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Fabryka Urządzeń Dźwigowych – na rynku od 1898 roku!

PŁYNNOŚĆ I SIŁA POD TWOJĄ KONTROLĄ





Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. nieprzerwanie od 1898 roku 
produkuje urządzenia  dla różnych gałęzi przemysłu i handlu. 

FUD dysponuje własną, wyspecjalizowaną bazą produkcyjną i biurem konstrukcyjnym 
oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie 

projektowania, budowy, dostawy i montażu urządzeń dźwigowych.

Firma specjalizuje się głównie 

w zakresie rozwiązań indywidualnych, 

bazując na bogatym doświadczeniu 

kadry inżynieryjnej, wynikającym

ze współpracy z niemal wszystkimi 

branżami na przestrzeni dziesięcioleci. 

Obszar działalności firmy obejmuje 

rynek krajowy, jak i zagraniczny, 

a klientami firmy FUD są zarówno małe 

firmy lokalne, jak i firmy o globalnym 

zasięgu działania.

Urządzenia marki FUD charakteryzuje 

wysoki poziom zaufania klientów, 

wynikający z ich niezawodności, 

trwałości oraz ich znaczenia 

w procesach realizowanych przez Klienta.

DOŚWIADCZENIE

suwnice specjalistyczne,

suwnice standardowe,

żurawie różnych typów, 

żurawiki i suwnice konsolowe, 

wciągniki i wciągarki, 

modernizacje,

konstrukcje stalowe,

serwis, naprawy i remonty,

części zamienne i akcesoria.

Główne obszary produkcji: 

GLOBALNY ZASIĘG ZAUFANIE KLIENTÓW
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OFERTA 
PRODUKTOWA

Suwnice o podwyższonej wytrzymałości i trwałości, w najwyższym standardzie 

wykonania z zastosowaniem komponentów produkcji FUD (wciągników, czołownic 

i zasilania).

Suwnice o wysokiej jakości i parametrach zoptymalizowanych do potrzeb Klienta. 

Zbudowane w oparciu o wciągniki i czołownice produkcji FUD lub innych europejskich 

dostawców komponentów. 

Suwnice o bardzo dobrej charakterystyce pracy dostosowanej do potrzeb klienta, 

jednocześnie zoptymalizowane pod względem kosztowym.

SUWNICE 
HERKULES

SUWNICE 
TAURUS

SUWNICE 
VECTUS

Typoszereg suwnic jedno  i dwudźwigarowych w trzech wariantach wykonania:dźwigarowych

SUWNICE STANDARDOWE

Produkty indywidualnie dostosowane do specyfiki branżowej klienta i warunków pracy urządzenia. 

SUWNICE SPECJALISTYCZNE

Doświadczenie i jakość, którym możesz zaufać!

lejnicze,

chwytakowe,

magnesowe, 

trawersowe, 

teleskopowe, 

kontenerowe, 

automatyczne, 

bramowe i półbramowe.

Rodzaje suwnic specjalistycznych:







PROCES REALIZACJI PROJEKTU DOSTAWY 
SUWNIC SPECJALISTYCZNYCH 

FUD posiada uprawnienia 
instytucji dozorowych 
i towarzystw 
kwalifikacyjnych 
niezbędne do produkcji 
urządzeń dźwigowych.

KLIENT OTRZYMUJE URZĄDZENIE SPEŁNIAJĄCE JEGO OCZEKIWANIA
- URUCHOMIONE I GOTOWE DO PRACY

IDENTYFIKACJA 
SPECYFIKACJI 
WYROBU

DOSTAWA

MONTAŻ

URUCHOMIENIE

DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA 
I WYKONAWCZA

PRODUKCJA

Własne biuro konstrukcyjne

Własne biuro konstrukcyjne

Produkcja oparta o własne 
zasoby produkcyjne i sprawdzoną 
grupę poddostawców materiałów

Własne zasoby logistyczne
+ specjalistyczni kooperanci

Własny zespół montażowy

Własny zespół + współpraca 
ze strategicznymi dostawcami.
Odbiór przez UDT

KOMPLEKSOWY NADZÓR 
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA PROJEKT
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OFERTA 
PRODUKTOWA

FUD produkuje żurawie, jako gotowe wyroby stanowiące kompleksową dostawę 
urządzenia wraz z uruchomieniem, produkuje elementy żurawi w kooperacji 
z innymi producentami lub modernizuje żurawie starszego typu, montując w nich 
nowoczesne komponenty i sterowania. 
Typy żurawi: portowe, stoczniowe, dokowe i do doków pływających.

Firma produkuje żurawie warsztatowe o szerokim zakresie udźwigów, wysięgów 

i wysokości podnoszenia, na indywidualne zamówienia Klienta.

FUD S.A. produkuje konstrukcje stalowe na potrzeby rynku dźwignicowego, 

a także na specjalne zamówienia pochodzące z innych branż. 

Dysponuje odpowiednim potencjałem do wykonania konstrukcji wielkogabarytowych, 

z możliwością ich obróbki na dużych maszynach oraz przeprowadzania ich wstępnego 

montażu na wysokiej hali.

ŻURAWIE 

Firma oferuje szeroki asortyment części zamiennych oraz wykonuje niestandardowe  

elementy na podstawie rysunków dostarczonych przez Klienta. 

Oferta obejmuje:

sprzęgła i przekładnie zębate, koła jezdne, zblocza hakowe, krążki i bębny linowe, 

łożyska podporowe, hamulce i tarcze hamulcowe, wózki kablowe i zderzaki.

FUD oferuje zawiesia, haki, liny, trawersy, kabiny, chwytaki i chwytniki. 

Firma wspiera Klientów w zakresie wszelkiego rodzaju dostaw akcesoriów 

związanych z transportem bliskim.

FUD wykonuje torowiska według własnego projektu i projektu Klienta. 

Wykonuje ekspertyzy, pomiary, regulacje ewentualnie modernizacje.
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ŻURAWIE 
WARSZTATOWE

KONSTRUKCJE 
STALOWE

CZĘŚCI 
ZAMIENNE

AKCESORIA

TOROWISKA 
SUWNIC I ŻURAWI







USŁUGI
- SERWIS I MODERNIZACJE

Wieloletnia trwałość,
niezawodność oraz
bardzo wysoka jakość
- to nie unikalne,
ale podstawowe
cechy naszych 
produktów.

Fabryka Urządzeń Dźwigowych oferuje swoim Klientom pełen zakres usług serwisowych wyrobów własnych 

jak również urządzeń dźwigowych innych producentów w zakresie: 

• serwisu pogwarancyjnego,

• serwisu gwarancyjnego,

• serwisu konserwacyjnego.

Usługi dodatkowe:

• instalacje suwnic, żurawi, wciągarek, wciągników wszystkich typów,

• montaż torowisk, szyn jezdnych, konstrukcji stalowych pod zabudowę suwnic,

• modernizacje,

• szkolenia,

• demontaż starych suwnic, torowisk i układów zasilania. 

FUD S.A. oferuje modernizacje różnych typów żurawi i suwnic. Usługi te dotyczą:

• przywrócenia parametrów użytkowych,

• poprawy parametrów użytkowych,

• rozszerzenia zakresu działania,

• wprowadzenia nowych technologii w sterowaniu, elektronice i napędach,

• lepszego wykorzystania konstrukcji poprzez zwiększenie udźwigu, szybkości i trwałości.

SERWIS

MODERNIZACJE
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ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE 
I PRODUKCYJNE

BIURO PROJEKTOWE
Wielopokoleniowy zespół projektantów FUD to grupa wysoko 

wykwalifikowanych specjalistów o bogatym doświadczeniu, 

których wiedza, nowoczesne techniki projektowe oraz umie-

jętności pozwalają realizować wszystkie, nawet najbardziej 

skomplikowane projekty urządzeń dźwigowych. 

Biuro projektowe współpracuje z Uczelniami Technicznymi 

i stanowi ważny element procesu edukacji przyszłych inżynierów 

w branży dźwignicowej w kraju.

ZASOBY PRODUKCYJNE
FUD dysponuje maszynami i infrastrukturą produkcyjną idealnie 

dostosowaną do realizacji specjalistycznych i typowych urządzeń 

dźwigowych. Wysoka hala pozwala na realizację wielkogabary-

towych konstrukcji stalowych żurawi czy suwnic, a obrabiarki 

ciężkie pozwalają na ich precyzyjną obróbkę. 

FUD stosuje nowoczesne techniki zabezpieczania antykorozyj-

nego. Posiada komorę śrutowniczą i kabino-suszarkę lakierniczą 

zapewniającą długą trwałość powłok malarskich na konstruk-

cjach pracujących w najcięższych warunkach środowiskowych.

Powyższe zasoby pozwalają uzyskać wysoką jakość końcową 

produktu, a infrastruktura pozwala na jego przetestowanie 

na miejscu. 

Dzięki unikalnej organizacji zasobów pracy i myśli technicznej 

FUD kontroluje cały proces powstawania wyrobu od 

dokumentacji do jego wywiezienia na miejsce montażu.

FUD posiada specjalistyczny zespół montażowy, który radzi sobie 

w każdych warunkach realizowanej inwestycji dostosowując się 

do wymagań czasowych i organizacyjnych na miejscu instalacji.

FUD to nie tylko produkty, ale przede wszystkim specjalistyczna wiedza 
z zakresu zaawansowanych procesów przemysłowych.
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ZAUFALI NAM

BRANŻA BUDOWLANA

PRODUCENCI MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

BRANŻA ENERGETYCZNA, PALIWOWA,
GÓRNICTWO

Skanska S.A.
Budimex S.A.
Strabag Sp. z o.o.
Polimex-Mostostal S.A.
Warbud S.A.
Elektrobudowa S.A.
Erbud Sp. z o.o.

Cemex Polska Sp. z o.o.
Opoczno S.A.
Solbet Sp. z o.o.
Grupa Prefabet S.A.
H+H Polska Sp. z o.o.
Cementownia Odra S.A.
Górażdże Cement S.A.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
PGNiG TERMIKA S.A.
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
GK Energa S.A.
EDF Energia Sp. z o.o.
GDF SUEZ Energia Polska S.A.
Fenice Poland Sp. z o.o.
RWE Polska S.A.
GK Tauron Polska Energia S.A.
PKN Orlen S.A.
Grupa Lotos S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

PRZEMYSŁ

HUTNICTWO I METALURGIA

TRANSPORT KOLEJOWY 
I DROGOWY

Alstom Power Sp. z o.o. 
GK Kopex S.A.
Famur S.A.
Famet S.A.
KGHM Zanam S.A.
CATERPILLAR POLAND Sp. z o.o.
Zakład Urządzeń Technicznych Unimasz Sp. z o.o.
AgustaWestland PZL-Świdnik S.A.
Lucchini Poland Sp. z o.o.
CIECH Soda Polska Sp. z o.o.
Grupa Azoty / Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Oragnika S.A.
Navikon SRY LTD
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Grupa ArcelorMittal
Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.
CMC Poland Sp. z o.o.
SGL Carbon Polska S.A.
Grupa Kęty S.A.
Huta Pokój S.A.
Huta Łabędy S.A.
Stalprofil S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
PKP Intercity S.A.
Newag S.A.
ZNTK
PKP Cargo S.A.
TIMEX S.A.
AGP Metro Polska s.c.
Michelin Polska S.A.
Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A.

CNH Polska Sp. z o.o.

Model współpracy FUD bazuje na kompleksowości. 
Firma zaprojektuje, wykona, dostarczy, zamontuje i uruchomi urządzenie 

dźwigowe wszędzie tam, gdzie oczekuje tego Klient.
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FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH S.A.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: +48 25 759 45 00

e-mail: biuro@fud.com.pl

Fabryka Urządzeń Dźwigowych – na rynku od 1898 roku!


