ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА Б/У
ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ И СКЛАДСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
TWÓJ RYNEK UŻYWANYCH WÓZKÓW
WIDŁOWYCH I URZĄDZEŃ TECHNIKI
MAGAZYNOWEJ
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О компании

Мы мыслим в глобальном масштабе и
действуем в зависимости от конкретной 			
ситуации
Расположенная в городе Штур компания BlackForxx GmbH — международная компания,
специализирующаяся на продаже б/у вилочных
погрузчиков и складского оборудования. Мы
предлагаем широкий спектр товаров для дилеров
и конечных пользователей: более 1 200 машин
разных производителей, разной мощности и в разных
исполнениях. Кроме того, в нашем ассортименте
имеется также навесное оборудование и прочие
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принадлежности. Компания существует с 2008 года.
За это время мы развили собственную сеть сбыта,
наработали ассортимент продукции и сплотились
в дружный коллектив из 70 человек. Сегодня
мы можем с гордостью заявить: мы являемся
брендонезависимой торговой площадкой б/у
вилочных погрузчиков и складского оборудования.
Мы обладаем профессиональными и рыночными
знаниями на международном уровне.
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Prezentacja firmy
Bremen
Black Forxx

L
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Myślimy globalnie,
działamy lokalnie
Firma BlackForxx GmbH w Stuhr jest międzynarodową firmą
specjalizującą się w handlu używanymi wózkami widłowymi i
urządzeniami techniki magazynowej. Na pierwszym planie naszej
działalności jest różnorodność oferty. Nasza oferta skierowana
jest zarówno do sprzedawców jak i do użytkowników końcowych i
obejmuje ponad 1200 urządzeń różnych producentów w różnych
klasach udźwigu i o różnych typach konstrukcji. Oprócz tego
mamy w ofercie również Osprzęt oraz inne elementy wyposażenia.
Od czasu założenia przedsiębiorstwa w 2008 roku nieustannie
rozbudowywaliśmy naszą sieć dystrybucyjną, portfolio produktów
i nasz zespół, który obecnie składa się 70 osób. Dlatego dziś
możemy z dumą mówić o sobie: Jesteśmy ponadmarkowym rynkiem używanych wózków widłowych i urządzeń techniki magazynowej. Szczycimy się rzadko spotykaną na świecie kompetencją i
znajomością rynku.
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Подержанное оборудование

Доступное оборудование премиального
класса
Вилочным погрузчикам и складскому оборудованию
необязательно быть новыми, чтобы обеспечить
эффективную и надежную работу на долгие
годы. Компания BlackForxx располагает широким
ассортиментом б/у погрузчиков известных марок (Still,
Linde, Jungheinrich, Hyster, OM и пр.) по выгодным
ценам. При этом малейший риск исключен. Все
поступившие к нам машины проходят тщательное

обследование, классифицируются по унифицированной
5-ступенчатой системе качества и только после этого
выставляются на продажу. Качество обозначается
звездочками и позволяет вам с одного взгляда
понять состояние машины: от практически новой
до подержанной. Вы можете быть на сто процентов
уверены в том, что ваше приобретение соответствует
заявленным качествам.

Ihr neuer Stapler
wartet schon auf Sie
im größten Fahrzeugmarkt
für Gabelstapler, Lagertechnik
und Anbaugeräte.

www.forklift-international.com
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Urządzenia używane

Klasa premium w korzystnej cenie

Nie trzeba za każdym razem kupować nowych wózków
widłowych czy urządzeń techniki magazynowej, aby
jeszcze przez długie lata efektywnie i niezawodnie nam
służyły. W BlackForxx dostępnych jest na miejscu zawsze
wiele ofert używanych wózków widłowych znanych markowych producentów (Still, Linde, Jungheinrich, Hyster,
OM i innych) – i to w nadzwyczaj dobrych cenach.
Klient niczym tutaj nie ryzykuje, ponieważ u nas
obowiązuje następująca procedura: Każdy używany wó-

zek widłowy, zanim trafi na naszą ekspozycję, jest przez
nas poddawany gruntownemu przeglądowi i klasyfikacji
według jednolitego 5-stopniowego systemu jakości. Ta
klasyfikacja gwiazdkowa ułatwi Państwu zorientowanie
się co do stanu danego urządzenia - od urządzenia nieodnowionego po urządzenie w pełni odnowione i sprawne.
Dzięki temu zawsze dajemy pewność, że „nowy staruszek” dotrzyma tego, co obiecuje.

Julius-Faucher-Str. 30 · 28307 Bremen · Tel.: 0421 / 27 84 87-0 · Fax: 0421 / 27 84 87-27 · info@avb-bremen.de · www.avb-bremen.de
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Аренда

Wynajem

Мы предлагаем широкий выбор современных
вилочных погрузчиков, которые можно взять в
аренду на любой срок и в любое время. Вы найдете
подходящий транспорт для любых целей: самоходные
тележки, штабелеукладчики с выдвижной мачтой и
многое другое вплоть до автопогрузчиков большой
грузоподъемности. Таким образом вы снизите время
простоев своего предприятия к минимуму или даже
вовсе избавитесь от них.
Заинтересованы? Обращайтесь, мы рады вам помочь.

Bez względu na to, czy poszukują Państwo urządzenia
do wynajęcia na jeden dzień czy na cały rok, w naszej
puli urządzeń do wynajęcia znajdą Państwo szeroki
wybór nowoczesnych i dostępnych od ręki wózków
widłowych. Od małego wózka podnośnikowego poprzez
wózek wysokiego podnoszenia, aż po wózeki widłowe o
dużym udźwigu – u nas znajdą Państwo odpowiedni pojazd do każdego zastosowania. W ten sposób możliwe
jest ograniczenie czasów przestoju do minimum lub ich
całkowite wykluczenie.
Czy zainteresowaliśmy naszą ofertą? Jeśli tak, to prosimy o kontakt. Chętnie Państwu pomożemy.

Никаких
простоев!

Przestoje
wykluczone!
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Навесное оборудование, аккумуляторы и
зарядные устройства

Гарантированный
выбор

Мы стараемся быть безоговорочно надежным
партнером для покупателей. Это означает, что
мы не только предлагаем нужные изделия и
профессиональные условия обслуживания, но и
адаптируем наши услуги к вашим потребностям.
Поэтому мы предлагаем обширный и постоянно
обновляемый ассортимент навесного оборудования
для вилочных погрузчиков, аккумуляторов и зарядных
устройств для всех имеющихся у нас брендов.
Дополнительные услуги: если вы не найдете то, что
вам нужно, мы поможем вам найти решение.

Urządzenia dodatkowe, akumulatory i ładowarki

Gwarancja
zróżnicowanej oferty!

Chcemy być dla naszych Klientów bezwarunkowo
rzetelnym partnerem. Nie oznacza to dla nas jedynie, że
oferujemy atrakcyjne produkty i profesjonalne usługi, lecz
również to, że nasz serwis jest zorientowany na Państwa
potrzeby. Dlatego też znajdą Państwo u nas szeroki
i nieustannie zmieniający się wybór urządzeń dodatkowych do agregowania z wózkiem widłowym oraz akumulatory i ładowarki – do wszystkich oferowanych przez
nas marek. Nasza usługa specjalna: Jeśli zdarzy się, że
nie będzie tego, czego Państwo potrzebują, zajmiemy się
zakupem tej rzeczy. Państwo powiedzą, co jest potrzebne, a my znajdziemy rozwiązanie.

Axtra Green Forklift Attachments,
seit 25 Jahren Ihr Partner für mieten,
verkaufen und kaufen aller Marken.

Axtra Voorzetapparatuur BV
Fricoweg 3a
9005 PC Wergea
Nederland

Tel. 0031 58 255 3011
Fax. 0031 58 255 3012
info@axtra.nl
www.axtra.nl
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Мастерская

Качество —
обязательное условие
Приобретенные у нас погрузчики вы можете у нас
же модернизировать по собственному желанию. В
наши услуги входит предоставление нестандартных
решений: особые габариты, исполнение или
применение в особых промышленных зонах.
Наша мастерская гарантирует высокое качество и
справедливые цены.
Также вы можете выбрать уже модернизированное
оборудование из более 350 готовых машин.
Расширенное предложение предоставляется по
запросу.

Nasz warsztat

Jakość to obowiązek!
Kupując wózki jezdniowe w BlackForxx, można zlecić ich
przygotowanie zgodnie z własnymi życzeniami. Nasze
usługi obejmują tworzenie rozwiązań na zamówienie ze
specjalnymi rozmiarami, kształtami lub do zastosowań w
szczególnych obszarach produkcyjnych.
Nasz własny warsztat gwarantuje dobrą jakość przy
rozsądnym stosunku jakości do ceny.
Alternatywnie można również wybrać coś dla siebie
spośród ponad 350 przygotowanych już urządzeń.
Prosimy o kontakt, z przyjemnością przedstawimy
Państwu odpowiednią ofertę.
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SC20 Mileage+
Eine solide Entscheidung.

CS20
Spart beim Energieverbrauch.
Aber nicht am Komfort.

Wenn Laufleistung zählt.
Werden die Bedingungen für den Einsatz durch äußere Einflüsse
härter, steigen die Anforderungen an den Reifen, um eine hohe
Laufleistung zu gewährleisten.

Innovatives Doppel-L Profil.
Der neue CS20 besticht durch seine neuartige Profil gestaltung. Das
Doppel-L Profil mit geschlossener Schulter bietet gleich mehrere
Vorteile. Während störende Vibrationen minimiert werden, sorgt es
gleichzeitig für gute Traktion und hervorragende Seitenführungskräfte.

www.continental-specialty-tires.com
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Перевозка и таможенные пошлины

Уверенно к цели

Вы не можете самостоятельно забрать приобретенное
оборудование и хотите, чтобы мы его доставили? Без
проблем. К вашим услугам наш многолетний опыт,
наш профессионализм и наша оптимизированная
инфраструктура. Мы оказываем весь спектр услуг по

перевозке и обеспечению транспортной безопасности,
включая оформление таможенных документов.
За более подробной информацией о перевозке,
растаможиванию и досмотру обратитесь к нашему
консультанту.

Black Forxx

Transport i cło

Bezpiecznie do celu!
Sytuacja, gdy nie mogą Państwo odebrać zakupionych
u nas towarów osobiście i życzą sobie Państwo, abyśmy
zajęli się ich wysyłką nie stanowi dla nas problemu.
Zachęcamy do skorzystania z naszego wieloletniego
doświadczenia, naszych specjalnych umiejętności i
zoptymalizowanej infrastruktury. BlackForxx zapewnia
profesjonalną obsługę wszystkich spraw związanych z
transportem i bezpieczeństwem łańcucha transportowego, łącznie z obsługą celną. W celu złożenia dyspozycji
transportu, obsługi celnej i kontroli ładunku proszę zwrócić
się do swojego osobistego konsultanta sprzedaży.
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Продажа

Skup

Подавайте сюда свои
погрузчики!

Twoja flota też nas
interesuje!

Вы хотите продать один из своих погрузчиков или
даже весь парк? Наша компания — ваш лучший
партнер! Мы покупаем погрузчики любой мощности,
любой конструкции и с любым двигателем. Мы
с удовольствием сделаем вам коммерческое
предложение. Местоположение машин на него не
влияет — логистика включена в услуги. Вы можете
быть уверены: мы предоставим вам справедливую
оценку и индивидуальное профессиональное
обслуживание. Гарантированно.
Для получения более подробной информации
напишите нам по адресу purchase@blackforxx.com

Chcielibyście Państwo sprzedać swój wózek widłowy
albo całą flotę wózków? W takim razie i w tym przypadku
jesteśmy dla Państwa idealnym partnerem do rozmów.
Skupujemy bowiem wózki widłowe wszystkich klas
udźwigu oraz wszystkich typów konstrukcji i z wszelkimi
rodzajami napędu. Chętnie przygotujemy dla Państwa
ofertę dostosowaną do realiów rynkowych. Bez znaczenia jest przy tym fakt, czy Państwa maszyna albo flota
maszyn znajduje się w jednym lub kilku miejscach –
rozwiązanie logistyczne jest uwzględnione w naszej ofercie. Mogą być Państwo pewni, że elementem naszego
indywidualnego rozwiązania zawsze jest także uczciwa
wycena i odpowiednia profesjonalna realizacja transakcji
zakupu. To możemy zagwarantować.
Zapraszamy do kontaktowania się z nami. Czekamy na
Państwa zapytania pod adresem purchase@blackforxx.
com

WIR BERATEN SIE GERNE INDIVIDUELL.
Konsul-Smidt-Straße 8h · D-28217 Bremen · Telefon +49 421 387610

Контактная информация
Заинтересовались нашим предложением? Свяжитесь с нами. Мы с удовольствием ответим на
все ваши вопросы. Или взгляните на то, что мы предлагаем, собственными глазами, приехав
к нам в Штур.
Dane kontaktowe
Jeżeli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie naszymi używanymi wózkami widłowymi i urządzeniami
techniki magazynowej, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Zapewniamy uczciwe i szybkie doradztwo. Mogą Państwo też po prostu złożyć nam niezobowiązującą wizytę w Stuhr.
BlackForxx GmbH
Harpstedter Straße 85
28816 Stuhr
Германия

BlackForxx GmbH
Harpstedter Straße 85
28816 Stuhr
Niemcy

Телефон: 04206 44583 - 30
Факс: 04206 44583 - 33

Telefon: 04206 44583 - 30
Fax: 04206 44583 - 33

Эл. почта: info@blackforxx.com
www.blackforxx.ru

E-mail: info@blackforxx.com
www.blackforxx.pl

+ refurbished trucks

STILL Used Trucks.
Premium for everyone!

Available at any time - our online offer.
Find the truck that perfectly fits your needs: tested, reliable
and fair prices. Check out the STILL premium used trucks.

www.still.de/used

first in intralogistics

+ warranty

• 103272 • www.jsdeutschland.de

+ immediately available
+ flexible financing

