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 O nas

 Budujemy pojazdy do realizacji najtrudniejszych zadań
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 O nas

 Budujemy pojazdy do realizacji najtrudniejszych zadań

Wysokie wymagania stawiane nam przez klientów z całego świata staramy się w pełni realizować 
w naszych pojazdach. Produkty firmy Kroll są dostosowywane do realizacji konkretnych zadań 
określonych w indywidualnym zapotrzebowaniu klienta.

Wysoki standard naszych wyrobów uzyskujemy dzięki:
●  gwarantowaniu długiego okresu użytkowania produktu,
●  zabezpieczeniu komfortu obsługi podczas codziennego użytkowania,
●  ścisłemu przestrzeganiu jakości procesów produkcyjnych pozwalających na uzyskanie 
 wysokiej niezawodności naszych pojazdów.

Obszary zastosowania samochodów KROLL
●  hydrodynamiczne czyszczenie rur i kanalizacji 
●  czyszczenie kanalizacji wodą z odzysku  
●  czyszczenie instalacji przemysłowych techniką bardzo wysokiego ciśnienia
●  czyszczenie separatorów olejowych oraz zbiorników  
●  usuwanie zanieczyszczeń z separatorów tłuszczu 
●  czyszczenie wpustów ściekowych 
●  transport substancji niebezpiecznych (ADR/ATEX) 

Nasz priorytet: usługi serwisowe
Przez dobry serwis rozumiemy: być szybko i wszędzie tam gdzie konieczna jest nasza pomoc. 
Zastosowana technologia w naszych produktach oraz dobry serwis powodują, że nasze pojazdy 
wykazują się dużą trwałością przy minimalnej awaryjności.
Zastosowano funkcje monitorowania poprawności pracy poszczególnych podzespołów, poprzez 
wbudowanie odpowiednich sterowników, które pozwalają na bieżącą kontrolę pracy głównych 
podzespołów oraz informują o konieczności wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych (np.: 
gdy w pompie jest za mało oleju, itp.). 
Dodatkowo wprowadzono zautomatyzowane ograniczenia, które w przypadku błędów 
popełnionych przez obsługę lub przy wprowadzeniu niepoprawnych danych operacyjnych, auto-
matycznie wyłączą kolejne funkcje co pozwoli na uniknięcie uszkodzeń lub awarii sprzętu.
Priorytetem naszego serwisu jest bezpośrednie zainteresowanie naszych pracowników 
(menedżera serwisu oraz technika) w szybkim usunięciu zgłoszonego problemu (awaria, brak 
części itp.). Poprzez serwis służymy pomocą klientom,  licząc z ich strony na partnerstwo i osobiste 
zaangażowanie. We wzajemnych kontaktach stawiamy na kompetencje i wiarygodność obu stron.

Firma Kroll – odpowiedni partner z dużym doświadczeniem
Na dzień dzisiejszy  jesteśmy wiodącym producentem na rynku niemieckim oraz jednym z 
najważniejszych producentów tego typu pojazdów w Europie.  W zakładach w Hünxe i Wittstock 
tworzymy w roku ok. 250 pojazdów i zabudów. Nasz rozwój oraz zdobywane doświadczenie  
pozwala nam na utwierdzenie się w pewności utrzymania pozycji lidera rynku, a dzięki 
wprowadzanej technologii także lidera jakości.

Firma Kroll od 1960 roku należy do najbardziej wymagających przy wdrażaniu rozwiązań mających 
na celu ochronę środowiska.  
Nasza tradycja jest dłuższa wziąwszy pod uwagę fakt przyłączeniu do naszego konsorcjum fabryki 
Hellmers GmbH z Wittstock, której początki sięgają  1812 roku. 
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Międzynarodowy rozwój naszej firmy osiągamy dzięki rozległej sieci dystrybucyjnej. Trzon tej 
sieci stanowią przedstawiciele handlowi oraz współpracujących z nimi pracownicy zatrudnieni w 
siedzibie firmy. Ważną rolę odgrywa współpraca z naszymi partnerami handlowymi. W tej mierze  
szczególnym wsparciem jest współpraca z międzynarodową grupą sprzedaży Rothenberger.  
Grupa – której członkiem jest również Kroll – posiada dostęp do krajowych jak i międzynarodowych 
przedstawicieli w terenie, zapewniając najlepszą z możliwych obsługę klienta. 

Szczegółowe planowanie dla maksymalnej efektywności.

Od szczegółu do produktu finalnego

Nasza oferta jest różnorodna i zawsze uwzględniamy w niej rozwiązania dopasowane do 
wymagań naszych klientów. W firmie Kroll jest wszystko w jednym miejscu: od pomysłu, 
poprzez planowanie i projektowanie, aż do procesu produkcji jak również późniejszych 
usług posprzedażowych (serwis, naprawy, sprzedaż części). 

Polecamy współpracę w zakresie:
● doradztwa i sprzedaży 
● projektowania i planowania
● zamówienia i produkcji 
● odbioru  wstępnego
● montażu końcowego 
● prób testowych i szkolenia pracowników obsługi

Serwis części zamiennych i współpraca z klientem.
Dla maksymalnego ograniczenia ewentualnych przestojów w pracy  naszych produktów, u na-
szych klientów, przygotowaliśmy specjalny 24-godzinny serwis. Nasze mobilne zespoły świadczą 
usługi na miejscu u klienta, aby szybko rozwiązać wszelkie problemy związane z przestojem. Duży 
magazyn – zawierający ponad 50 000 części zamiennych - jest gwarancją dostępu do wszyst- 
kich części zamiennych i eksploatacyjnych oraz zapewnia niezawodne i szybkie dostawy.
Ponadto oferujemy również szeroką gamę akcesoriów i dodatkowego wyposażenia tak, aby 
Twój pojazd mógł być dostosowany do indywidualnych wymagań.

Niezawodność, nasz atut. 
Od chwili powstania firmy Kroll w 1960 roku stawiamy na: jakość, rentowność, 
funkcjonalność i bezpieczeństwo naszych produktów. 

Dla tych celów wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, know-how  
pracowników oraz stosowanie nowoczesnych technologii w produkcji i montażu. 

Nasze usługi serwisowe obejmują:

	 ●  naprawy i konserwacje wszystkich pojazdów 

 ●  24-godzinne pogotowie serwisowe oraz fachowe doradztwo telefoniczne

 ●  części zamienne i sprzedaż akcesoriów

 ●  przeniesienie zbiornika na nowe podwozie 

 ●  demontaż i montaż zbiornika na nowym podwoziu

 ●  odkupienie i sprzedaż fabrycznie odnowionych samochodów używanych

 ●  przygotowywanie opinii technicznych 

 ●   wystawienie homologacji pojazdu przez TÜV, DEKRA, itp. 

 ●  ADR - odbiór i UVV - testy 

 ●  umowy serwisowe i konserwacyjne 

 ●  szkolenia obsługi i personelu warsztatu w kraju i za granicą
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 Nasze usługi

 Wszystko z jednego źródła
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 Indywidualnie zaprojektowane i doskonale zrealizowane.

 Pojazdy ssąco- ciśnieniowe produkowane przez Kroll 



| 7

Samochody KROLL są doskonałym wyborem dla służb komunalnych i firm prywatnych. Spełniają 

najwyższe wymagania stawiane tego typu pojazdom, gwarantując przy tym bezpieczne i  

efektywne wykonanie zadanej pracy. 

Wspólnie możemy znaleźć najlepsze i najbardziej efektywne rozwiązanie satysfakcjonujące 

każdego klienta! 

 Bardziej efektywnie już się nie da!

Eksperci szybko rozpoznają cechy szczególne naszych pojazdów; a do tych - oprócz wysokiej 

jakości produktu – należą:

● różnorodne kołowroty i  rodzaje wariantów wysięgnika,

● najwyższy komfort obsługi dzięki zastosowaniu zaawansowanych 

 technologii sterowania magistralą CAN-BUS,

● kaseta na wąż ssący zapewniająca optymalną moc ssania,

● system odzysku wody zapewniający czystą wodę w celu jak najmniejszego 

 zużycia pompy, - działania  przyjazne dla środowiska,

● możliwość energooszczędgo działania poprzez kontrolowanie mocy wyjściowej, 

● stosowanie specjalnych odpornych na korozję stali nierdzewnych,  

● system przetwarzania takich substancji jak oleje i tłuste osady, itp., 

● możliwość użycia w przemyśle dla zastosowań ADR/ATEX.

 

 

Firma KROLL to synergia najlepszych w swojej klasie, innowacyjnych technologii oraz procesów 

produkcyjnych zorientowanych na cały łańcuch wartości i wysokiej odpowiedzialności wszy-

stkich pracowników firmy. 
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 Wybitne osiągnięcia

 Pojazd ssąco-płuczący z systemem odzysku wody
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Mehr-Achsen-Technik macht’s möglich. 
Fertigung von Einzelteilen / Prototypen 
bis zu mittleren Losgrößen auf
Multi-Achs-Drehzentren.

Komplettbearbeitung von kleinen bis mittleren 
Losgrößen auf modernen CNC-Fräsmaschinen 
mit bis zu 5 Achsen. Bearbeitungsgröße: 
X = 2.200 mm, Y = 750 mm, Z = 700 mm.

WEITERE LEISTUNGEN:     Montage von Baugruppen  Oberfläche  Wärmebehandlung  Schleifen

DFM Maschinenbau GmbH
Haßlower Chaussee 1
D-16909 Wittstock

Tel. +49 (0)3394 444 230 
e-mail: info@dfm-bb.de
www.dfm-bb.de

Tel. +49 4551 967757

Mobile Warmwasser-
Handwaschvorrichtungen 

Tököl-Allee 21 
D-23795 Klein Rönnau

but@but-umwelttechnik.de
www.but-umwelttechnik.de

Ausführliche Informationen:
www.handwaschvorrichtungen.de

Sauber unterwegs

· betriebssicher
· einfache Installation / nachrüstbar

· ergonomisch gestaltet
· einfache  Handhabung
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LUTRO Luft- und Trockentechnik GmbH
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 79094-0
www.lutro.de

R e i n i g e n  –  S t r a h l e n  –  L a c k i e r e n  –  P u l v e r n  –  T r o c k n e n

LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG 
Anlagentechnik für bessere Oberflächen 

 Wybitne osiągnięcia

 Pojazd ssąco-płuczący z systemem odzysku wody

Przesłanka do zbudowania pojazdów ssąco-płuczących z odzyskiem wody wynikała z potrzeby 
bardziej skutecznej ochrony środowiska naturalnego, konieczności oszczędnego gospodarowa-
nia wodą oraz redukcji kosztów.

Rezultat
Nasza zaawansowana i zarazem wyjątkowo wytrzymała technologia przekonuje do siebie po-
przez oszczędność czasu pracy i odzysk jednego z naszych wspólnych zasobów naturalnych: 
wody. Pojazdy ssąco-płuczące z systemem odzysku wody firmy KROLL są doskonałym wyborem 
pod względem zarówno ekonomicznym jak i ekologicznym. 

Mimo bogatego wyposażenia technicznego pojazdy te są wygodne w użyciu i łatwe do stero-
wania. Wysoką niezawodność procesu zapewnia zastosowanie standardowych komponentów.
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Axialkolbeneinheiten · Zahnradeinheiten · Orbitalmotoren  · Kompaktaggregate 
Hydraulikventile · Elektronik · Getriebe & Adapter · Kühler & Kühlsysteme · Ölbehälter

Westhoff Mobile Hydraulik GmbH · Tel. +49(0)2309/784730-0 · Fax +49(0)2309/784730-5 
info@westhoff-hydraulik.de · www.westhoff-hydraulik.de

Wir liefern hochwertige Produkte namhafter 
europäischer Hersteller. Höchste Qualität, 
kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige 
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Hydraulikkomponenten und 

System für die Mobilhydraulik
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Axialkolbeneinheiten · Zahnradeinheiten 

Göris
Metallverarbeitung GmbH

CNC-Lasertechnologie � CNC-Blechbearbeitung � Stahl- und
Metallbau � Edelstahlbearbeitung � Aluminiumbearbeitung

Eichenstr. 97 � 41747 Viersen � Tel. 0 21 62 - 26 62 99-0
goeris-gmbh@t-online.de � www.goeris-gmbh.de 

Abb. TruLaser 5030 +
TruBend 5130 von
TRUMPF GmbH+Co.KG

Layout-Nr. 173682neu:Layout 1  28.07.2014  15:17 Uhr  Seite 1

• CNC-Lasertechnologie • CNC-Blechbearbeitung 

• Stahl- und Metallbau • Edelstahlbearbeitung  

• Aluminiumbearbeitung

Eichenstr. 97 ·  41747 Viersen ·  Tel. 0 21 62 - 26 62 99-0 · goeris-gmbh@t-online.de ·  www.goeris-gmbh.de

 Wydajność, która przekonuje

 Pojazdy ssące, przyczepy i naczepy ssące 
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Gdy zachodzi konieczność zassania niebezpiecznych odpadów 
mokrych, ścieków, szlamów, tłuszczów lub substancji oleistych, 
to zabudowy, przyczepy i naczepy Kroll świetnie się sprawdzają 
do tych zadań. 

Dostosowanie naszych zabudów do montażu na wielu  
typach podwozi  jest dla nas tak samo oczywiste jak stosowanie  
specjalnych, odpornych na korozje, stali nierdzewnych do  
najsurowszych stawianych im zadań w zakresie transportu  
towarów niebezpiecznych (ADR/ATEX).

 Wydajność, która przekonuje

 Pojazdy ssące, przyczepy i naczepy ssące 

Unsere Initiativen für mehr Kundennähe: 
Beratung vor Ort. Expertise weltweit.

Mit der Kraft der Gemeinschaft stärkt die DZ BANK das Geschäft von 
1.000 Genossenschaftsbanken in ganz Deutschland. So verbinden wir 
regionale Kundennähe mit globaler Finanzmarktexpertise und bieten 
ein flächendeckendes Allfinanzangebot.

20170131_DZBANK_AZ_Fusion_LokalGlobal_280x92+3_VB_Rhein_Lippe_RZ.indd   1 31.01.17   10:03
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Gardner Denver 
Deutschland GmbH
Niederlassung Senden
Am Dorn 14, 48308 Senden

Tel:   02536-3484-0
Fax:  02536-3484-010

info.de@gardnerdenver.com
www.gd-transport.com

Vakuumgebläse – Hydraulikanlagen
Rotations-Kompressor/Vakuumpumpen – Flüssigkeitsring-Pumpen

Odpowiednia technologia ułatwia nawet najcięższą pracę.
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Wysokiej jakości standardy naszej firmy są potwierdzane corocznie przez 
niezależne firmy audytorskie. Jakość gwarantują posiadane certyfikaty 
dotyczące, jeden: systemu zarządzania firmą (ISO 9001 z 2015 roku) i 
drugi: dotyczący systemu zarządzania środowiskowego, mający na celu 
ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom (ISO 14001 z 
2015 roku).
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Hochdruckpumpen - Systeme - Zubehör

SPECK-TRIPLEX-PUMPEN GmbH & Co KG  
Walkenweg 41 - D-33609 Bielefeld

Telefon +49 (0)521 970480 - Telefax +49 (0)521 9704829  

info@speck-triplex.de - www.speck-triplex.de

Wir unterstützen die KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik 
GmbH von Beginn an in ihrem Streben nach nachhalti-
gem, kontinuierlichen Wachstum, um auf dem internati-
onalen Markt der Rohr- / Kanal- und Industriereinigung 
technologisch und qualitativ führend sein zu können.

verbindet eine jahrelange verlässliche Partnerschaft zum 
Vorteil kommunaler und privater Dienstleister.

Pumpen von SPECK-TRIPLEX werden dank modernster 
Produktionsanlagen auf höchstem Niveau gefertigt und 
bestechen durch eine erstklassige Verarbeitung und eine 
hohe Langlebigkeit.

Fahrzeugbau-Umwelttechnik
&

SPECK-TRIPLEX-PUMPEN  
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www.abitronremote.com
ABITRON Germany GmbH | Adalbert-Stifter-Str. 2 | 84085 Langquaid

zwyczaj

niezawodny

krzepki

Sterowanie zdalne radiowe 
bezpieczeństwobezpieczeństwo

ergonomiczna

Anzeige_Kroll_Imagebroschuere_d_90x186_pfade_umgewandelt.indd   1 2/20/2017   12:59:14 PM

Gebietsvertretung für Kroll-/Hellmers-
     Fahrzeugbau in Süddeutschland
Zubehör für Industrie- u. Kanalreinigung
Vertrieb Sicherheitstechnik u. 
     Dichtheitsprüfung
Kundendienstservice

Otto Schramek Kommunalbedarf GmbH
Industriestr. 27 ∙ 88441 Mittelbiberach
Tel. 07351/180930 ∙ Fax 07351/180940

www.otto-schramek.de

Fahrzeuge und Geräte für:
Nassabfall-Entsorgung
Rohr- und Kanalreinigung
Industriereinigung, ADR
Kanalreinigung mit kontinuierlicher 
     Wasseraufbereitung

Kroll Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 85 – 89 ∙ 46485 Wesel

Tel. 0281/95279-0 ∙ Fax 0281 89650
www.kroll-fahrzeugbau.de

Gebietsvertretung für Kroll-/Hellmers-
     Fahrzeugbau in Süddeutschland
Zubehör für Industrie- u. Kanalreinigung
Vertrieb Sicherheitstechnik u. 
     Dichtheitsprüfung
Kundendienstservice

Otto Schramek Kommunalbedarf GmbH
Industriestr. 27 ∙ 88441 Mittelbiberach
Tel. 07351/180930 ∙ Fax 07351/180940

www.otto-schramek.de

Fahrzeuge und Geräte für:
Nassabfall-Entsorgung
Rohr- und Kanalreinigung
Industriereinigung, ADR
Kanalreinigung mit kontinuierlicher 
     Wasseraufbereitung

Kroll Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 85 – 89 ∙ 46485 Wesel

Tel. 0281/95279-0 ∙ Fax 0281 89650
www.kroll-fahrzeugbau.de

Dziękujemy naszym partnerom 
za wsparcie
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Technologia pojazdów dla przyszłości środowiska

KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ:

Firma „Sezam-Instal“ Sp.J.
45-131 Opole
Ul. J. Cygana 1
Tel.: +48 77 457 84 98
Fax: +48 77 457 84 90
fsi@op.pl
www.sezaminstal.pl


