
ukah an  ́c ́sonwep
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Dzięki z·urawiom portowym 
firmy VETTER

Szybkie, wygodne i pewne wodowanie:  

Typ:  BOSS
Udź  wig: 4 x 8.000 kg
Dł.ramienia:  8.000 mm
Lokalizacja:  HR-Seget Donji /  
 Wybrzez·e chorwackie



Wodowanie jachtów w marinach i stoczniach 

  i metnemom mynzcytyrk jeic ́s ̨ezcjan tsej

  .meiktadyw my ̇zud z enozc ̨ałop ots ̨ezc

 kaj ainezd ̨azru endoron ̇zór oget od enawy ̇zU

 ozdrab  ̨as enlibom eiwaru ̇z yzc ,einlyhcop

.aleicic ́sałw i izdoł ald enwokyzyr

 RETTEV ymrfi hcywotrop iwaru ̇z margorP

 waru ̇z okaj ,einaz ̨aiwzor enlamytpo ejurefo

 enlajceps einanokyw  ̇zet bul ywodradnats

Z .imainawikezco awts ́naP z eindogz  ̇ urawiem 

 einwep  ̨eis ejucarp RETTEV ymrfi mywotrop

 zeb gk 000.001 od ythcaj  ́cisonezrp an ̇zom i

. ́nawocom i utzsam ainezdokzsu

Zalety:

 Niskie koszty eksploatacji:
Dzię  jezs ̇zywjan wółairetam uinawosotsaz ik 

 ynagamyw( ainawosiwres ytzsok eiksin ic ́sokaj

.)d ̨algezrp ynzcoroc oklyt tsej

 :ć ́sonp ̨etsod ałg ̨aiC
Solidne i przeliczone konstrukcje słuz -omop  ̨a ̇

.eizdogopein i kaj eizdogop yzrp onwóraz  ̨ac

 Małe zapotrzebowanie miejsca:
Fundament do zakotwienia ż urawia znajduje 

 dop ainhczreiwop umet ik ̨eizD .imeiz w  ̨eis

  ,izdoł uleiw ald aty ̇zu  ́cyb e ̇zom meineimar

.pezcyzrp  ̇zet yzc

 Łatwa obsługa:
Wszystkie ż  od  ̨as enawosotsyzrp eiwaru 

  ącomop az  ̨eboso  ̨andej zezrp igułsbo jenwep

 jec ̨ajurets ytesak bul ogewoidar ainaworets

 

 

 Przyjazny dla ś rodowiska:
 hcynzcyrtkele wókinlis uinawosotsaz ik ̨eizD

  ein i ujelo ukeicyw aine ̇zorgaz am ein

.usałah  ̨ajudowop

 Design i kolor:
Ż uraw wykonywany zgodnie z z  imainezcy ̇

.ainawokty ̇zu ujark w imasipezrp i atneilk

 Wieloletnie kompetencje i   
 doś wiadczenie:

  ogeintelogułd z owts ́naP eicjatsyzrokS

 hcywotorbo iwaru ̇z eiserkaz w ainezcdaiw ́sod

i portowych!

Bezproblemowe wodowanie łodzi bez uszkodzenia masztu i mocowań - 
RETTEV ymrfi hcywotrop iwaru ̇z  ̨acomop az

 not 001 od 1 do igiw ’zdU

Typ:  MAAT 
Udź  wig: 25.000 kg
Dł.ramienia:  6.500 mm
Lokalizacja:  D-Kühlungsborn /  
 Morze Bałtyckie

Typ:  BOSS 
Udź  wig: 4 x 10.000 kg
Dł.ramienia:   6.250 mm
Lokalizacja:  NL-Nieuwerkerk / IJssel

www.vettercranes.com
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Typ:  MEISTER
Udź  wig: 6.300 kg
Dł.ramienia:  5.500 mm
Lokalizacja:  CH-Brunnen / 
 Vierwaldstättersee

Typ:  MEISTER
Udź  wig: 8.000 kg
Dł.ramienia:  5.000 mm
Lokalizacja: CH-Vitznau /  
 Vierwaldstättersee

Typ:  MAAT 
Udź  wig: 16.000 kg
Dł.ramienia: 6.000 mm
Lokalizacja:  D-Bergkamen /   
 Datteln-Hamm Kanal

Typ:  BOSS / ZW
Udź  wig: 25.000 / 6.300 kg
Dł.ramienia:  6.500 / 12.500 mm
Lokalizacja:  D-Potsdam / Havel

Typ:  BOSS 
Udź  wig: 32.000 kg
Dł.ramienia: 7.500 mm
Lokalizacja:  D-Winningen / Mosel

Typ:  BOSS 
Udź  wig: 63.000 kg
Dł.ramienia:  7.500 mm
Lokalizacja:  D-Saal / Donau

Typ:  BOSS 
Udź  wig: 70.000 kg
Dł.ramienia:  7.000 mm
Lokalizacja:  GB-Dartmouth / Dart

Typ:  BOSS 
Udź  wig: 20.000 kg
Dł.ramienia:  6.000 mm
Lokalizacja:  D-Rheinsberg /   
 Rheinsberger See

VETTER Krantechnik GmbH
Biuro Polska
ul. Grabowa 23
62-023 Kamionki k. Poznania
Tel.: +48 502 041 179
Fax: +49 271 3502-295
marcin.kalka@vettercranes.com

Centrala: 
VETTER Krantechnik GmbH 
Siegtalstr. 22 
57080 Siegen / Niemcy
Tel.: +49 271 3502-0 
info@vettercranes.com   
 
vwww.vettercranes.com


