
Zaufanie buduje się latami. Lemarpol to ćwierć wieku doświadczenia w branży wózków 
widłowych. Rodzinny biznes, który przerodził się w prężnie działające przedsiębiorstwo. 
W naszej ofercie znajdziecie tylko sprawdzony sprzęt. Niezawodną flotę, która sprosta 
najtrudniejszym zadaniom. Trzymamy rękę na pulsie – w razie potrzeby zawsze możesz 
liczyć na team naszych serwisantów.

POLSKI KAPITAŁ  
RAZEM UNIESIEMY 
WSZYSTKO



DLACZEGO MY?

SZYBKA DOSTAWA: 
dwie bazy z wózkami: Zator (Małopolska),  
Koprki (koło Warszawy).
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NAJEM URZĄDZEŃ: 
możliwość wynajmu długoterminowego zamiast zakupu  
oraz możliwość startu leasingu z 3-miesięcznym opóźnieniem.
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SZYBKI I KOMPLEKSOWY SERWIS: 
punkty serwisowe w całej Polsce,  
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
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1 NAJWIĘKSZY STOK W POLSCE: 
na stanie ponad 500 nowych i używanych maszyn.



BEZPIECZEŃSTWO 
TO NASZ  
PRIORYTET

 ■ Nasi pracownicy terenowi otrzymali specjalne wytyczne 
sanitarne oraz pozostają pod stałym nadzorem,

 ■ oferujemy możliwość telekonferencji z konsultantem za 
pomocą narzędzi online (np. Skype),

 ■ wszystkie dostępne u nas wózki – zarówno nowe, jak 
i wynajmowe – są na bieżąco dezynfekowane,

 ■ organizujemy szkolenia online dla operatorów.

Ściśle przestrzegamy wszelkich  
norm bezpieczeństwa w związku  

z zagrożeniem epidemicznym.

Przestrzegamy  
zasad bezpieczeństwa  
ws. COVID-19



NIEZAWODNE CZĘŚCI 
DLA TWOJEJ FLOTY

 ■ Części zamienne do wózków widłowych: 
MANITOU, TOYOTA, KOMATSU, NISSAN, 
MITSUBISHI, JUNGHEINRICH, LINDE, 
STEINBOCK-BOSS, STILL, TCM, YALE 
i innych.

 ■ Części do silników: Toyota, Komatsu, Isuzu, 
Mitsubishi, Nissan i innych.

 ■ Akcesoria do wózków widłowych: fotele 
operatora, pasy bezpieczeństwa, lusterka, 
koguty, łańcuchy śniegowe.

 ■ Wyposażenie dodatkowe: przesuwy, 
chwytaki, obrotnice, kabiny.

 ■ Opony superelastyczne oraz pneumatyczne.
 ■ Widły do wózków widłowych, przedłużki.
 ■ Materiały eksploatacyjne: filtry, oleje.
 ■ Baterie trakcyjne do wózków elektrycznych.
 ■ Oryginalne części i osprzęt do ładowarek 

teleskopowych MANITOU.
 ■ Chwytaki, łyżki, wciągarki, wysięgniki, 

zamiatarki, platformy robocze.

Nasza oferta obejmuje ponad 10 tysięcy pozycji 
magazynowych w stałej sprzedaży!

W naszej ofercie znajdziesz:

GWARANTUJEMY

 ■ Profesjonalne doradztwo i obsługę,
 ■ Atrakcyjne ceny – rabaty dla Serwisów wózków widłowych  

i stałych Klientów.
 ■ Szybką wysyłkę części.

Sprawdź więcej na: lemarpol.eu/czesci-do-wozkow-widlowych/

Dział części:
tel. +48 663 860 222 / + 48 33 875 29 03
e-mail: czesci@lemarpol.pl
www.lemarpol.eu / www.manitou-czesci.pl



OFERTA SPRZEDAŻY CZĘŚCI

CENA (NETTO)

URZĄDZENIE GAZOWE PODCIŚNIENIOWE LOVATO 499 ZŁ

SZYBA DO WÓZKA TOYOTA 8 HARTOWANA BEZ WYCIERACZKI 990 ZŁ

NAGRZEWNICA 12V 399 ZŁ

FOTEL OPERATORA BEZ PASA 285 ZŁ

FOTEL OPERATORA Z PASEM I CZUJNIKIEM 748 ZŁ

PAS BEZPIECZEŃSTWA 65 ZŁ

KOGUT STROBOSKOPOWY 60 ZŁ

ŚWIATŁO BLUE SPOT 158 ZŁ

FILTR GAZU WSTĘPNY 199 ZŁ

FOTEL AMORTYZOWANY Z PASEM I CZUJNIKIEM 890 ZŁ

WÓZEK PALETOWY TOTAL SOURCE DŁUGOŚĆ ROBOCZA 1150 949 zł

Fotel 
amortyzowany
z pasem i czujnikiem

Fotel operatora
z pasem i czujnikiem

Widły

Szyba Toy 8 
przód

Wózek 
paletowy

Nagrzewnica

Zobacz więcej na: lemarpol.eu/czesci-do-wozkow-widlowych/

http://lemarpol.eu/czesci-do-wozkow-widlowych/


Oryginalne części i osprzęt  
do wózków widłowych i ładowarek MANITOU 



Wszystkie ceny netto Sprawdź więcej na: www.lemarpol.eu

PROMOCJE I RABATY

Unia Europejska wprowadziła nowy standard emisji spalin. Aby dostosować się do aktualnego 
prawa producenci wiodących marek wycofują z rynku stare silniki z normą EURO STAGE 3. 
Z drugiej strony, proekologiczne zmiany skutkują wzrostem cen.  Ale nie u nas! Odwiedź nasz STOK 
i przekonaj się, że jakość może iść w parze z niską ceną. W swoim asortymencie posiadamy ponad 
500 szt. nowych i używanych wózków widłowych, zwyżek oraz podnośników teleskopowych. Nie 
musisz czekać, aż sprzęt zostanie sprowadzony z zagranicy – masz go od ręki!

MANITOU MI15G
wózek spalinowy, czołowy

MANITOU MI25G
wózek spalinowy, czołowy

2019 r.

2015 r.

2020 r.

2018 r.

NOWE

UŻYWANE

72,000 zł

52,000 zł

73,900 zł

57,000 zł

2019 r.

2014 r.

2020 r.

NOWE

UŻYWANE

86,500 zł

55,000 zł

88,400 zł

http://www.lemarpol.eu


Wszystkie ceny netto Czas trwania promocji: do 30.06.2020. Promocje nie łączą się. | Sprawdź więcej na: www.lemarpol.eu

http://www.lemarpol.eu
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Wózki z normami Euro STAGE 3 w bardzo 
atrakcyjnej cenie. Promocja obowiązuje do 
wyczerpania zapasów. 
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Do czasu sprowadzenia Twojego nowego 
wózka oferujemy wynajem wózka 
pomostowego 30% taniej

6

TWÓJ
PAKIET

KORZYŚCI Do zakupu wózka czołowego, dołączamy talon 
na 3000 zł do wykorzystania przy zakupie wózka 
Manitou EP15. Ważny przez 12 miesięcy.

Umożliwiamy zakup wózka Manitou 
EP15 w 3 równych ratach.

Przy zakupie dowolnego wózka, 
przeprowadzamy ocenę stanu technicznego 
na pozostałe wózki klienta GRATIS!

Zapewniamy preferencyjny przelicznik 
Euro, zamrożony na poziomie 4,45 zł 
z gwarancją bezpiecznego przewalutowania.



WYKWALIFIKOWANI 
PRACOWNICY

BLISKO 50 PUNKTÓW 
SERWISOWYCH SERWIS 24H

-50%
Od ceny robocizny na pierwszą 

usługę serwisową wykonaną  
na nowym* wózku

na części dla pierwszej usługi*

-20%

Sprawdź więcej na: lemarpol.eu/serwis-wozkow-widlowych/

SERWIS 
DO TWOICH USŁUG

PROMOCJE

*nigdy nie obsługiwanym lub takim, którego nie obsługiwaliśmy  
przez min. 18 miesięcy.

http://lemarpol.eu/serwis-wozkow-widlowych/


ZAKRES NASZYCH 
USŁUG SERWISOWYCH

PRZYGOTOWANI
NA KAŻDĄ SYTUACJĘ!

 ■ Przeglądy wózków zgodne 
z wytycznymi DTR danego producenta.

 ■ Przygotowanie wózka do Przeglądu 
UDT.

 ■ Asysty przeglądów UDT.
 ■ Resurs.
 ■ Ocena Stanu Technicznego urządzenia.

 ■ Diagnostyka.
 ■ Generalne remonty wózków.
 ■ Regeneracja baterii trakcyjnych.
 ■ Produkcja kabin.
 ■ Do czasu sprowadzenia nowego 

wózka: 30% rabatu na wynajem wózka 
pomostowego.

Korzyści dla Ciebie: 
 ■ gwarancja nawet do 60 miesięcy,
 ■ stały koszt przeglądów, 
 ■ darmowa naprawa, jeśli jej zakres obejmuje gwarancja, 
 ■ urządzenie zastępcze, jeśli naprawa potrwa >48h.

Ściśle przestrzegamy wszelkich norm bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epide-
micznym. Nasi pracownicy terenowi otrzymali specjalne wytyczne sanitarne oraz pozo-
stają pod stałym nadzorem. Przeprowadzamy serwisy wózków w wyznaczonym przez 
klienta miejscu, bez konieczności kontaktu z pracownikami.

Dział serwisu:
tel: 33 / 870-52-57 / +48 691 500 217
e-mail: serwis@lemarpol.pl

Przestrzegamy  
zasad bezpieczeństwa  
ws. COVID-19



na wynajem podestu nożycowego 
przy wynajmie wózka widłowego 

lub podestu przegubowego

WYNAJEM 
KRÓTKOTERMINOWY  
NAWET NA JEDEN DZIEŃ!

 ■ Sprzęt dezynfekowany.
 ■ Serwis w pełnym składzie odpowiednio 

przeszkolony i zabezpieczony przed Covid.
 ■ Wynajem wózków specjalistycznych, 

zwyżek, platform ruchomych, wózków 
teleskopowych i terenowych.

 ■ Odbierz wózek w Ożarowie Mazowieckim, 
lub w Zatorze, albo… 

 ■ …dowieziemy wózek w dowolne miejsce. 
 ■ Wynajmujemy tylko wózki „nearly new” – 

w wieku do trzech lat.
 ■ Potrzebujesz wózek z osprzętem lub 

operatorem? Nie ma problemu.

-20%
PROMOCJA NA CAŁY 

ASORTYMENT!

-30%

Sprawdź więcej na: lemarpol.eu/wynajem-wozkow-widlowych/

Skontaktuj się z nami!
warszawa@lemarpol.pl
691 052 130
663 870 222

zator@lemarpol.pl
603 785 626
609 359 648 Zobacz więcej na: lemarpol.eu/wynajem-wozkow-widlowych/

http://lemarpol.eu/wynajem-wozkow-widlowych/
http://lemarpol.eu/wynajem-wozkow-widlowych/


SZKOLIMY  
BEZPIECZNIE! 

E-LEARNIG
 ■ 5 wykładów w formie prezentacji video + 

konspekt szkoleniowy
 ■ wykłady przesyłane bezpośrednio do 

uczestnika szkolenia
 ■ test po każdym wykładzie
 ■ opracowane pytania egzaminacyjne
 ■ kontakt ze szkoleniowcem na każdym  

etapie szkolenia

ON-LINE
 ■ 1 spotkanie wirtualne za pośrednictwem 

Google Classroom (ok 4-5h) + konspekt 
szkoleniowy

 ■ 2 testy na zakończenie każdego modułu 
szkolenia

 ■ terminy do uzgodnienia
 ■ opracowane pytania egzaminacyjne
 ■ kontakt ze szkoleniowcem – możliwość 

zadawania pytań w trakcie szkolenia

 ■ w dniu egzaminu UDT lub w dniu 
poprzedzającym egzamin UDT (do 
uzgodnienia)

 ■ w Oddziale Lemarpol Zator lub Koprki / 
w miejsce wskazanym przez Klienta 
pod warunkiem posiadania sprzętu 
odpowiedniego do kategorii szkolenia

 ■ w terminie uzależnionym od UDT*
 ■ w Oddziale Lemarpol Zator lub Koprki / 

w miejsce wskazanym przez Klienta 

pod warunkiem posiadania sprzętu 
odpowiedniego do kategorii szkolenia

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGAZAMIN UDT

*egzaminy Urzędu Dozoru Technicznego nie odbywają się w związ-
ku ze stanem epidemii, ale składanie wniosków egzaminacyjnych 
odbywa się w normalnym trybie; po przywróceniu egzaminów wnio-
ski będą rozpatrywane w kolejności chronologicznej

W odpowiedzi na obecną sytuację związaną z zagrożeniem 
epidemicznym, opracowaliśmy program szkolenia on-line.

Rabat specjalny  
na szkolenie  
on-line!-15%



SZKOLIMY OPERATORÓW URZĄDZEŃ:

Kontakt:
+48 502 031 578
kamila.karkowska@lemarpol.pl
szkolenia@lemarpol.pl

Więcej informacji na naszej stronie:
lemarpol.eu/szkolenia

PRACUJ  
BEZPIECZNIE!

Jeden egzamin –  
wszystkie kategorie!

Jeden egzamin – obydwie  
kategorie urządzeń!

Uprawnienia na wózki specjalizowane 
dają uprawnienia na „zwykłe” wózki 
widłowe!

PODESTY RUCHOME,  
ZWYŻKI

WÓZKI JEZDNIOWE 
SPECJALIZOWANE

WÓZKI Z WYŁĄCZENIEM 
SPECJALIZOWANYCH – 
WÓZKI WIDŁOWE

SUWNICE, WCIĄGNIKI, 
WCIĄGARKI OGÓLNEGO 
PRZEZNACZENIA

nożycowe, koszowe, na 
samochodzie na przyczepie

z operatorem podnoszonym 
wraz z ładunkiem 
z wysięgnikiem

podestowe lub z siedziskiem 
dla obsługującego, prowadzone 
i zdalnie sterowane

lejnicze czerpakowe, 
magnesowe, wsadowe, 
striperowe, kuzienne

kursant powinien mieć 
ukończone 18 lat i posiadać 
badania do pracy na wysokości 
pow. 3 m

  termin szkolenia – 
do uzgodnienia

  egzamin odbywa się w dniu 
wyznaczonym przez UDT

  nie ma możliwości przeprowadzenia 
szkolenia i egzaminu w 1 dniu

kursant powinien mieć 
ukończone 18 lat i posiadać 
badania do pracy na wózkach

kursant powinien mieć 
ukończone 18 lat i posiadać 
badania do pracy na wózkach

kursant powinien mieć 
ukończone 18 lat i posiadać 
badania do pracy na suwnicy

szkolenia tylko u Klienta

http://lemarpol.eu/szkolenia


Oddział 
Zator
32-640 Zator,  
ul. S. Staszica 21/2

tel: +48 33 870 51 13 
fax: +48 33 870 51 54

Siedziba

Koprki / Ożarów 
Mazowiecki
05-850 Koprki / Ożarów 
Mazowiecki, 
ul. Poznańska 478

NIP: 6760016783

tel / fax: 022 / 664 12 71 

www.lemarpol.eu

Autoryzowany dealer:


