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Hiab jest światowym liderem rynku w dziedzinie rozwiązań 
załadunkowych do montażu na podwoziach samochodów 
ciężarowych, oferującym kompletny asortyment wyrobów 
do załadunku i dostaw towarów.

Oferta firmy obejmuje:
› żurawie ogólnego stosowania HIAB
› hakowce i bramowce MULTILIFT
› żurawie leśne i recyklingowe LOGLIFT i JONSERED 
› wózki widłowe podwieszane do pojazdów MOFFETT
› windy załadunkowe ZEPRO 

Hiab, część firmy Cargotec, świętował 23.09.2014 oficjalne otwarcie najnowocześniejszego zakładu montażowego (MAU) w Stargardzie 
Szczecińskim. Fabryka w Stargardzie to dowód na to, że Hiab pragnie pozostać najważniejszym światowym dostawcą urządzeń do obsługi ładun-
ków poprzez ciągłe inwestowanie w zrównoważone technologie. Oprócz oficjalnej ceremonii otwarcia, Hiab miał również przyjemność zapre-
zentować rewolucyjny proces ochrony przed korozją o nazwie nDuranceTM, który jest  wykorzystywany w nowym zakładzie. nDuranceTM to 
zaawansowany technologicznie i przyjazny dla środowiska proces obróbki wstępnej i malowania wykorzystujący rozwiązania nanotechnologiczne 
i malowanie elektroforetyczne. Zapewnia on unikalną, trójwarstwową ochronę przed korozją i trudnymi warunkami roboczymi. W procesie w ogó-
le nie wykorzystuje się fosforanów i metali ciężkich, a ilość generowanych odpadów jest niewielka. Pozwala to znacznie zminimalizować zużycie 
wody i energii. Dzięki nDuranceTM Hiab może zapewnić swoim klientom najwyższej jakości ochronę ich urządzeń. Ceremonia otwarcia zbiegła się 
w czasie z 70 rocznicą założenia firmy Hiab. 

Hiab przeznaczony do kopania
Żurawie Hiab są tak projektowane, aby wytrzymać ciężkie warunki 

panujące podczas kopania. Wszechstronność żurawia i pojazdu zostaje 
znacznie zwiększona dzięki zastosowaniu chwytaka dwuszczękowego.

Odpowiedni typ łyżki zwiększy wydajność
Żuraw Hiab można wyposażyć w wiele różnych łyżek. Wybór zależy od 
prowadzonej działalności – obecnie i w przyszłości. W końcu od czasu do 
czasu pojawiają się nowe okazje i pomysły na biznes. Dostępne są wą-
skie łyżki do kopania, odpowiednie do układania kabli, średniej wielkości 
łyżki otwarte, używane do podnoszenia gałęzi i do kopania, aż po bardzo 
pojemne łyżki, doskonałe do przenoszenia dużych ilości materiału. Szu-
kając idealnego rozwiązania należy pamiętać, że kluczowym czynnikiem 
może być rotator, przykręcane zęby, zgarniaki itp. Razem z wybraną łyżką 
mogą stanowić najkorzystniejszy zestaw
do codziennych operacji.



Firma HIAB spełnia wszystkie wymagania branży WOD-KAN. Nasz sprzęt może być 
zamontowany na każdym rodzaju podwozia, urządzenia HIAB są przeznaczone do 
ciężkiej pracy z różnym osprzętem tj. hak, widły, czerpak, łyżka, chwytak do rur. Każdy 
z wymienionych osprzętów można bardzo łatwo i szybko wymieniać za pomocą szyb-
kozłączy mechanicznych oraz hydraulicznych. Wszystkie urządzenia spełniają najwyższe 
standardy bezpieczeństwa, posiadają zabezpieczenia pozwalające operatorowi na sku-
pieniu się na wykonywaniu zleconej pracy, a nie na monitorowaniu ruchów żurawia 
i stateczności pojazdu. Nasze urządzenia cechuje wysoka uniwersalność, można stwo-
rzyć jeden pojazd potrafiący wykonać wiele zadań i zastąpić nim kilka innych pojazdów. 
Nasza firma świadczy usługi kompleksowo, w ramach zamówienia możemy dostarczyć 
kompletny pojazd z wybraną przez klienta zabudową.

Samochód brygadowy   
Oferujemy pojazdy pod indywidual-
ne potrzeby klienta.
Pojazd wyposażony w zabudowę 
warsztatową, stół, szafki, ogrzewa-
nie, narzędzia niezbędne do pracy 
w studzienkach wodno-kanalizacyj-
nych.
Dodatkowo pojazd wyposażony 
w  skrzynię ładunkową oraz żuraw 
HIAB, który wykonuje najcięższe 
prace.

Pojazd przeznaczony do przewozu maszyny do crackingu 
statycznego do renowacji przewodów wodociągowych  
Wyposażony w żuraw HIAB z dodatkowymi akcesoriami: zawiesia i haki o różnym udźwigu, łapy do kręgów.
Żuraw zamontowany na tylnym zwisie umożliwiający pracę nad samochodem oraz przyczepą.
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