rok założenia 1990
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Historia firmy
Gizo to polska firma rodzinna z siedzibą w Białymstoku

Jest znanym i cenionym partnerem ze 100% polskim kapitałem.
Zaufały nam przedsiębiorstwa nie tylko krajowe, ale i zagraniczne.
Zaopatrujemy w maszyny budowlane wykonawców i administratorów
obiektów energetycznych, chemicznych, rafineryjnych, sportowych
oraz wielu innych mniejszych projektów.
Sprzedaż oraz wynajem maszyn obsługiwany jest przez 10
oddziałów, których zasięg działania pokrywa cały kraj, a także kilka
przedstawicielstw zagranicznych działających na terenie Unii
Europejskiej oraz Białorusi.
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Gizo w Europie
Działamy na terenie Polski, UE i WNP
Polska
Niemcy
Holandia
Belgia
Francja
Szwecja
Finlandia
Litwa
Estonia
Białoruś
Czechy
Słowacja
Słowenia
Bułgaria
Wielka Brytania
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Nasze oddziały
Białystok
Bełchatów
Gdańsk
Lublin
Olsztyn
Poznań
Szczecin
Tychy
Warszawa
Wrocław
Bremen (Niemcy)
Mogilev (Białoruś)

WNP
UE

UE
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Nasze oddziały
Inwestujemy w trwałe rozwiązania

Białystok
Bełchatów
Gdańsk
Lublin
Olsztyn
Poznań
Szczecin
Tychy
Warszawa
Wrocław
Bremen (Niemcy)
Mogilev (Białoruś)

Złotoria 225, 16-070 Choroszcz | tel/fax: +48 85 719 34 30 | e-mail: biuro@gizo.pl

Oferta Gizo
• wynajem maszyn budowlanych

• sprzedaż części

• sprzedaż nowych podnośników, ładowarek
teleskopowych

• szkolenia operatorów

• skup i sprzedaż używanych podnośników
• skup i sprzedaż specjalistycznych maszyn
budowlanych
• serwis podnośników, ładowarek teleskopowych i
wózków widłowych
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• transport maszyn oraz elementów wielkogabarytowych
• sprzedaż prefabrykatów kanałów
• sprzedaż najazdów duraluminiowych

Wynajem
Możemy wiele za tak niewiele…
Oferujemy usługi krótkoterminowego jak i długoterminowego wynajmu maszyn budowlanych na
terenie Polski, krajów EU oraz Białorusi. Realizując usługę wynajmu zapewniamy szybki i mobilny
serwis maszyn w miejscu ich pracy.

Nasze atuty:
• lokalizacje w dużych miastach Polski
• mniejsze koszty transportu
• szybki serwis
• nowa flota, składająca się z 950 maszyn
• renomowane marki
• szybka decyzyjność
• własność prywatna
Oferujemy:
• podnośniki do wys.57 m
• lekkie i specjalistyczne podnośniki na przyczepach lub gąsienicach gumowych, do wys. 50 m
• podnośniki samochodowe do wys. 70 m
• wózki widłowe czołowe o napędzie elektrycznym lub diesel do 25t
• ładowarki teleskopowe o udźwigu do 26t i wysokości podnoszenia do 25 m
• żurawie samochodowe i gąsienicowe od 30t do 750t
• przyczepy towarowe
• atestowane zbiorniki na paliwo do 5000 litrów – mini stacje paliw
• agregaty prądotwórcze w zabudowie kompaktowej i kontenerowej
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Sprzedaż
Profesjonalnie od zamówienia przez dostawę, po wsparcie serwisowe

Gwarantujemy:
• własny stok maszyn nowych i używanych
• różnorodne formy finansowania
• szybka realizacja zamówień
• szkolenia dla operatorów maszyn
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Oferowane produkty:
• podnośniki marki Genie, Isoli, Teupen i JLG
• ładowarki teleskopowe marki Genie i Dieci
• wózki widłowe marki Linde, Kalmar, SMV, Manitou, JCB
• części zamienne
• prefabrykaty kanałów naprawczych
• najazdy aluminiowe
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Serwis

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w serwisie
maszyn budowlanych.

Szybka, sprawna pomoc w miejscu pracy

Nasza sieć serwisowa to 10 oddziałów na terenie Polski
oraz kilka placówek na terenie Europy oraz Białorusi.
Dysponujemy wiedzą oraz zapleczem technicznym
niezbędnym do wykonania większości serwisów na
terenie budowy.

Posiadamy certyfikaty Urzędu Dozoru
Technicznego
1

Oferujemy:
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•

wykonywanie okresowych przeglądów, posiadamy
uprawnionych konserwatorów z uprawnieniami UDT

•

renowacje maszyn (serwis starszych modeli oraz
całościowe malowanie)

•

przygotowanie nowych i używanych maszyn do
rejestracji i badań okresowych przed UDT

•

sprzedaż dokumentacji technicznej (certyfikaty,
instrukcje, schematy)

•

sprzedaż części do maszyn nowych jak i używanych

Szkolenia

Bezpieczna praca na wysokościach
Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkolenia operatorów maszyn - posiadamy certyfikację UDT-CERT.
Prowadzimy szkolenia we własnych oddziałach jak również w siedzibach klientów.
Zakres szkoleń:
Kategoria IP – podesty ruchome przejezdne, w tym:
• podnośniki z własnym napędem i przesuwne: nożycowe, przegubowe, teleskopowe, osobowe
• podnośniki montowane na podwoziu przyczepy
• podnośniki montowane na samochodach
Kategoria II WJO – wózki widłowe i ładowarki teleskopowe
Kategoria I WJO – wózki widłowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów
ruchomych, ładowarek teleskopowych oraz wózków widłowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane
przez Urząd Dozoru Technicznego.
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Transport
Przewóz maszyn, ładunków, ponadgabarytów

Dysponujemy jedną z najnowocześniejszych flot do transportu wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych.
Realizujemy również indywidualne zlecenia transportów ładunków na terenie Polski, UE i WNP

Zestawy:
Samochody ciężarowe MAN, MERCEDES 4x2

Ciągnik siodłowy + naczepa niskopodwoziowa rozciągana

ładowność 6-10t

ładowność 28t

Samochody ciężarowe VOLVO, MAN 6x2

Zestawy:

ładowność 16t

Ciągnik siodłowy + naczepa mega
z najazdami i plandeką
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Transport
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Zakres oferowanych urządzeń
podnośniki towarowe

wózki widłowe

podnośniki osobowe

zbiorniki ON

podnośniki nożycowe

najazdy aluminiowe

podnośniki teleskopowe

naczepy

podnośniki teleskopowo-przegubowe

traktory, przyczepy

podnośniki na przyczepie tzw. Pająki

agregaty prądotwórcze

podnośniki na gąsienicach tzw. Pająki

kontenery

podnośniki na samochodach

dźwigi

ładowarki teleskopowe

rolki transportowe
maszyny ogólnobudowlane
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Podnośniki towarowe
Ręczne typ SLA, SLC, ST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość podnoszenia ładunków do 7,94 m
udźwig do 454 kg
przemieszczany ręcznie w miejsce pracy
szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
rozkładane boczne podpory zwiększające stabilność
ręczny kołowrotek z automatyczną zapadką
segmenty masztu wykonane z aluminium
automatyczna blokada przed gwałtownym opuszczaniem ładunku
mechaniczna blokada segmentów maszyn do transportu
kompaktowe wymiary do transportu
unikalny system szybkiego i łatwego załadunku/rozładunku bez
konieczności użycia wózka widłowego
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Podnośniki towarowe
Pneumatyczne typ GH

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

wysokość podnoszenia ładunków do 5,6m
udźwig do 136kg
przemieszczany ręcznie w miejsce pracy
zasilanie podnoszenia z butli CO2
stojak na butlę
zdejmowany, odłączany manualny joystick na długich przewodach
ciśnieniowych
szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz
budynków
rozkładane boczne podpory zwiększające stabilność
segmenty masztu wykonane z aluminium
kompaktowe wymiary do transportu
unikalny system szybkiego i łatwego załadunku/rozładunku bez
konieczności użycia wózka widłowego
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Podnośniki osobowe
Przesuwne typ AWP, IWP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 14,3m
udźwig do 159kg
przemieszczany ręcznie w miejsce pracy
stemple stabilizujące maszynę obsługiwane ręcznie
zasilanie podnoszenia z akumulatora lub sieć 230V
zdejmowany zasobnik z akumulatorem i wbudowanym prostownikiem
ładowanie akumulatorów z sieci 230V
szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
segmenty masztu wykonane z aluminium
niska masa własna
unikalny system szybkiego i łatwego załadunku/rozładunku bez konieczności
użycia wózka widłowego
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Podnośniki osobowe
Przejezdne typ GR, GRJ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 10m
wysięg boczny 2,6m
udźwig do 200kg
zasilany akumulatorami
wbudowany prostownik
ładowanie akumulatorów z sieci 230V
napęd hydrauliczny 2x4
2 koła skrętne
szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
szerokość maszyny od 75 do 80 cm, długość 1,35 m pozwala na transport
windą
proporcjonalne sterowanie – płynna praca
zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
kilka opcji platform roboczych:
- regulowana półka do zdejmowania towarów
- wysuwana platforma
- platforma z tworzywa sztucznego
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Podnośniki nożycowe
Kompaktowe akumulatorowe typ GS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 14m
wysięg boczny – wysuwany balkon do 0,9m
udźwig do 454kg
zasilany akumulatorami - praca do 12 godzin
napęd hydrauliczny 2x4
wysuwany zasobnik z akumulatorami i wbudowanym prostownikiem
ładowanie akumulatorów z sieci 230V
wbudowany prostownik ładowanie akumulatorów z sieci 230V
proporcjonalne sterowanie – płynna praca
zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
kompaktowe wymiary ułatwiające przejazd przez pojedyncze lub
podwójne drzwi
zerowy promień skrętu
szare, niskoprofilowe ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
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Podnośniki nożycowe
Terenowe akumulatorowe typ GS
Do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 14m
wysięg boczny – wysuwany balkon do 1,52m
udźwig do 680kg
zasilany akumulatorami - praca do 12 godzin
dostępne modele BI-energy
bezpośredni napęd elektryczny 2x4 – umożliwia jazdę w nierównym terenie
wysuwany zasobnik z akumulatorami i wbudowanym prostownikiem
ładowanie akumulatorów z sieci 230V
proporcjonalne sterowanie – płynna praca
zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
kompaktowe wymiary ułatwiające przejazd przez pojedyncze lub podwójne
drzwi
zerowy promień skrętu
szare terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy
operatora
stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie
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Podnośniki nożycowe
Kompaktowe terenowe diesel 4x4 typ GS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 14 m
wysięg boczny – wysuwany balkon do 1,52m
udźwig do 680kg
zasilany silnikiem diesla
napęd hydrauliczny 4x4
oś oscylacyjna dopasowuje się do nierówności terenu zwiększając komfort jazdy
system kontroli trakcji
terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy operatora
proporcjonalne sterowanie – płynna praca
zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
wbudowany generator zasilający linię 230V
wysuwany zasobnik z silnikiem - szybki i ułatwiony dostęp dla serwisu
stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie
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Podnośniki nożycowe
terenowe diesel 4x4 typ GS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 18 m
wysięg boczny – obustronnie wysuwane balkony do 1,52m
możliwość zwiększenia powierzchni platformy do 7m
udźwig do 1134kg
zasilany silnikiem diesla
napęd hydrauliczny 4x4
oś oscylacyjna dopasowuje się do nierówności terenu zwiększając komfort jazdy
system kontroli trakcji
terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy operatora
proporcjonalne sterowanie – płynna praca
zdejmowany, odłączany wodoodporny joystick
zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
wbudowany generator zasilający linię 230V
wysuwany zasobnik z silnikiem - szybki i ułatwiony dostęp dla serwisu
stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie
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Podnośniki teleskopowo – przegubowe
Akumulatorowe lub BI-energy typ Z

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

wysokość robocza do 16m
wysięg boczny do 7,65m
udźwig do 227kg
zasilany akumulatorami
dostępne modele BI-energy
wysuwane zasobniki z akumulatorami
wbudowany prostownik
ładowanie akumulatorów z sieci 230V
szare ogumienie do pracy głównie wewnątrz budynków
proporcjonalne sterowanie – płynna praca
system „Drive Enable” jako zabezpieczenie przed omyłkową
jazdą w przeciwnym kierunku
zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu
maszyny
obrotowy JiB – opcja ramienia maszyny obrotowego w poziomie
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Podnośniki teleskopowo – przegubowe
terenowe diesel 4x4 typ Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

wysokość robocza do 43m
wysięg boczny do 21,26m
udźwig do 272kg
zasilany silnikiem diesla
napęd hydrauliczny 4x4
2 osie skrętne
3 tryby jazdy
oś oscylacyjna dopasowuje się do nierówności terenu zwiększając
komfort jazdy
terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo
pracy operatora
proporcjonalne sterowanie – płynna praca
system „Drive Enable” jako zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w
przeciwnym kierunku
zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu
maszyny
wbudowany generator zasilający linię 230V
wysuwany zasobnik z silnikiem - szybki i ułatwiony dostęp dla
serwisu
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Podnośniki teleskopowe
terenowe diesel 4x4 typ S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 57m
wysięg boczny do 24,3m
udźwig do 340kg
zasilane silnikiem diesla
napęd hydrauliczny 4x4
2 osie skrętne
3 tryby jazdy
oś oscylacyjna dopasowuje się do nierówności terenu zwiększając komfort
jazdy
terenowe koła wypełnione pianką - zwiększają bezpieczeństwo pracy
operatora
Gumowe gąsienice – opcje w modelu S45 oraz S65
proporcjonalne sterowanie – płynna praca
system „Drive Enable” jako zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w
przeciwnym kierunku
zabezpieczona linia 230V do obsługi elektronarzędzi w koszu maszyny
wbudowany generator zasilający linię 230V
wysuwany zasobnik z silnikiem - szybki i ułatwiony dostęp dla serwisu
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Porównanie zakresów pracy
podnośniki teleskopowe
np. S80
wysokość robocza – 26.38m
Zasięg boczny – 21.80m
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podnośniki teleskopowo-przegubowe
np. Z80
wysokość robocza – 25.60m
Zasięg boczny – 18.29m

Podnośniki na przyczepie tzw. „pająki”
akumulatorowe lub BI-energy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 18m
wysięg boczny do 8,9m
udźwig do 200kg
po odłączeniu od samochodu przesuwany ręcznie w miejsce pracy
dostępny model z systemem umożliwiającym jazdę po odłączeniu od samochodu
zasilanie akumulatorami
dostępny model BI-energy
stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym terenie
stabilna konstrukcja, niewielka masa własna
bardzo niskie naciski punktowe
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Podnośniki na gąsienicach tzw. „pająki”
akumulatorowe lub diesel + sieć 230V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 50m
wysięg boczny do 15,2m
udźwig do 400kg
zasilanie akumulatorami lub dieselem + sieć 230V
gumowe gąsienice, niebrudzące powierzchni umożliwiające wjeżdżanie po
schodach
możliwość regulacji wysokości i szerokości gąsienic
możliwe sterowanie drogą radiową
automatyczne stemple stabilizujące – wygodna i bezpieczna praca w nierównym
terenie
Możliwość regulacji szerokości rozstawu stempli stabilizujących
stabilna konstrukcja, niewielka masa własna
bardzo niskie naciski punktowe
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Podnośniki na samochodach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 36m
wysięg boczny do 29m
udźwig do 400kg
zasilany z samochodu – PTO
możliwość opcji zasilania z dodatkowej pompy elektrycznej z 230V – praca w halach
Sterowanie podnośnika- hydrauliczne, proporcjonalne lub elektrohydrauliczne proporcjonalne
4 podpory hydrauliczne – z możliwością funkcji automatycznego poziomowania
Funkcja Fast – szybkie przygotowanie maszyny do pracy
Manualna, hydrauliczna pompa awaryjna
obrót kopuły 400 stopni
hydraulicznie obracany kosz o 180 stopni
elektroniczny system ograniczania wysięgu z informacją świetlną w koszu maszyny
system antykolizyjny pomiędzy podporami i drzwiami samochodu
zamykana osłona górnego pulpitu sterowniczego
zabezpieczona linia 230V w koszu podnośnika
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Podnośniki na samochodach
Podnośniki montowane na samochodach o masie: do 3.5t, 6t, 7t, 18t
Marki: Nissan, Iveco, Renoult, Mercedes, Bremach
Istnieje możliwość wykonania:
• specjalnych zabudów na życzenie klienta
• zabezpieczeń izolacji kosza lub całych konstrukcji z odpowiednimi certyfikatami
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Ładowarki teleskopowe
z szerokim zakresem osprzętu
Rodzaje:
• Kompaktowe
• Z podporami przednimi
• Obrotowe
• O dużym udźwigu
•
•
•
•
•

wysokość robocza do 25 m
udźwig do 21t
zasilane silnikami diesela
2 osie skrętne
3 tryby jazdy
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Osprzęt do ładowarek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Widły paletowe
Łyżka
Hak stały lub na przedłużce
Wciągarka stała lub na przedłużce
Wysięgnik z wciągarką
Pojemnik na narzędzia
Hak do złomu
Mieszadło do betonu
Pojemnik na beton
Kosz do prac operatora
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Osprzęt do ładowarek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Widły paletowe
Łyżka
Hak stały lub na przedłużce
Wciągarka stała lub na przedłużce
Wysięgnik z wciągarką
Pojemnik na narzędzia
Hak do złomu
Mieszadło do betonu
Pojemnik na beton
Kosz do prac operatora
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Wózki widłowe
akumulatorowe

•
•
•
•
•
•

maksymalny udźwig od 3.5t do 12t
wysokość podnoszenia do 5.5 m
przesuw boczny
długość wideł 1.4 m
białe niebrudzące koła
szeroki zakres osprzętu
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Wózki widłowe
diesel

•
•
•
•
•
•

maksymalny udźwig do 12t
wysokość podnoszenia do 5.5 m
przesuw boczny
długość wideł od 2 m do 3.5 m
koła pełne
szeroki zakres osprzętu
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Wózki widłowe
terenowe 4x4

•
•
•
•

maksymalny udźwig do 3t
wysokość podnoszenia od 3.5m do 5.5 m
długość wideł od 1.2 m do 2 m
koła terenowe
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Traktory, przyczepy
Traktory:
• napęd 4x4
• pneumatyka
• moc 120-150 KM
• możliwość podczepienia przyczepy do transportu
Przyczepy:
Przyczepy-platformy 2-3 osiowe o ładowności 12-16 t,
dł. 8-12m, doczepianie są do ładowarek teleskopowych i wózków
widłowych Taki zestaw transportowy pozwoli na przemieszczanie
ładunków w najbardziej niedostępne miejsca na budowie.
Przystawki dolly do transportu naczep po budowie

Złotoria 225, 16-070 Choroszcz | tel/fax: +48 85 719 34 30 | e-mail: biuro@gizo.pl

Naczepy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Broshuis 44T naczepa niskopodwoziowa rozciągana
Pacton naczepa niskopodwoziowa do przewozu wielu maszyn jednocześnie
Pacton 39T naczepa niskopodwoziowa rozciągana
Broshuis 44T naczepa niskopodwoziowa rozciągana
Pacton 39T naczepa kurtynowa
Broshuis 44T naczepa niskopodwoziowa rozciągana z najazdami

1

Złotoria 225, 16-070 Choroszcz | tel/fax: +48 85 719 34 30 | e-mail: biuro@gizo.pl

6

4

5

2

3

Najazdy aluminiowe
•

najazdy aluminiowe z EUROPEJSKIM certyfikatem BEZPIECZEŃSTWA CE,
TUV do załadunku maszyn i urządzeń na kołach gumowych oraz gąsienicach.

•

długość : 2-5 m

•

szerokość : 30-72 cm

•

waga szt. : 15-50 kg

•

nośność : 2-30 t

Złotoria 225, 16-070 Choroszcz | tel/fax: +48 85 719 34 30 | e-mail: biuro@gizo.pl

Zbiorniki ON mini stacje paliw
•

Możliwość transportu wózkiem widłowym, ładowarką teleskopową, dźwigiem

•

Posiadamy 3 rodzaje zbiorników:

•

•

jednopłaszczowe 900 l

•

dwupłaszczowe 1200 l

•

dwupłaszczowe 5000 l

Wyposażenie zbiornika:
•

dystrybutor

•

licznik

•

pompa elektryczna

•

zamykane na klucz

•

wieko
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Agregaty prądotwórcze
Agregaty prądotwórcze w zabudowie kompaktowej są dostępne w przedziale
mocy 30 kVA do 500 kVa. Wyróżnia je niski poziom hałasu oraz system
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co
zapewnia maksymalną niezawodność przy minimalnym wpływie na
środowisko naturalne.

Złotoria 225, 16-070 Choroszcz | tel/fax: +48 85 719 34 30 | e-mail: biuro@gizo.pl

Kontenery
•

Kontenery biurowe są dostępne do wynajmu:
•

sprawne ustawienie na miejscu,

•

natychmiast gotowe do użytku,

•

wytrzymała stalowa konstrukcja,

•

wysokiej jakości izolacja,

•

komfortowe wyposażenie w różnych wariantach

•

możliwe różne warianty wyposażenia
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Rolki transportowe
Wózki transportowe są przeznaczone do transportu maszyn o wadze do 100 ton!

Przy użyciu ciężkich wózków widłowych oraz rolek transportowych jesteśmy
w stanie szybko i bezpiecznie transportować wszelkiego rodzaju maszyny.
Oferowany przez nas sprzęt posiada wszelkie niezbędne atesty oraz dopuszczenia.
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Maszyny budowlane
minikoparki, miniładowarki, koparki
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Maszyny budowlane
osprzęt
•

zamiatarka,

•

młot udarowy,

•

widły paletowe,

•

przesadzarka,

•

pług śnieżny,

•

rozrzutnik soli i piasku,

•

łyżkę do ładowarki,

•

łyżkę szeroką i wąską do kopania
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Wybrane realizacje
Elektrownia Stara Zagora Bułgaria
Elektrownia Bełchatów
Elektrownia Konin
Zespół Elektrowni Dolna Odra
Fabryka Ikea w gminie Orla
Stadion Jagielloni Białystok
Stadion Lech Poznań
Stadion Legia Warszawa
Stadion Wisła Kraków
Motoarena Toruń im. Mariana Rossego w Toruniu
Eemshaven Holandia
Kościoły
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Elektrownia Stara Zagora Bułgaria
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2

Zespół Elektrowni Dolna Odra
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3

Fabryka Ikea w gm. Orla
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4

Stadion Jagielloni Białystok
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Stadion Lech Poznań
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Stadion Legia Warszawa
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7

Motoarena Toruń im. Mariana Rossego
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Eemshaven Holandia
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Eemshaven Holandia
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Kościoły

Złotoria 225, 16-070 Choroszcz | tel/fax: +48 85 719 34 30 | e-mail: biuro@gizo.pl

11

Kościoły
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Kościoły
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Zapraszamy do współpracy
www.gizo.pl
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