naszej firmy.

Dbamy o Kulturę, która pielęgnuje w nas tolerancję, szacunek, 
empatię i otwartość. Również uczciwość i zaufanie są dla nas 
ważne.

Wierzymy, że dobra edukacja i szkolenia, również zadowolenie 
naszych pracowników powodują wzrost sukcesu naszej firmy.

Nasze doświadczenie oraz ciągłe inwestycje w naszych pra-
cowników są podstawą wieloletniego sukcesu.

VETTER – W SKRÓCIE 
-Przedsiębiorstwo rodzinne z ponad 125-letnim doświadczeniem

- 230 pracowników

-  Ponad 100.000 wyprodukowanych żurawi obrotowych według 
systemu VETTER

- 13.000 m² powierzchni produkcyjnej

- Szeroko rozbudowana sieć serwisu 

-  Zezwolenia według SLV, Niemieckiego LIoyd-a, GOST, ATEX i
wiele innych.VETTER

TO MY

SIEDZIBA W HAIGER 

VETTER Krantechnik GmbH 
Kalteiche-Ring 22 

35708 Haiger  

Germany

P: +49 2773 91601-0 

F: +49 2773 91601-860 

E: info@vettercranes.com

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W HAIGER 

VETTER Krantechnik GmbH 
Kalteiche-Ring 13–15 

35708 Haiger 

Germany

DŹWIGNICE TO NASZA PASJA
Firma, Ludzie, Produkty Firma Vetter Krantechnik GmbH jest wiodącym producentem

żurawi słupowych, systemów suwnicowych PROFI, oraz urządzeń 
obrotowych ROTOMAX. Dzięki nowoczesnym technologiom, 
w nowocześnie wybudowanej fabryce w Haiger produkuje-
my z pasją urządzenia dźwignicowe. Urządzenia te spełniają 
międzynarodowe standardy i nienagannie spełniają swe zadania 
w różnych branżach na całym świecie, również wymagające, 
dostosowane indywidualnie rozwiązania dla takich branż jak 
np. przemysł olejowy, gazowniczy czy Offshore. VETTER oferuje
Państwu największy wachlarz żurawi obrotowych, suwnic i
urządzeń obrotowych ROTOMAX.

Ażeby klienci mogli na nas polegać, każdego dnia nasi wykwa-
lifikowani pracownicy wykorzystują swoja wiedzę Know-how i 
swoją motywację dla zwiększenia jakości naszych produktów. 
Niezawodny i kompetentny zespół stoi po Państwa stronie od
momentu projektowania aż po uruchomienie urządzenia. Dzięki 
firmie VETTER korzystacie Państwo z najlepszej jakości niezawod-
nych produktów i z doskonałego serwisu podczas całego okresu 
użytkowania naszych produktów. To możemy Państwu obiecać.

DOSTARCZAMY
ROZWIĄZANIA

ŻYJEMY 
ZAUFANIEM 

042-1 PL 02.21 

Wszelkie zmiany zastrzeżone.




