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Inovace je základní strategií po celou dobu existence firmy

KAUP. Historie firmy KAUP se začala psát již v roce 1894, kdy

Peter Kaup otevřel kovářskou dílnu ve vesničce Leider blízko

německého města Aschaffenburg. Po desetiletích, která násle-

dovala, nadšení a snaha posloužit zákazníkům optimálním řeše-

ním jejich potřeb, vedla k neustálému růstu, který vyústil v roz-

hodnutí, specializovat se od roku 1962 na konstrukci a výrobu

přídavných zařízení pro vysokozdvižné vozíky. Věrnost této myš-

lence, maximálně rozšířit možnosti využití VZV, za pomoci účel-

ně konstruovaných přídavných zařízení, přinesla jménu KAUP

věhlas, uznání a respekt.

Know-how firmy KAUP dnes hraje v oblasti VZV klíčovou roli,

svými možnostmi pokrývá nejširší potřeby v řešení úkolů mani-

pulace.

Mnoho řešení používaných na poli manipulace materiálu nese

náš rukopis a KAUP stále zůstává hnací silou v pozadí význam-

ného rozvoje v průmyslu.

Kreativní odbornost nás vynesla na první místo v Evropě v oblas-

ti přídavných zařízení pro VZV.

Produkce našeho hlavního výrobní závodu v Aschaffenburgu

s výrobní plochou cca 20.000 m2 dosahuje přes 32.000 pří-

davných zařízení ročně.

KAUP dodává své výrobky prostřednictvím svých poboček

a reprezentací do celého světa.

Naši zákazníci po celém světě vysoce oceňují nejen inovativní

a spolehlivá řešení, která charakterizují výrobky KAUP, ale také

jejich vysoký standard kvality a vynikající užitnou hodnotu.

Technické řešení produktů KAUP umožňuje snadný a ekono-

mický servis a v neposlední řadě stoprocentní dostupnost

výměnných částí - náhradních dílů.

Nade vše pak je ceněna naše schopnost efektivně vyřešit prak-

ticky každý požadavek na manipulaci materiálu, přesně podle

hesla: existuje-li řešení, KAUP vám ho nabídne a zrealizuje.

Naším největším kapitálem je kreativita inženýrů v oddělení

vývoje a konstrukce. To je to místo, kde je náš výrobek přesně

uzpůsobován potřebám a požadavkům zákazníka. Každé řešení

je postaveno na komponentech propracovaného modulárního

konstrukčního systému KAUP.

Každý VZV, vybaven „rukama“ od KAUPa, zvyšuje svůj užitný

potenciál. Modulární konstrukční systém KAUP sestává

z bočních posuvů a polohovačů, rotátorů a čelistí, vícená-

sobných vidlic a mnoha dalších zařízení k vybavení VZV tak ,

aby se z něj stal optimální „pracant“ , který zvládne prakticky

každý úkol v oblasti manipulace.

Know-how firmy KAUP je vysoce ceněno po celém světě,

jako příklad lze uvést: německé ocelárny, australské cihelny,

čínský papírenský průmysl, kolumbijský nápojový průmysl,

francouzské a jihoafrické cementárny a mohli bychom

pokračovat.

Nemusíme ani do světa a máme tu: 

Vícenásobnou paletovou manipulaci v takových firmách

a výrobních závodech jako jsou například: Plzeňské pivovary,

Pražské pivovary, Královský pivovar Krušovice; 

Cihelny: Wienerberger, Tondach, Ytong, Hebel. 

Manipulaci bez palet: Panasonic, Sony; 

nebo specifická břemena: Kronospan,

Rigips.

Už jen z tohoto výčtu je patrné, že výrobky firmy KAUP nachá-

zejí uplatnění všude tam, kde je efektivita a spolehlivost

všech článků výrobního procesu prvořadým předpokladem

pro efektivní výrobu a úspěch na trhu. O tom, že manipulace

je základem všeho, dnes už snad nikdo nepochybuje.

KAUP nabízí a dodává svá zařízení v každé zemi prostřednic-

tvím sítě firem které dodávají, či servisují VZV. Tyto firmy

zabezpečují i servis zařízení KAUP. Tímto způsobem je zajiš-

těno pokrytí celého regionu velmi hustou sítí servisních míst,

jakou nemá žádný jiný dodavatel.

V České republice a na Slovensku reprezentuje výrobce:

KAUP; "stabau" Schulte-Henke - hydraulická a mechanická

přídavná zařízení; VETTER - paletové vidlice a MOTEC -

mobilní kamerové systémy; firma KAUP-stabau CZ&SK

z Kladna. 

Zde pro Vás najdeme, v úzké spolupráci s Vaším dodava-

telem VZV, optimální řešení jakéhokoli zadání v oblasti

manipulace.

Vždy o přídavné 
zařízení napřed.

Jestli existuje řešení Vašeho problému - my Vám ho nabídneme.
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KAUP-stabau CZ & SK
Žižkova 1096
272 01 Kladno

Tel.: +420 312 243 703
Fax: +420 312 243 705

www. kaup-stabau.com
E-mail: info@kaup-stabau.com


