
SOLIDNY PARTNER I TRWAŁE WÓZKI  

W EUROPIE WSCHODNIEJ 

Hyster Europe and Zeppelin Polska 

SPOTKANIE PRASOWE 





MOŻLIWOŚCI FIRMY HYSTER NA RYNKU 

POLSKIM 

 



1920’s  Początki w Ameryce Północnej 

1935  Rozpoczęcie produkcji wózków widłowych 

1952  Rozpoczęcie produkcji w Europie w Nijmegen 

1959  Pierwszy ciężki wózek 

1966  Centrum Testowe w Portland 

1981  Zakład w Craigavon  

1996  Hyster wkracza na rynek wózków magazynowych 

2005         Wprowadzenie linii Fortens dla wózków spalinowych 

2008  Wózki elektryczne nowej generacji 

2011  Centrum wdrażania nowych rozwiązań technicznych 

2012  60 rocznica Nijmegen   

2016  35 lat Craigavon  

 

 

 

 

 

 

 



HYSTER DZISIAJ… 

Jedyna firma na rynku dostarczająca pełną gamę wózków 

Najbardziej kompleksowa oferta 

Filozofia konstrukcji modułowej 

 Zdolności produkcyjne na światowym poziomie, 3 fabryki w Europie 

Część spółki Hyster-Yale Group  

Globalna obecność na rynku 

Światowa jakość procesów i struktur       

Solidni, Niezależni Partnerzy – Zeppelin Polska 

 

 

 



STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Hyster zakupione przez Nacco Industries  

W 2011 Nacco Materials stworzyło nową spółkę-córkę Hyster-Yale 

Materials Handling 

2016 firma zmienia nazwę na Hyster-Yale Group 



ŚWIATOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 

Inteligentne projekty 

Niezależne testy 

Najwyższa jakość 

Sprawdzeni dostawcy 

ISO oraz Nagroda „Quality Awards”  

 

 

 



PEŁNA GAMA PRODUKTÓW 



OBSŁUGUJEMY WIĘKSZOŚĆ GAŁĘZI  

PRZEMYSŁU 

Pełna gama oferty: Produkty…Rozwiązania…Wsparcie 

Serwisowe…Korzyści 

Sprawdzamy się w trudnych warunkach 

Zapewniamy niski koszt utrzymania i eksploatacji 

 FROM SHIP TO STORE 
FROM STORE TO 

FACTORY FLOOR 



NOWOŚCI… 

Ekonomiczne wózki spalinowe i ciężkie wózki typu „Big Trucks” 

Solidne wózki magazynowe 

Nowoczesne wózki paletowe 

Modyfikacja wózków elektrycznych 

Rozszerzona oferta na rynku wtórnym 

Zdalne zarzadzanie flotą 

 

 



SOLIDNI PARTNERZY 

Liderzy w niezależnej dystrybucji 

Łączenie lokalnych możliwości z globalnym wsparciem 

Rosnące znaczenie Polski dla firmy Hyster  

Znaczenie firmy Zeppelin Polska 



10 000 przeglądów i napraw na rok   

5 500 wózków Hyster w Polsce. 

3 000 maszyn w serwisowaniu. 

1 500 Klientów w Polsce. 

940 maszyn w kontraktach STR i LTR. 

71 serwisantów wyjazdowych i stacjonarnych. 

6 oddziałów serwisowych. 

 

ZEPPELIN - OSIĄGNIĘCIA W POLSCE 



Serwis dostępny 7dni/24 godziny przy umowach serwisowych 

indywidualnych  

Ponad 93% prac serwisowych wykonywanych u Klienta.  

85% napraw zakończonych podczas pierwszej wizyty. 

 

 

 

 

 

 

 

ZEPPELIN - OSIĄGNIĘCIA W POLSCE 



4-6 godzin czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 

Serwisowanie i zarządzanie dużymi flotami zarówno w jednej         

jak i w rozproszonych po kraju lokalizacjach 

Skład części o wartości 680.000,- Euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEPPELIN - OSIĄGNIĘCIA W POLSCE 



Dostosowujemy oferty serwisowe                   

do indywidualnych potrzeb klienta, 

specyficznych dla danej branży. 

Wykonujemy usługi outsourcingowe 

zarządzania  transportem 

wewnętrznym w przemyśle 

papierniczym i opakowanio-

wym obejmujące dostawę maszyn, 

operatorów, usługę full-service, 

paliwo oraz odbiór UDT. 

Przygotowujemy wózki do odbioru 

UDT wraz z ich przeprowadzeniem.  

ZEPPELIN - OSIĄGNIĘCIA W POLSCE 



LOKALNY RYNEK 

Wielkość rynku wózków widłowych w Polsce w 2015 roku wg statystyk WITS to 16 259 sztuk.  

W porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost o 7,9%. 

W 2017 roku przewidujemy wzrost o ok. 10% do poziomu 17 884 maszyn. 

78,7% rynku stanowią wózki elektryczne i magazynowe, 21,3% rynku stanowią wózki 

spalinowe. 

Hyster i Zeppelin Polska strategicznie koncentrują się na dostawie maszyn i usług 

serwisowych do szeroko pojętych zastosowań przemysłowych, głównie do przemysłu 

ciężkiego, portów, morskich i lądowych terminali kontenerowych, wojska polskiego oraz 

branży logistycznej. 

 



LOKALNY RYNEK 

Rośnie zapotrzebowanie na wózki elektryczne o udźwigu powyżej 5 T i ten trend będzie 

się utrzymywać. 

Wzrost rynku wynajmu krótko i długoterminowego wózków widłowych.  

Wzrost udziału transportu kontenerowego w przewozie towarów sypkich i zwiększenie 

zapotrzebowania na wózki wykorzystywanych w tej branży. 



LOKALNY RYNEK 

Polska jest światowym liderem w produkcji mebli. Ciągły rozwój tej produkcji przekłada się na 

wzrost zapotrzebowania na wózki w szeroko pojętym sektorze przetwórstwa drzewnego. 

Wzrasta zapotrzebowanie na systemy zarządzania bezpieczeństwem i zdalnego nadzoru nad 

flotą (telemetria). 



SIŁA PRZYSZŁOŚCI… 

Inwestycje 

Obszary sukcesu 

Postęp, który wspiera rozwój firmy 

Pielęgnowanie bliskich relacji z mediami 

Nadchodzące wydarzenia „HUB” w 2016 r. 

 




