
ZBUDUJEMY
PRZYSZŁOŚĆ
Ze ZBUD’em możesz aktywnie rozwijać branżę dźwignicową.



40 LAT 
NA 
RYNKU

ZBUD
Projektujemy i wytwarzamy urządzenia transportu bliskiego.
Jesteśmy największym polskim producentem suwnic, wciągników i żurawi.
Na rynek międzynarodowy dostarczamy systemy ratunkowe na statki oraz 
osprzęt transportowy na platformy wiertnicze.
Wprowadzamy nowe produkty jak np. pierwszy od ponad 30 lat żuraw terenowy 
REX, podnośnik koszowy REACH oraz żurawie wieżowe.

Firma stawia na rozwój i podejmowanie nowych wyzwań.



SUWNICE
Największy polski producent suwnic. Projektujemy i wykonujemy spersonalizowane suwnice dla najbardziej wymagających klientów. Szeroka gama rozwiązań, 
suwnice natorowe, podwieszane, jedno i dwu dźwigarowe, suwnice bramowe. Urządzenia do prac w strefach zagrożonych wybuchem.
Największa realizacja to dostarczenie 250t suwnicy do PGE. 

SUWNICE  REX  REACH	 	 WIEŻÓWKA



ŻURAW	REX
Pierwszy po ponad 30-letniej przerwie żuraw terenowy zaprojektowany i wyprodukowany przez polską firmę. Udźwig 25 ton, wysięg 24m, bardzo dobre zdolności 
trakcyjne dzięki 4 niezależnym pędnikom hydraulicznym, elektroniczna kontrola udźwigu, kompaktowe wymiary i konstrukcja przemyślana w najdrobniejszych 
szczegółach czynią z REXa bezkonkurencyjnym w swojej klasie udźwigu.

SUWNICE  REX  REACH	 	 WIEŻÓWKA



PODNOŚNIK	REACH
Zaprojektowany by pracować wydajniej i bezpieczniej w obszarach utrudnionego dostępu. Zapewnia stały udźwig i zasięg w całym zakresie roboczym.
Przemyślana konstrukcja zapewnia duży wysięg boczny. Układ jezdny wyposażony w 4 niezależne pędniki hydrauliczne daje pewność poruszania się w trudnym 
terenie. Nasze maszyny napędzają silniki spelniające najzywższe normy emisji spalin EURO5.

SUWNICE  REX  REACH	 	 WIEŻÓWKA



ŻURAW	WIEŻOWY
Budowa wysokich i wielopiętrowych budynków na całym świecie w celu zaspokojenia rosnącej liczby ludności i trendu urbanizacyjnego jest głównym 
czynnikiem napędzającym rozwój żurawi wieżowych. Maszyny te ułatwiają łatwe i szybkie operacje oraz zapewniają wysoką wydajność operacyjną w projektach 
budowlanych.

SUWNICE  REX  REACH  WIEŻÓWKA



PRAKTYKI
ORAZ
STAŻE

Wyzwania przy projektowaniu nowych urządzeń

Obliczenia skomplikowanych węzłów konstrukcyjnych oraz reżimów 
nośnych

Optymalizacja konstrukcji

Innowacyjne rozwiązania

Nowy poziom swobody projektowania

DO	KONSTRUKTORÓW
Zostań naszym konstruktorem i doświadczaj ciekawych wyzwań.



Implementacja elektronicznych systemów kontroli 

Jakość automatyki stanowi o klasie urządzenia

Wzrost wymagań bezpieczeństwa stawia coraz wyższe wyzwania

Systemy kontroli CAN

DO	AUTOMATYKÓW
Projektujemy nowoczesne zautomatyzowane urządzenia wymagające 
przemyślanych rozwiązań.

STYPENDIA
DLA NAJLEPSZYCH



Zaawansowane systemy sterowna hydraulicznego

Projektowanie w oparciu o badania i rozwój

DO	HYDRAULIKÓW
Rewolucyjne rozwiązania łączące precyzję z siłą hydrauliki. Dostarczamy 
klientom kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu hydrauliki siłowej.

CIĄGŁE	
DOSKONALENIE



www.zbud.com.pl

Zapraszamy do śledzenia naszych profili społecznościowych
na których będą pojawiać się informacje o planowanych 
eventach.

POSZUKUJEMY
LUDZI
Z	WIZJĄ

http://www.zbud.com.pl
https://www.facebook.com/Zakład-Budowy-Urządzeń-Dźwignicowych-Spz-oo-135681076492609
https://www.instagram.com/zbud.com.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCmg4tid1lFUD3_KUcxhg9hA/videos

