
WYNAJEM / SERWIS / SPRZEDAŻ
SZKOLENIA OPERATORSKIE UDT

vtech.com.pl

Maszyny 
budowlane



Naszą specjalnością  
są podesty ruchome. 
Oferujemy wynajem,  
sprzedaż oraz  
szkolenia UDT.

Firma Vtech działa na rynku od 2008 roku i zdobyła zaufanie 
największych firm budowlanych w województwie podlaskim.  

Dysponujemy nowoczesną bazą serwisową i wykonujemy 
naprawy u klienta.

W ofercie wynajmu posiadamy wszystkie typy samojezdnych 
podestów ruchomych w zakresie wysokości od 6 do 43 m.

Dysponujemy flotą 120 nowoczesnych maszyn do wynajmu.

Oferujemy podnośniki najlepszych światowych producentów.

Wszystkie urządzenia posiadają ważne badania techniczne.

Ponad 12 lat  
doświadczenia  
w branży



Przeglądy konserwacyjne podestów, 
ładowarek, wózków widłowych, 
suwnic, żurawi samojezdnych, 
dźwigów

Badania UDT (udział uprawnionego 
konserwatora): odbiorcze, okresowe, 
doraźne

Przygotowanie dokumentacji  
do rejestracji urządzenia

Pomiary elektryczne

Kompleksowe naprawy koparek, 
koparko-ładowarek, zagęszczarek, 
podestów, ładowarek teleskopowych

Mobilny serwis

Części do maszyn oryginalne 
i zamienniki

Serwisy / Przeglądy / Naprawy



Centrum szkoleń 
operatorskich Vtech

W ramach szkoleń zapewniamy między innymi:

Formalności w Urzędzie Dozoru Technicznego (złożenie 
wniosków, uiszczenie opłat egzaminacyjnych, ustalenie 
terminów egzaminów, odbiór zaświadczeń kwalifikacyjnych)

Materiały dydaktyczne

Dostęp do testów online

Jako jedyna firma w regionie prowadzimy szkolenia 
i organizujemy egzaminy w języku rosyjskim

Certyfikat ISO 29990:2010

12-letnie doświadczenie

Wykwalifikowana kadra

Szkolenia w siedzibie Vtech oraz na terenie zakładów pracy

Elastyczne terminy 

Indywidualne podejście



Cennik 
szkoleń UDT

1. Podesty ruchome przejezdne  
podnośniki koszowe przegubowe i teleskopowe, nożycowe;  
podnośniki montowane na podwoziu przyczepy; podnośniki  
montowane na samochodach

2. Ładowarki teleskopowe 
wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, 
z wysięgnikiem lub z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, 
ładowarki teleskopowe zwykłe i obrotowe z różnym osprzętem, 
specjalizowane wózki widłowe z kabiną podnoszoną wraz z ładunkiem

3. Wózki widłowe 
wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem 
oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem;  
wózki widłowe spalinowe, elektryczne, gazowe

4. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

5. Suwnice, wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia  
z osprzętem do przenoszenia kontenerów towarowych, ładunków 
sypkich, ciekłych

6. Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

7. Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia

8. Żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne; HDS

9. Żurawie stacjonarne

10. Żurawie samojezdne

11. Żurawie wieżowe i szybkomontujące

12. Dźwigi towarowo-osobowe 
dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz  
dźwigi szpitalne nieposiadające kontroli obciążenia kabiny

13. Dźwigi budowlane 
dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe  
oraz wyciągi towarowe

* Przy zorganizowanych grupach (min. 10 osób)  
i szkoleniach w zakładach produkcyjnych  
program szkolenia i cena jest ustalana indywidualnie

800 zł

900 zł

700 zł

800 zł

800 zł

700 zł

700 zł

700 zł

700 zł

700 zł

850 zł

do uzg. 

Ceny netto. Ceny szkoleń 
zawierają opłatę egzaminacyjną.

do uzg. 



wysokość robocza od 6 do 14 m

udźwig od 230 do 363 kg

niebrudzące koła

Podesty nożycowe 
elektryczne



wysokość robocza od 12 do 18 m

udźwig od 680 do 1134 kg

terenowe koła, napęd 4 × 4

Podesty nożycowe 
spalinowe

Jakościowa obsługa  
na każdym  
etapie pracy



wysokość robocza od 12 do 20 m

udźwig 230 kg

niebrudzące koła

Podesty przegubowe 
elektryczne

Pomagamy usprawnić 
Twoją budowę



wysokość robocza od 16 do 43 m

udźwig 230 kg

terenowe koła, napęd 4 × 4

Podesty przegubowe 
spalinowe



Minikoparki gąsienicowe

Ciężar od 1,6 do 3,5 tony

Szybkozłącze, komplet łyżek

Wózki widłowe i ładowarki teleskopowe

Ładowarki proste i obrotowe

Wózki widłowe elektryczne, spalinowe, LPG

Dodatkowy osprzęt: żurawik, kosz itd.

Minikoparki 
gąsienicowe

Wózki widłowe  
i ładowarki teleskopowe



Hajnów
ka

Bielsk 
Podlaski

Vtech biuro / baza sprzętu
G

nieciuki 55
16-060 Zabłudów

G
odziny otw

arcia
poniedziałek–piątek: 8.00–16.00

sobota–niedziela: nieczynne 



Vtech biuro / baza sprzętu
Gnieciuki 55
16-060 Zabłudów
email: biuro@vtech.com.pl

Serwis, Szkolenia UDT  
Jakub Zalewski
tel.: +48 500 407 041
email: zalewski@vtech.com.pl

Wynajem, Sprzedaż, Szkolenia
Alena Drozdowska 
tel.: +48 508 009 552
email: drozdowska@vtech.com.pl


