
xetto® –
wielozadaniowy system, 
który podąża za Tobą.



xetto® przewozi
Z xetto® możesz z łatwością, bez wysiłku fizycznego, przewieźć do 250 kg. Dzięki kółkom 
o średnicy 160 mm, xetto® z łatwością pokonuje krawężniki i nierówny teren o wysokości
do 25 mm. System pokonuje progi, schody i porównywalne przeszkody o długości do 800
mm. Mierząca 1175 na 800 mm przestrzeń ładunkowa oferuje miejsce dla większości 
materiałów, które mogą być transportowane w ramach codziennej, rutynowej pracy. 
Urządzenie posiada hamulce zapobiegające staczaniu się. Specjalne akcesoria xetto® 
optymalizują możliwości zastosowania, zapewniają ochronę przed brudem i wilgocią oraz 
bezpieczny transport ładunku.

xetto® podnosi
xetto® jest w stanie podnieść ciężki sprzęt i inne materiały na wysokość większą niż 1 m. 
Dzięki temu, można z łatwością pracować przy uniesionych obiektach, maszynach itp. na 
ergonomicznej wysokości zamieniając xetto® w mobilny stół montażowy lub roboczy z re-
gulacją wysokości w miejscu pracy.

xetto® załadowuje
Rdzeniem xetto® jest potężny mikro-hydrauliczny i kinematyczny system. Przy zała-
dunku xetto® podnosi swój ładunek do maksymalnej wysokości progu 800 mm, następnie 
wykonuje ruch do środka pojazdu (przestrzeni ładunkowej), rama unosi się za ładunkiem 
i wsuwa pod niego w przestrzeni ładunkowej pojazdu. Rozładunek jest równie prosty: 
rama xetto® wysuwa się spod ładunku, potem rozkłada się do niezbędnej wysokości two-
rząc solidną konstrukcję, a następnie przemieszcza ładunek i opuszcza na dół do nomi-
nalnej wysokości.

… i jedzie tam gdzie Ty
xetto® to wózek transportowy, platforma unosząca i wózek podnośnikowy w jednym.
Wszędzie tam, gdzie wcześniej potrzebowałeś wielu różnych urządzeń i kilku ludzi do przewiezienia, podnosze-
nia i/lub załadunku towarów, teraz wystarczy Tobie tylko jedno urządzenie – xetto®. Innowacyjny ładunkowo-
-transportowy system, łączący kilka rożnych funkcji w jednym urządzeniu. Doskonałe rozwiązanie typu all-in-one
(wszystko w jednym).

xetto® przewiezie, podniesie i załaduje Twoje 
materiały wszędzie tam, gdzie tylko zechcesz.



 

Szybko: 
3 razy szybciej
xetto® zapewnia wystarczająco dużo miejsca na wszystkie na-
rzędzia i materiały o wadze do 250 kg, co pozwala zaoszczę-
dzić średnio dwie trzecie czasu na pokonanie drogi z ładun-
kiem w jedną i drugą stronę. 

Tanio: 
Eliminuje potrzebę angażowania drugiej osoby
xetto® umożliwia wykonywanie wielu zadań w pojedynkę, co 
pozwala drugiej osobie wykonywać w tym samym czasie inne 
zadania. Od teraz Twoim pomocnikiem podczas transportu, 
podnoszenia i ładowania może być xetto®.

Niezależnie:
Robisz to sam
Z xetto® nie musisz być już dłużej zależny od sytuacji zastanej 
w miejscu pracy. System eliminuje potrzebę zorganizowania do 
pomocy wózka widłowego, dźwignika nożycowego (platformy 
unoszącej) albo wózka transportowego.

Ergonomicznie: 
Zmniejszenie obciążenia kręgosłupa
Podnoszenie, transport, załadunek i rozładunek: teraz xetto® 
robi to wszystko za Ciebie. A jeśli używasz go jako ruchomego 
stołu roboczego, to narzędzia i materiały są zawsze pod ręką, 
na ergonomicznej i wygodnej wysokości.

Wnioski:
xetto® pomaga firmom wykonywać pracę szybciej, bardziej 
ekonomicznie i niezależnie. System sprawia, że praca staje się 
wydajniejsza i mniej uciążliwa, co w efekcie umożliwia przyję-
cie większej liczby zleceń.

xetto® – 
podnośnik wagi ciężkiej z wieloma korzyściami.

xetto® to atut każdej firmy.

Przedsiębiorca Andreas Willnecker zarzą-
dza małą firmą inżynierii mechanicznej 
w regionie Allgäu.

W codziennej pracy wykorzystuje samochody
dostawcze. xetto® jest jego stałym towarzyszem. 
Podnośnik był opłacalną inwestycją dla przedsię-
biorcy, ponieważ …

… użył xetto® 247 dni w zeszłym roku 
(liczba dni roboczych w 2017 roku w Bawa-
rii). 

Może przyjąć 100 dodatkowych zleceń na rok, czyli 
2 zlecenia dodatkowo w skali tygodnia, mimo iż pra-
cuje obecnie w pojedynkę, ponieważ drugi technik 
wykonuje inne zadania samodzielnie.

Dzięki xetto® zaoszczędza 2/3 czasu, które wykorzy-
stywał na pokonanie drogi w obie strony. 
Dodatkowo ładowanie i rozładowywanie zajmuje mu 
teraz tylko 10 minut, a nie 30 jak wcześniej.

Dzięki xetto® odciąża swój kręgosłup, który w prze-
szłości doświadczył kontuzji dysku. Obecnie więc 
może spędzać więcej czasu w pracy, zamiast na 
zwolnieniu lekarskim.

Dla przedsiębiorcy z Bawarii był to zakup, który zwrócił się szybciej niż w 5 
miesięcy. Od tego czasu codziennie oszczędza pieniądze i zwiększa opłacalność 
swoich zasobów. 
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 xetto® oferuje wyjątkową i prostą obsługę.
Michael Reinhoffer, kierownik sprzedaży w firmie 
Schöler Fördertechnik AG w Rheinfelden

 xetto® może być z łatwością używany przez jedną osobę, 
dzięki czemu jest wydajny i wygodny.
Viviane Müller, Dyrektor Zarządzający w firmie 24 You Synergy

 Są produkty, które sprawiają, że zastanawiasz się, dla-
czego ich praca trwa tak długo. Xetto® niewątpliwie nie na-
leży do tej kategorii. System jest niezwykle łatwy w obsłudze 
i zapewnia oryginalne wsparcie, bez którego nie będziesz 
mógł się obyć. 
Stefan Keppler redaktor czasopisma handlowego NFM

 xetto® to doskonała pomoc w transporcie, zapewniająca 
dużą elastyczność i użyteczność. Byliśmy podekscytowani xetto® 
i zdecydowanie możemy go polecić.
Andreas Aepler, redaktor magazynu branżowego TRANSPORTER

 xetto® to po prostu fantastyczny sprzęt!
Helmut Solleder z Logistik Extra, Linde

 xetto® jest wspaniały. Naprawdę oferuje „po-
mocną dłoń“ i przynosi szybką ulgę w pracy. Fakt, że 
można wyeliminować udział w pracy drugiej osoby, 
powoduje że xetto® szybko może się zamortyzować. 
Mark Schmiechen redaktor magazynu branżowego 
Maszyny i Technika

transport opon

rozładunek towarów na paletach

załadunek ciężkiego sprzętu

załadunek pojazdów z przestrzenią ładunkową

załadunek towarów na kółkach
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xetto® ma niesamowicie praktyczne 
zastosowania.

Maksymalne obciążenie 250 kg 
Czas podnoszenia ok. 20 sekund 
Waga ok. 95 kg 
Wymiar powierzchni ładunkowej 1.175 mm x 800 mm 
Wysokość unoszenia max. 800 mm 
Zasilanie bateria Li-ion, 14,4 V/6 Ah

Układ elektroniczno-hydrauliczny

Dane techniczne
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rampa aluminiowa

Pasek mocujący tzw. lotniczy 
z hakiem
Automatyczny pasek mocujący 
zapewniający bezpieczne 
zamocowanie xetto w pojeździe.

xetto® dopasuje się do Twoich indywidualnych 
potrzeb.

Ładowarka 230 V
Do ładowania 
akumulatora xetto® za 
pomocą gniazda 
zasilania.

Akcesoria 
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów, dla Twoich konkretnych 
potrzeb.

Chętnie pomożemy w doborze odpowiednich akcesoriów, które spełnią 
Twoje indywidualne potrzeby. Jedno z rozwiązań specjalnego przezna-
czenia, dedykowane jest do ładowania sprzętu na kółkach. Opracowali-
śmy aluminiową rampę zoptymalizowaną pod kątem xetto®. Rampa zo-
stała przymocowana do prowadnic szyny – zarówno z przodu, jak i po 
bokach – co zapewnia bezpieczne ładowanie.

Ładowarka 
samochodowa
Przystosowana do 
gniazda 12V 
w samochodach.

Dodatkowa bateria
Oryginalna, 
dodatkowa bateria 
xetto®.

Siatka tzw. lotnicza
Zabezpiecza małe części, aby 
zapobiec ich przesuwaniu się i/lub 
wypadaniu z pojemników.

Pasek mocujacy tzw. lotniczy
Automatyczny pasek mocujący, 
zapewniający łatwe i bezpieczne 
mocowanie ładunku.

Plandeka tzw. lotnicza
Zabezpiecza ładunek przed 
wilgocią i zabrudzeniami.

Ochrona krawędzi
Zabezpiecza 
krawędzie 
transportowanych 
towarów 
przed uszkodzeniem.

Leasing
Dzięki programowi leasingowemu xetto® korzystasz z atrak-
cyjnych ofert na uczciwych warunkach. W rezultacie uni-
kasz jednorazowej inwestycji, a jedynym miesięcznym kosz-
tem operacyjnym jest umiarkowany koszt leasingu.

Istnieje wiele dobrych powodów, aby skorzystać 
z leasingu xetto®:

Produkt, leasing i serwis: wszystko z jednego 
źródła

Łatwe i szybkie przetwarzanie

Elastyczność kontraktowa

Pewność planowania finansowego

Poprawiona płynność i rentowność

Nie wpływa na zdolność kredytową

Akcesoria



Marzec 2017
xetto® zdobywa złotą nagrodę iF design 

„Ten prosty system transportowy dla małych i średnich firm rewolucjonizuje 
proces transportu i załadunku towarów. Projekt rozwiązuje wiele złożonych pro-
blemów za pomocą prostego podejścia.” 
(Oświadczenie panelu sędziowskiego)

Lipiec 2017
xetto® otrzymuje „czerwona kropkę” – nagrodę Best of the Best 
przyznaną przez Design Zenter Nadrenia Pn.

„Innowacyjny, komfortowy system ładowania xetto® cechuje się imponującą 
konstrukcją, która pozwala upraszczać trudne zadania, jak np. obsługę ciężkich 
ładunków. Innowacyjna, a jednocześnie ergonomicznie zaprojektowana kon-
cepcja jest wyrazem zorientowanego i przemyślanego zaprojektowania. System 
łączy skuteczność z nowym rodzajem bezpieczeństwa. Jego konstrukcja zo-
stała precyzyjnie dopasowana do potrzeb osób, które go używają na budo-
wach.”
(Oświadczenie panelu sędziowskiego)

Październik 2017
Przyznanie pierwszego miejsca I „nagrody poręczności” 2017 roku

„Nigdy wcześniej nie było systemu załadunku, który byłby tak kompaktowy, że 
zmieściłby się pod ładunkiem, praktycznie w każdym kombi. Korzyści dla użyt-
kownika i fakt, że może on być powszechnie stosowany w przemyśle i handlu, 
czynią go produktem godnym nagrody poręczności.”
(Oświadczenie panelu sędziowskiego)

1. Platz

xetto

xetto® jest wielokrotnym zdobywcą nagród.



HOERBIGER jest światowym liderem w dziedzinie mikrohydrauliki. Najważniejszą zaletą firmy jest stosowa-
nie niezwykle mocnych sił w małej przestrzeni. Technologię HOERBIGER można znaleźć w większości sys-
temów do unoszenia dachów w samochodach typu cabrio, ale również w technologii lotniczej i medycznej. 
Jako pionier technologicznych rynków niszowych firma HOERBIGER opracowała innowacje zapewniające 
klientom niezrównane korzyści przez ponad 100 lat.

HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH 
Martina-Hörbiger-Straße 5 
86956 Schongau, Germany
+ 49 (0)8861 210-3030
xetto@hoerbiger.com
www.xetto.com
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