
Twój lokalny dealer CESAB

CROVORG GROUP 



Sukces CROVORG GROUP zbudowany 
jest na zaspokajaniu w pierwszej 
kolejności potrzeb klientów. Począwszy 
od profesjonalnego doradztwa w wyborze 
właściwego sprzętu magazynowego, 
dostawy, na serwisie posprzedażowym 
kończąc. Wszystko co robimy koncentruje 
się na wsparciu klienta, aby osiągnął 
sukces.

Szeroka gama produktów CESAB 
pokrywa całkowite zapotrzebowanie  
w zarządzaniu gospodarką magazynową, 
w tym załadunek, rozładunek, transport 
poziomy, składowanie na regałach  
i piętrowanie palet. Możemy zaoferować 
Państwu wszystkie rozwiązania w zakresie 
gospodarki magazynowej, obejmujące 
całą gamę wózków elektrycznych, 

spalinowych ( Diesel/LPG ) oraz szeroką 
gamę wyposażenia magazynowego. 
 
Oferujemy indywidualny, lokalny serwis 
dostosowując się do szerokich potrzeb 
Państwa firmy. Połączenie usług lokalnego 
dealera i międzynarodowe wsparcie 
prestiżowego europejskiego producenta 
pozwala spełanić Państwa oczekiwania 
na każdym poziomie – czy dotyczy to firmy 
posiadającej jeden wózek widłowy, czy 
też kompleksowej obsługi floty wózków.  
Zapewniamy również różnorodne 
systemy zabudowy magazynów oraz 
flotę używanych wózków widłowych. 
Przygotowywujemy dokumentację 
techniczną wymaganą do odbioru 
wózka widłowego przez Urząd Dozoru 
Techniczniczego. Przeprowadzamy    

naprawy bieżące oraz generalne remonty. 
 
CROVORG GROUP dysponuje 
zespołem specjalistów oferujących 
Państwu doradztwo zarówno  
w zakresie  strategicznym i operacyjnym, 
jak efektywnie wykorzystać zasoby  
i zoptymalizować koszty. Wybierając 
najlepszy sprzęt magazynowy 
spełniający Państwa wymagania, 
oferujemy elastyczny pakiet finansowania 
oraz ścisłą współpracę partnerską. 
 
Współpracując z CROVORG GROUP 
posiadają Państwo wszystkie informacje 
niezbędne do podjęcia świadomej 
decyzji, która sprawi, że Państwa firma 
będzie bardziej efektywna i dochodowa.

Prezentacja CROVORG GROUP i marki CESAB



Twój Partner w drodze do sukcesu

CROVORG GROUP oferuje wózki widłowe marki CESAB oraz usługi serwisowe 
 

Wózki z przeciwwagą i wózki magazynowe 
Szeroka gama wózków z przeciwwagą i wyposażeniem magazynowym marki CESAB spełnia Państwa 

potrzeby od najprostszego wózka paletowego do 8,5 tonowych wózków spalinowych i elektrycznych.

Lokalne wsparcie 
CROVORG GROUP jest dealerem firmy CESAB oferującym indywidualną obsługę z zapleczem wiodącego 

producenta europejskiego.

Elastyczne pakiety finansowe  
Nasi klienci korzystają z szerokiej gamy dogodnych rozwiązań finansujących sprzęt marki CESAB, między 

innymi dzierżawy, zakupu, umowy wynajmu.

Obszerna flota na wynajem 
Pełna gama wózków z przeciwwagą oraz wyposażenie magazynowe dostępne na wynajem, na dowolny 

okres wymagany przez klienta.



Właściwe rozwiązania
CESAB oferuje szeroką gamę wyposażenia magazynowego, 
zaprojektowanego i wyprodukowanego w Europie, spełniając 
zmieniające się wymagania klientów.

Załadunek i rozładunek, odbiór i wysyłka  
Gama produktów CESAB zaprojektowana jest z najwyższą 
starannością, aby spełniać wszystkie wymagania w zakresie 
załadunku i rozładunku. Począwszy od pracy na rampie,  
w magazynie, na otwartym terenie, czy  ograniczonych przestrzeniach, 
gdzie wózki marki CESAB pracują szybko i bezpiecznie.  
 
Transport poziomy  
Wózki CESAB zapewniają funkcjonalność zarówno  
w pracy ciągłej jak i jednorazowych rozładunkach. 
 
Składowanie  
Dostarczamy szeroką gamę wózków idealnie dopasowanych 
do składowania różnych towarów w magazynach, składach, 
otwartych przestrzeniach jak i do pracy w wąskich korytarzach.

Wózki widłowe CESAB i serwis CROVORG 
Gdzie liczy się jakość

Jakość odgrywa najważniejszą rolę we wszystkich działaniach firmy 
CESAB. Począwszy od procesu projektowania, kończąc na procesie 

produkcji według TPS (Toyota Production System)  
i normach ISO 9001, gdzie każdy produkt CESAB zaprojektowany 

jest przez wybitnych inżynierów zapewniając maksymalną wydajność 
i żywotność wózka. 

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo istotny 
jest dobór odpowiednich dealerów w celu 

utrzymania wysokiej jakości usług. Partnerzy 
CESAB muszą podzielać filozofię osiągnięcia 

sukcesu poprzez stawianie potrzeb 
klienta na pierwszym miejscu. 

Współpracując 
z CROVORG GROUP  
korzystają Państwo ze 

wszystkich zasobów 
całej struktury CESAB. 

CROVORG GROUP 
zapewnia wysoki poziom usług 

serwisowych. 

Zespół CROVORG GROUP zapewnia indywidualne rozwiązania 
dostosowane do potrzeb i specyfiki pracy klienta.  

 
Inwestujemy w swoich pracowników, zapewniając szkolenia 

 z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, prowadzone 
przez najlepszych inżynierów.



Otrzymujesz wsparcie wtedy, kiedy go potrzebujesz

Istotą oferty CROVORG GROUP są 
indywidualnie dostosowane usługi, wsparte 
60-letnim doświadczeniem marki CESAB. 

Klienci otrzymują od nas całkowite 
zaangażowanie, indywidualne podejście  
i obsługę na najwyższym poziomie.  
 
Dysponujemy  zapleczem technicznym  
i obsługą serwisową we wszytkich 
regionach Polski, zapewniając Państwu 
szybki i niezawodny serwis. Posiadamy 
magazyn częsci zamiennych dostarczanych 
tego samego lub następnego dnia.  
 
Jako ogólnoeuropejska marka CESAB, 
wykorzystujemy doświadczenia z 
współpracy z różnymi klientami w różnych 
krajach, dzięki czemu wciąż udoskonalamy 

swoje produkty i usługi, aby jeszcze lepiej 
wspierać Państwa firmę. Zatem, czy 
planujesz rozwój, czy szukasz sposobu 
na racjonalizację działań magazynowych, 
jesteśmy tutaj aby służyć Ci radą  
w każdej chwili. Stwierdzenie „najlepszy 
ze wszystkich” odzwierciedla się w naszych 
możliwościach korzystania z wiedzy 
i bogatego doświadczenia zespołów 
inżynierów CESAB i CROVORG GROUP. 
 
Wynajem wózków jest najlepszym 
rozwiązaniem dla Państwa firmy. Pozwala  
szybko reagować na zapotrzebowanie 
rynku, sezonowość produkcji i dostaw. 
Niewątpliwym atutem tej formy użytkowania 
jest możliwość  precyzyjnego oszacowania 
kosztów dzięki stałej racie najmu, 
zawierającej koszty finansowania i serwisu 

wózka. Umożliwia to także zachowanie 
płynności pracy firmy, w przypadku gdy 
wózek z Państwa floty ulegnie awarii. 
 
Za naszym pośrednictwem korzystają 
Państwo z bezcennej wiedzy  
i doświadczenia CROVORG GROUP 
oraz CESAB. Dostarczamy kompleksową 
ofertę, dlatego nie muszą Państwo szukać 
wielu dostawców. CROVORG GROUP 
jest najbardziej zainteresowany tym, aby 
to Twoja firma się rozwijała. Ostatecznie 
miarą naszego sukcesu jest Państwa 
sukces, który możesz z nami osiągnąć.  
 
Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas 
i umów się na spotkanie.

Wózki widłowe CESAB i serwis CROVORG 
Gdzie liczy się jakość

Oryginalne części CESAB
Nasi technicy zaopatrzeni są w potrzebne 

części zamienne. Dostarczamy także części do 
wszystkich marek i modeli wózków widłowych.

Od szkolenia do obsługi - jeden 
telefon, a wszystkim się zajmiemy

Osiągnij największe korzyści zasobów Twojej 
gospodarki materiałowej, dzięki wykorzystaniu 

najlepszego sprzętu i najlepszych ludzi.Oferujemy 
szkolenia operatorów, które pomogą zapewnić 

Twojej firmie osiągnięcie maksymalnej wydajności  
i zwiększone bezpieczeństwo pracy.

Elastyczny wynajem w okresie 
największego zapotrzebowania

Zapotrzebowanie firm nie zawsze jest przewidywalne. 
Kiedy Twoja firma przeżywa sezonowy szczyt, 

możemy zapewnić Ci elastyczny wynajem długo lub 
krótkoterminowy. Czy jesteś dużą firmą, czy prowadzisz 
mały niezależny biznes, jesteśmy tutaj, aby dostarczyć 

Ci usługi, których potrzebujesz. 

Odpowiadając na Państwa potrzeby
Jeżeli każesz klientom na siebie czekać, istnieje 

realne ryzyko, że zwrócą się do Twojej konkurencji. 
Dlatego udzielimy Ci wsparcia, abyś mógł 

dostarczyć towary zawsze na czas. Poza tym, 
sukces naszej firmy opiera sie na Twoim sukcesie. 

Zapewniamy szybki czas reakcji serwisu.



CROVORG GROUP
al. Krakowska 108, Sękocin Stary 05-090, Polska
Tel:  022 490 23 23 e-mail: info@cesab-wozki.pl web: www.cesab-wozki.pl
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