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Dzię ki de ter mi na cji i wy czu ciu
po trzeb ryn ko wych KH -Kip per
z ma łe go warsz ta tu roz wi nął
się w pręż nie dzia ła ją ce
przed się bior stwo. Za ple cze
fir my obej mu je dwa za kła dy
pro duk cyj ne, któ re sta le mo -
der ni zo wa ne i roz bu do wy wa -
ne bę dą w sta nie wy pro du ko -
wać rocz nie na wet po nad dwa
ty sią ce sztuk za bu dów, przy -
czep i na czep. W ro ku 2014
ste ry w fir mie prze jął syn za ło -
ży cie la, An drzej Ka mion ka,
a sta no wi sko wi ce pre ze sa ob -
jął To masz Biel. Obaj kon se -

kwent nie uno wo cze śnia li fir -
mę po przez roz bu do wę in fra -
struk tu ry, in we sty cje w no wo -
cze sny park ma szy no wy oraz
sys te my in for ma tycz ne. Dzię -
ki te mu pro duk ty opusz cza ją -
ce za kła dy pro duk cyj ne 
w Ka je ta no wie i Skar ży sku Ka -
mie nej ce chu je nie za wod ność
i pro duk tyw ność. W naj bliż -
szej przy szło ści KH -Kip per na -
dal sta wiać bę dzie na roz wój
tech no lo gicz ny pro duk tów,
z na ci skiem na wy wrot ki tyl -
noz sy po we oraz trój stron ne.
Do koń ca ro ku fir ma ukoń czy
w Ka je ta no wie bu do wę ha li

mon ta żo wej z no wo cze sną la -
kier nią. Naj póź niej w lu tym
przy szłe go ro ku po win na zo -
stać tam uru cho mio na nor -
mal na pro duk cja. Ro snąć bę -
dzie tak że za trud nie nie. Za -
kład w Ka je ta no wie dzia ła
obec nie na po wierzch ni trzy -
dzie stu dwóch ty się cy me trów
kwa dra to wych, ale fir ma do -
ku pi ła ko lej nych osiem ty się -
cy me trów kwa dra to wych
i roz po czy na bu do wę ko lej nej
ha li mon ta żo wej, co po zwo li
zwięk szyć mo ce pro duk cyj ne
o dal sze dwa dzie ścia pro -

cent. W chwi li obec nej za kła -
dy KH -Kip per opusz cza ty go -
dnio wo czter dzie ści go to -
wych do za mon to wa nia za bu -
dów. Ten den cja jest wzro sto -
wa, KH -Kip per otrzy mał na ty -
le du żo za mó wień, że ma co
ro bić przy naj mniej do po ło wy
przy szłe go ro ku. A co bę dzie
da lej? W Ka je ta no wie ma ją
na dzie ję, że bo om bu dow la ny
się utrzy ma. Fir ma dla bez pie -
czeń stwa sta wia na obec ność
w róż nych bran żach i na wet
na naj bar dziej eg zo tycz nych
ryn kach. Mu si się to wią zać
ze zwięk sze niem pro duk cji,

któ ra w przy szłym ro ku prze -
kro czyć ma dwa ty sią ce sztuk
róż ne go ro dza ju spe cja li -
stycz nych za bu dów. Głów nie
dla bran ży bu dow la nej, ale
tak że dla ko mu nal nej i ko pal -
nia nej. Choć KH -Kip per za -
mie rza  na dal kon cen tro wać
na pro duk cji za bu dów wy wro -
tek tyl noz sy po wych i dwu -
stron nych, to nie za nie cha

wy twa rza nia in nych spe cja li -
stycz nych po jaz dów, w ro dza -
ju przy czep, na czep i ha kow -
ców. Fir ma za mie rza tak że
roz wi jać pro duk cję za bu dów
ko pal nia nych. Mo del W1MV
zo stał w tym ro ku no mi no wa -
ny do pre sti żo wej na gro dy
w kon kur sie Tra iler In no va tion
pro mu ją cym wy jąt ko we po -
my sły i in no wa cje pro duk to -
we. Za bu do wa przy sto so wa -
na jest do pra cy w przemyśle
wydobywczym w naj cięż -
szych wa run kach. Te go ty pu
po jaz dy pra cu ją w pol skich
ko pal niach wa pie nia, set ki ta -
kich za bu dów zo sta ło wy eks -
por to wa nych. Wszę dzie zbie -
ra ją po chleb ne re cen zje,
użyt kujące je kopalnie
surowców skalnych mo gą
bo wiem po czy nić znacz ne

oszczęd no ści na na trans -
por cie urobku.
KH -Kip per bę dzie zwięk szał
mo ce pro duk cyj ne, ale nie
spodziewa się zmia ny pro por -
cji eks por tu i sprze da ży kra jo -
wej. Nie ozna cza to oczy wi -
ście, że KH -Kip per nie bę dzie
chciał zwięk szać udzia łów
w kra jo wym ryn ku za bu dów
cięż kich. W chwi li obec nej
stan po sia da nia w tym seg -
men cie się ga czter dzie stu pię -
ciu pro cent. A mo że być wię -
cej. Fir ma roz wi ja pro duk cję
i choć jej wy ro by w prze wa ża -
ją cej więk szo ści tra fia ją
na eks port, to sta ra się tak że
roz bu do wy wać swe udzia ły
ryn ko we w Pol sce. Kra jo wi

od bior cy są dla KH -Kip per
bar dzo waż ni tak że dla te go,
że ko rzy sta jąc z ich do świad -
czeń fir ma mo że roz wi jać
tech no lo gię pro duk cji i bu do -
wać pre stiż mar ki. Dzia ła nia
KH -Kip per z pew no ścią na dal
na sta wio ne bę dą na eks port.
Wpły wy ze sprze da ży za gra -
ni cę są bo wiem nie zbęd ne,
aby fir ma mo gła się roz wi jać.
Prak tycz nie wszyst kie ryn ki
na któ rych dzia ła KH -Kip per
ma ją się bar dzo do brze, ale
trud no prze wi dzieć, co przy nie -
sie naj bliż sza przy szłość.
Wszyst ko za le żeć bę dzie od sy -
tu acji bu dow nic twa bę dą ce go
ko łem za ma cho wym ca łej go -
spo dar ki. Nie ste ty, lu -
bią cym się sys te ma -
tycz nie za ci nać…
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KH -Kip per kon se kwent nie pod bi ja świa to we ryn ki
Przed dwu dzie sto ma la ty, two rząc pod wa li ny KH -Kip per, Kon stan ty Ka mion -
ka miał po mysł na zbu do wa nie fir my o mię dzy na ro do wym za się gu. I wi zja
ta się zi ści ła, dziś dzie więć dzie siąt pro cent ca łej pro duk cji KH -Kip per jest
eks por to wa ne, a pol skie wy wrot ki spo tkać moż na nie tyl ko w Eu ropie, ale
tak że w Azji, Ame ry ce Po łu dnio wej, Afry ce a na wet w da le kiej Oce anii

www.kh-kipper.pl

Każ de go ty go dnia za kła dy pro duk cyj ne KH -Kip per opusz cza czter dzie ści za bu dów.
A po nie waż utrzy mu je się ten den cja wzro sto wa, fir ma zwięk sza mo ce pro duk cyj ne

Za bu do wy ko pal nia ne wy ko rzy sty wa ne w prze my śle wy do byw czym po zwa la ją po -
czy nić znacz ne oszczęd no ści na trans por cie urob ku




