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USŁUGI SERWISOWE
Od ponad 20 lat produkujemy zabudowy,
przyczepy, naczepy i urządzenia hakowe. Dzięki
temu posiadamy szeroką wiedzą na temat
budowy pojazdów oraz dysponujemy
profesjonalnymi narzędziami i niezbędnymi
częściami zamiennymi.

Wśród szerokiej palety usług serwisowych
realizowanych przez KH-KIPPER znajduje się m.in.
▪ obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna,
▪ okresowe przeglądy techniczne,
▪ doraźne naprawy,
▪ remonty kapitalne,

▪ naprawy powypadkowe,
▪ naprawy oraz przeglądy okresowe żurawi,
▪ porady dotyczące eksploatacji,
▪ diagnostyka, naprawy układów hamulcowych

Knorr, Wabco, Haldex, regeneracja siłowników
wszystkich producentów czy naprawy
układów hydraulicznych.

Jesteśmy także autoryzowanym serwisem
obsługi urządzeń Hyva, Hewea, Fassi, HMF,
Palfinger i innych liczących się na rynku marek.



CZEŚCI ZAMIENNE
pełny asortyment oryginalnych części
zamiennych wywrotek i żurawi większości
producentów

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PRZEGLĄDY TECHNICZNE
okresowa kontrola najważniejszych elementów
zabudowy, przyczepy lub naczepy, układu
hydraulicznego i dodatkowego wyposażenia

CO DOKŁADNIE SPRAWDZAMY

NAPRAWY
doraźne naprawy, remonty kapitalne, naprawy
powypadkowe, profesjonalna obsługa w jak
najkrótszym czasie

RENOWACJA ZABUDOWY
wymiana zużytych elementów zabudowy, odnowa
powłoki lakierniczej, doposażenie, np. montaż
nadstawek na zabudowie

PROSZĘ WSTAWIĆ KOD QR

PROSZĘ WSTAWIĆ KOD QR

https://katalog.kh-kipper.pl/pl/
https://katalog.kh-kipper.pl/pl/
https://kh-kipper.pl/wp-content/uploads/2020/01/Karta_gwarancyjna_PL.pdf
https://kh-kipper.pl/wp-content/uploads/2020/01/Karta_gwarancyjna_PL.pdf


PORADY 
DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

doświadczony zespół serwisowy, szeroka
wiedza na temat budowy pojazdów dzięki 20-
letniemu doświadczeniu w produkcji zabudów,
przyczep, naczep i urządzeń hakowych

Samochód wyposażony w sprzęt niezbędny
do wykonania wszelkich prac serwisowych w
dowolnym miejscu. Narzędzia ręczne i
lakiernicze, spawarka itp. umożliwiają
wykonanie przeglądów technicznych, jak i
mniejszych lub większych napraw, np.
wymiana elementów zabudowy, prace
spawalnicze i lakiernicze, wymiana siłownika,
naprawy hydrauliki.

MOBILNY WARSZTAT



GDZIE REALIZOWANE SĄ USŁUGI SERWISOWE

SIEDZIBA KH-KIPPER

gdzie możesz również wykonać renowację 
całej zabudowy

tel. kom. +48 501 445 107
serwis@kh-kipper.pl

AUTORYZOWANE SERWISY

SERWIS MOBILNY

który w trosce o Twoją wygodę dotrze do 
każdego miejsca w kraju 

znajdź najbliższy punkt w Twoim kraju na 
stronie www.kh-kipper.pl



Sprzedaż i serwis produktów dla klientów za granicą odbywa się poprzez naszych przedstawicieli.
Listę dystrybutorów znajdziesz na naszej stronie internetowej.

KH-KIPPER Sp. z o.o.
Kajetanów 130
26-050 Zagnańsk

tel. +48 41 30 11 568
fax +48 41 30 11 303
biuro@kh-kipper.pl
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