
Nie ma gałęzi przemysłu, w której nie mo-
glibyśmy wykazać się doświadczeniem. Z 
każdym nowym wyzwaniem powiększamy 
zasoby naszych umiejętności i wiedzy.
Misją  naszej firmy jest relokacja instalacji 
przemysłowych przy użyciu zaawansowa-
nej techniki i wieloletniego doświadcze-
nia w celu zaspokojenia potrzeb naszych 
Klientów.

Podczas realizacji różnorodnych prac 
montażowych, demontażowych i magazy-
nowych zawsze stajemy się częścią pro-
cesu przedsiębiorstwa. Wiemy, czym jest 
ekonomiczność i dlatego tak realizujemy 
nasze działania aby  przekształcały sie w  
wymierne korzyści dla naszych Klientów.

Prace precyzyjne przy zastosowaniu 
specjalistycznego sprzetu: 

W celu uzyskania najlepszych wyników 
firma SCHOLPP łączy maksymalną  

wydajność człowieka i maszyny.

Transport maszyn przy użyciu specjalistycznej techniki

Your partner in business.

Firma SCHOLPP ma doświadczenie – 
na przykład w tych branżach:

•  Przemysł samochodowy i dostawczy

•  Przemysł chemiczny i petrochemiczny

•  Przemysł drukarski

•  Przemysł produkcji schodów ruchomych

•  Przemysł produkcji półprzewodników

•  Przemysł energetyczny

•  Przemysł maszynowy

•  Przemysł farmaceutyczny

•  Przemysł fotowoltaiczny

•  Przemysł oponiarski

•  Przemysł obróbki plastycznej

•  Przemysł opakowaniowy

SCHOLPP GmbH

Niederlassung Chemnitz  
Carl-von-Bach-Straße 2
09116 Chemnitz, Niemcy
Telefon +49 371 530 61-0
Faks +49 371 530 61-900
info@scholpp.de  
www.scholpp.de

Sales Office Legnica
ul. Plac Wolnosci 4/Budynek C
PL 59-220 Legnica, Polska 
Telefon +48 664 80 66 70  
info@scholpp.pl  
www.scholpp.pl
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SCHOLPP-Kompetencje w branży

Specjalistyczna technika 
do zadań specjalnych.



SCHOLPP jest Liderem rynku w zakresie 
montażu i transportu maszyn oraz insta-
lacji przemysłowych. Nieważne, jak wielki 
jest Państwa projekt, my oferujemy odpo-
wiednie rozwiązania. Ponieważ nasza zasa-
da to: Skuteczność i ekonomiczność.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu dostęp-
nych zasobów naszej firmy, zarówno 
ludzkich jak również specjalistycznego 
sprzętu i urządzeń jesteśmy w stanie spro-
stać każdemu wyzwaniu, jakie postawicie 
Państwo przed naszą firmą.  

Z zakresu naszych usług możecie Pań-
stwo wybrać dokładnie te, które są Wam 
potrzebne. Od demontażu, poprzez trans-
port i dostawę, aż po ponowne urucho-
mienie: SCHOLPP może wykonywać dla 
Państwa specjalne zadania lub zostać 
generalnym wykonawcą dla całości 
planowego projektu.

SCHOLPP-Usługi 

Zakres naszych usług.

Gdy maszyna musi zmienić lokalizację i 
szybko rozpocząć pracę w nowym  miejscu. 
Ostrożnie ją demontujemy, transportu-
jemy i fachowo składamy ponownie.

Nieistotne są wielkość, ciężar lub wymiary, 
każda maszyna trafi na swoje nowe miej-
sce na terenie hali zakładowej lub na dru-
gim końcu Świata dzięki firmie SCHOLPP.

Tak! Dzięki firmie SCHOLPP jest to możli-
we – nawet w trakcie bieżącej produkcji. 
To pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć 
koszty.
Do przenoszenia całych zakładów produk-
cyjnych jest potrzebne know-how i spe-
cjalistyczne umiejętności. Dzięki naszym 
suwnicom mobilnym, dźwigom, techno-

logii transportu i pojazdom transporto-
wym jesteśmy w stanie sprostać wszyst-
kim wymaganiom. Krótkie ramy czasowe, 
trudne warunki lub alternatywne sposoby 
logistyki nie są nam straszne zapewnia-
my odpowiednie wsparcie na każdym z 
etapów szczególnie podczas planowania 
przedsięwzięcia.

SCHOLPP Oferuje:

• Planowanie

• Demontaż

• Transport

• Move-in

• Montaż precyzyjny

• Elektronika instalacji

• Rozruch

• Serwis

• Engineering

• Bezpieczeństwo

SCHOLPP-Transport maszyn i przenoszenie zakładów

Państwa maszyny dostarczymy 
na czas – nieważne dokąd.

Czy da się przenieść
także cały zakład?
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Grupa SCHOLPP to lider w zakresie ogól-
noświatowego transportu i montażu in-
stalacji przemysłowych. Każdego roku 
ponad 1 000 pracowników wykonuje 
około 20 000 zadań montażowych przy 
użyciu własnego zaplecza sprzętowego o 
wartości przekraczającej 20 mln Euro.

Nasi specjaliści pracują na całym świecie: 
W Europie nasza sieć przedstawicielstw 
obejmuje Niemcy, Włochy, Polskę, Rosję, 
Hiszpanię i Francja. Nowe centrum obsłu-
gowe w Legnicy realizuje projekty z Polski 
i Europy Wschodniej.

Państwa osoba kontaktowa:

Łukasz Rogiński

Telefon +48 664-8066 70 
l.roginski@scholpp.pl

Grupa SCHOLPP

Działamy na całym świecie,
Europa to nasz dom.

SCHOLPP w Legnicy

„Od prawie 60 lat jesteśmy partnerem dla przemysłu. 
Dzięki fachowości, zaangażowaniu w technikę i działalności 
międzynarodowej zdobyliśmy cenną wiedzę i umiejętności. 
Jako średniej wielkości firma bardzo cenimy sobie bliski 
kontakt z klientami.
Dzięki nowej lokalizacji w Legnicy możemy zagwarantować 
krótkie czasy reakcji i optymalną obsługę.“

Steffen Kühn, Dyrektor Naczelny

„Z Legnicy możemy szybko docierać do naszych klientow na 
terenie Polski. To zapewnia osobistą współpracę, stałą 
dostępność specjalistycznej techniki i wysoką efektywność 
kosztów dla naszych klientów.“

Łukasz Rogiński, Sales Manager na terenie Polski

Wozki widłowe, dźwigi samochodowe
i halowe, suwnice hydrauliczne, 
rolki transportowe i naczepy 
niskopodlogowe – SCHOLPP ma do 
dyspozycji ogromne ilosci sprzetu 
niezbednego do wykonywania 
tego typu zadan.

Dzięki wlasciwej technice i posiadanej 
wiedzy z łatwością transportujemy wieloto-

nowe maszyny.

Jörn Korn
Notiz
Übersetzung mehr als fehlt


