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ZAKRES DZIAŁANIA O FIRMIE

Firma Systemy Transportu Bliskiego Sp. z o. o. została utworzona 

w 1988 roku w Bydgoszczy. Jesteśmy jedną z wiodących firm

w branży dźwignicowej. Oferujemy kompleksowe rozwiązania

w zakresie systemów transportu bliskiego. 

W 2006 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością

ISO 9001:2009, który obejmuje również normę PN-N-18001:2004

i jest zgodny z normą w zakresie projektowania, produkcji, 

montażu, modernizacji i serwisu urządzeń transportu bliskiego.

Charakteryzuje nas elastyczność działania oraz determinacja

w dążeniu do celu. Nasze dwudziestosiedmioletnie doświad-

czenie pozwala na profesjonalne doradztwo na każdym etapie 

projektu. Posiadamy przemysłową strategie marketingową, 

nieustająco się rozwijamy. Specjalne wymagania klientów reali-

zujemy dzięki szerokiemu spektrum części i komponentów.

Od 2004 roku jesteśmy oficjalnym partnerem niemieckiej firmy

SWF Krantechnik GmbH. 

Niezawodność oraz elastyczność naszych produktów i usług 

sprawia, że jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania speł-

niające oczekiwania najbardziej wymagających klientów. 
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Suwnice  dwudźwigarowe  stosowane są przy udźwigach 

powyżej 15 ton oraz wtedy, gdy wymagane jest osią-

gnięcie największej wysokości podnoszenia. Zawsze dos-

tosowujemy się do potrzeb klienta.

SUWNICE 

DWUDŹWIGAROWE

SUWNICE NATOROWE

SUWNICE 

JEDNODŹWIGAROWE
STB Panda jest jednym z nielicznych producentów suwnic 

w Polsce z tak dużym doświadczeniem. Zastosowanie 

nowoczesnych komponentów oraz ciągłe udoskonalanie 

konstrukcji sprawia, że nasze suwnice charakteryzują się 

znakomitymi parametrami technicznymi i funkcjonalnoś-

cią. Do potrzeb każdego klienta podchodzimy indywidu-

alnie. 

Na jednym podtorzu może pracować kilka suwnic, którymi 

steruje się indywidualnie lub w tandemie. Suwnice mogą 

być wyposażone w dwa lub więcej wciągników, a system 

sterowania pozwala na sterowanie  każdym wciągnikiem 

osobno lub wszystkimi jednocześnie. 

Suwnice jednodźwigarowe pomostowe przeznaczone są 

do transportu ładunków o stosunkowo niskich udźwigach. 

Maksymalny udźwig można osiągnąć za pomocą specja-

lnego wykonania suwnic jednobelkowych.  
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Wielowariantowość żurawi firmy 

STB Panda sprawia, że są zawsze 

przystosowane do indywidual-

nych potrzeb klienta. Na Państwa 

życzenie możemy wyposażyć 

żuraw w napęd elektryczny lub 

ręczny. Posiadamy w swojej ofer-

cie żurawie słupowe oraz naścien-

ne. Zakres pracy uzależniony jest 

od typu urządzenia. Wykonujemy 

żurawie na wyposażenie hali, 

warsztatu czy placu składowego. 

Suwnice bramowe są jednym z najbardziej charakte-

rystycznych produktów w branży suwnicowej. Idealne 

rozwiązanie do stosowania w wielu obszarach, gdzie 

transport odbywa się często w różnych miejscach. 

Wysokość i rozpiętość suwnicy może zostać indywidu-

alnie dopasowana do potrzeb klienta. 

W suwnicach firmy STB Panda wszystkie koła jezdne są  

napędzane, co powoduje bezpieczny i płynny rozruch 

oraz jazdę urządzenia w każdych warunkach. Nowoczesna 

i lekka konstrukcja nośna zapewnia znakomity komfort 

użytkowania. Nasze suwnice wyposażamy w kleszcze 

szynowe oraz urządzenie monitorujące prędkość wiatru, 

które nie pozwala na pracę w przypadku silnego pod-

muchu.

SUWNICE BRAMOWE

ŻURAWIE
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Nova Blackline to ekonomiczna wersja standardowego 

wciągnika i jest to nowość w naszej ofercie. Niezawodne 

rozwiązanie, które zostało stworzone na podstawie spraw-

dzonego technicznego projektu. Blackline charakteryzuje 

silny udźwig w atrakcyjnej cenie.

• udźwig od 2 do 12 t, maksymalna wysokość podnoszenia
12 metrów

• duży bęben, który zmniejsza zużywanie się liny

• mechaniczna ochrona konstrukcji i suwnicy

• ochrona przed przegrzaniem napędu wózka

• szybka i łatwa instalacja

Urządzenia firmy STB Panda wyposażone są głównie we 

wciągniki firmy SWF. Rozwiązanie to gwarantuje niskie 

koszty konserwacji  oraz bardzo wydajną i cichą pracę

z jednoczesnym zachowaniem najwyższej jakości. 

Wciągniki łańcuchowe występują w różnych wersjach

i wykonaniach. Możemy zaproponować wciągniki łańc-

uchowe stacjonarne, podwieszane na haku, a także wypo-

sażone w wózek ręczny przeciągany oraz w elektryczny 

wózek jezdny. 

Posiadamy w ofercie również szeroki wachlarz konstrukcji 

wciągników linowych: niskiej zabudowy, standardowej 

zabudowy, stacjonarne, kątowe oraz w ciągarki dla suwnic 

dwudźwigarowych. Bogata oferta dodatkowego wyposa-

żenia w tym wersji przeciwwybuchowej Ex, która w stre-

fach zagrożenia wybuchem i różnych klasach temperatur 

otoczenia maksymalizuje bezpieczeństwo.

WCIĄGNIKI BLACKLINE
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Trawersy stanowią uzupełniający element, poszerzający możliwości 

transportowe. Często do przetransportowania ładunku zwykły hak jest 

niewystarczający. Jest to idealne rozwiązanie przy długich ładunkach lub o 

nieregularnych kształtach. Możemy Państwu zaoferować projektowanie, 

montaż oraz atestację. 

Wykonujemy trawersy stałe, regulowane oraz przesuwne z napędami 

elektrycznymi i pneumatycznymi. Jeżeli nie wiedzą Państwo w jaki sposób 

przetransportować ładunek zaprojektujemy urządzenie indywidualnie 

dostosowane do potrzeb. 

Staramy się zawsze wychodzić 

naprzeciw Państwa oczekiwaniom. 

Jesteśmy niezwykle elastyczni i z 

chęcią podejmujemy wyzwania. 

Wykonujemy realizacje na specjal-

ne życzenie klienta. Jednym z nich 

było wykonanie dźwignika noży-

cowego dla jednego z naszych 

klientów.

DŹWIGNIK NOŻYCOWY

TRAWERSY
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W ofercie firmy STB Panda znajdziecie 

Państwo szeroki wybór części zamien-

nych:

• tarcze hamulcowe 

• haki i zblocza hakowe

• zapasowe nadajniki sterowania 
radiowego

• kasety sterownicze

• liny stalowe, układacze lin 

• części zamienne do mechanizmów 
jazdy mostu 

• części zamienne do systemów 
zasilania suwnic (szynoprzewodów)

• części zamienne do wciągników 
linowych i łańcuchowych
SWF Krantechnik 

• części zamienne do wciągników 
linowych i łańcuchowych innych 
producentów

W ofercie firmy STB Panda znajdziecie Państwo szeroki 

wybór systemów zasilania, które zapewnią bezpieczną 

eksploatację urządzenia oraz zadbają o oszczędność 

energii. Możemy zaproponować systemy przewodów elas-

tycznych, szynoprzewody oraz łańcuchy energetyczne. 

Nasi specjaliści dobiorą odpowiednie rozwiązanie dla 

każdego klienta.

SYSTEMY ZASILANIA

CZĘŚCI ZAMIENNE
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Nasza firma posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do 

przeprowadzania napraw i konserwacji urządzeń 

dźwignicowych. Wykonujemy:

- remonty bieżące, średnie i kapitalne

- naprawy konstrukcji nośnych 

- naprawy mechanizmów, wymiany lin, wymianę i 
regenerację kół jezdnych 

- likwidowanie skutków uszkodzeń 

Przeprowadzamy przeglądy serwisowe, okresowe oraz 

konserwacyjne. 

MONTAŻ
I MODERNIZACJA

STB Panda oferuje wysokiej klasy usługi montażowe oraz 

modernizacje dźwignic. 

Nasi specjaliści są wyposażeni  w niezbędny sprzęt mon-

tażowy oraz narzędzia do wykonywania montażowych 

połączeń spawanych i śrubowych. W szczególnie trud-

nych warunkach przygotowujemy plan technologiczny 

montażu. 

Oferujemy usługi związane z modernizacją i przebudową 

na najwyższym poziomie, a w szczególności:

- zmianę napędów z ręcznych na elektryczne 

- zmianę systemów sterowania 

- przebudowę konstrukcji nośnej suwnic, żurawi, 
wciągarek w zakresie udźwigu, rozpiętości, wysokości 
podnoszenia itp. 

PROJEKTOWANIEKONSERWACJA
I SERWIS

Oferujemy usługi w zakresie opracowania projektów technicznych dźwignic, 

napędów, układów sterowania, zawiesi specjalnych, podtorzy dźwignic,

a także przenośników oraz maszyn i urządzeń nietypowych.

Do projektowania stosujemy systemy wspomagania projektowania 

AUTOcad oraz Wscad.

Ponadto dział projektowania zajmuje się opracowaniem:

- ekspertyz technicznych 

- badań technicznych

- atestacją zawiesi 

- oceną stanu technicznego
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Dźwigamy Niezawodność 

SYSTEMY TRANSPORTU BLISKIEGO 
PANDA Sp. z o.o. 

www.panda.pl

Systemy Transportu 

Bliskiego PANDA Sp. z o.o. 

ul. Glinki 144

85-861 Bydgoszcz

www.panda.pl

Sprzedaż i marketing:
tel: +48 52 370 71 21
tel: +48 52 370 71 24
marketing@panda.pl

Sekretariat
tel: +48 52 370 71 10
fax: +48 52 370 71 11
panda@panda.pl 

Serwis / tel: + 48 52 370 71 17 email: serwis@panda.pl

Polub

nas na 
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