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VýzNamNé 
míľNIky

1993
Založenie Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. (Slovensko)

1997
finančné služby Cat Financial Services

1998
otvorenie požičovne The Cat Rental Store

2004
rozšírenie služieb o Cat Certified Used

2004
Zastúpenie Weber MT

2005
Zastúpenie Challenger

2007
Zastúpenie MFL

2007
Nové stredisko v Košiciach

2009
Zastúpenie Keestrack

2011
Nová centrála v Banskej Bystrici

2012
nová organizačná štruktúra spoločnosti

2014
Zmena názvu spoločnosti na Zeppelin SK

2016
Rozšírenie ponuky služieb –  pobočka Žilina

2018
25 rokov na slovenskom trhu 

V hISTóRII SPOLOČNOSTI zePPeLIN Sk
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Viac ako štvrťstoročie poskytujeme kvalitné služby a produkty 
a pre našich zákazníkov chceme byť aj naďalej partnerom, ktorý 
im pomáha úspešne realizovať projekty. Inovatívne technológie, 
individuálny prístup a komplexná starostlivosť – to sú základné 
hodnoty sily a stability našej spoločnosti. Pracujeme transpa-
rentne, sme otvorení názorom zákazníkov, v praxi uplatňujeme 
kódex správania pre etiku obchodu. Vážime si každého partnera, 
s ktorým spolupracujeme.

Na trhu predaja nových stavebných strojov si stále udržiavame 
pozíciu lídra. V súlade s našou stratégiou rozvoja služieb sa úsek 
podpory predaja cielene orientuje na zákazníkov. Rozširujeme aj 
naše finančné služby, čo určite oceňujú tí, ktorí zistili, že tradič-
né zdroje financovania nie sú dostupné. Našich 139 zamestnan-
cov sa nepretržite stará o viac ako 1 400 zákazníkov a stovky 
nových záujemcov o najmodernejšie technológie a know-how 
svetoznámych výrobcov. Za posledných päť rokov sme im dodali 
viac ako 800 nových a použitých strojov a pri servise a opravách 
sme odpracovali približne 30 000 hodín.

Stojíme na pevných základoch, a preto sme rozhodne presvedče-
ní, že uspokojíme všetky požiadavky zákazníkov. Ďalšou zárukou 
je globálna logistická a finančná sieť etablovaných partnerov. Tra-
dičné úslovie – Profesionáli sa spoliehajú na Cat – sme rozšírili 
aj na Zeppelin SK.

Peter Bancík 
Generálny riaditeľ spoločnosti

SPOľahNITe 
Sa Na NáS
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Sme SúČaSťOu kONceRNu zePPeLIN Gmbh

Začiatky silnej medzinárodnej skupiny Zeppelin Group sia-
hajú do roku 1908 a sú spojené s menom slávneho vizionára 
a konštruktéra, grófa Ferdinanda von Zeppelin. Jeho vzducho-
plavecké pokusy viedli k založeniu spoločnosti Luftschiftbau 
Zeppelin GmbH, ktorú potom vložil do správy nadácie Zeppelin.
Táto nadácia pretrvala a je vlastníkom spoločností, začlenených 
v Zeppelin Group.

Spoločnosťou zastrešujúcou súčasné aktivity Zeppelin Group je 
koncern Zeppelin GmbH so sídlom v nemeckom Friedrichshafe-
ne. Hlavným pilierom podnikania koncernu je obchod, a to predo-
všetkým predaj, servis a prenájom stavebných strojov, motorov 
a energetických zariadení. Okrem toho predáva a projektuje prie-
myselné systémy pre skladovanie, prepravu a dávkovanie kvapa-
lín a sypkých materiálov.

Zeppelin GmbH je výhradným predajcom stavebných strojov 
a zariadení amerického výrobcu Caterpillar. V roku 2014 ubehlo 
presne 60 rokov od začiatku tejto spolupráce.

Zeppelin GmbH prevádzkuje viac ako 200 pobočiek v 34 krajinách 
sveta a zamestnáva takmer 9 000 pracovníkov. Portfólio aktivít 
koncernu je veľmi široké a je rozdelené do piatich strategických 
obchodných jednotiek.

Spoločná koncernová stratégia určuje smerovanie našich
podnikateľských aktivít:
Orientácia na zákazníka je kľúčová. Aby sme mohli poskytovať 
zákazníkom stále lepšie a komplexnejšie služby, musíme sa roz-
širovať a rásť.
Vysoká produktivita a výkon zamestnancov sú kľúčom k úspechu 
zákazníka. Len špičkoví a vysoko kvalifikovaní odborníci prinášajú 
rozhodujúcu pridanú hodnotu.
Efektívne cash-flow, vysoká solventnosť či dodržiavanie predpí-
saných kódexov – to všetko sú základy dôvery a stability.

WE
ARE

ZEPPELIN
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V komodite stavebných a cestných strojov ponúkame najširší 
výrobný program svetového lídra Caterpillar, s inováciami pre 
vyššiu produktivitu pri nižších nákladoch, či znižovanie environ-
mentálneho zaťaženia. Stroje a zariadenia pre agrosektor sa 
etablovali v konkurencii tradičných značiek a drviče a triediče 
MFL na úpravu všetkých typov materiálov sú v prevádzke ekono-
micky výhodnejšie než iné stroje rovnakej triedy.

Pracovný nástroj je najdôležitejšia časť stroja, preto máme ši-
roký sortiment prídavných zariadení kompatibilných so strojmi 
Caterpillar – kladivá, demolačné nožnice, drapáky, frézy, vrtné 
súpravy, mulčovače, metly a iné. U nás nájdete aj zariadenia 
Tracto-Technik na bezvýkopové kladenie potrubí či hutniacu 
techniku Weber.

Stroj je pre zákazníka len vtedy efektívny, ak má zabezpečený 
aj servis, a preto servisní technici tvoria až tretinu našich za-
mestnancov a komplexná starostlivosť zahŕňa všetko od rých-
lej dodávky ND a spotrebného materiálu cez poradenstvo až po 
zmluvný servis a údržbu. 

Pre zákazníkov sme pripravili 5 úrovní servisných zmlúv EMSolu-
tions, ktoré pomôžu lepšie riadiť flotilu strojov a zároveň znižovať 
prevádzkové náklady. 

Vďaka priekopníctvu v technológiách ste s nami o krok vpred. 
Predajom stroja sa vzťah so zákazníkom nekončí, ale začína.

Sme PaRTNeR, 
Na kTORéhO 
Sa dá SPOľahNúť

Našou absolútnou prioritou je dôvera zákazníka – nič 
viac a nič menej. Na nej stojí osud každej spoločnosti, 
všetko ostatné sú marginálne ciele, preto sa o priazeň 
zákazníkov uchádzame kvalitnými a férovými službami. 
každý majiteľ nášho stroja vníma kúpu ako investíciu, 
ktorá ho živí... Tu nie je priestor na špekulácie. Naše 
stroje musia byť spoľahlivé a produktívne, služby rýchle 
a kvalitné. chceme byť partnerom, s ktorým ľudia radi 
spolupracujú a na ktorého sa dá spoľahnúť!

maRek ľaLík
vedúCi oddeLeNia SeRviSNýCh SLUŽieB

S T R a T e g i C  B U S i N e S S  U N i T

STaVebNé STROje
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Pre efektívne podnikanie je veľmi často výhodnejšie – namiesto 
investície do nákupu – iba si stroje a techniku prenajať na nevy-
hnutne potrebný čas. Je to jedno, či ide o jednorazové projek-
ty, alebo o potrebu pokryť sezónny nárast dopytu, spoločnosť 
Zeppelin SK ponúka možnosť flexibilných prenájmov stavebných 
strojov Caterpillar, poľnohospodárskych strojov či energetických 
systémov. Samozrejmosťou je špičkový servis, doprava strojov na 
miesto použitia a späť a v prípade potreby i poskytnutie školenej 
obsluhy strojov.

Požičovňa strojov a mechanizácie Cat Rental Store je pevnou sú-
časťou štruktúry firmy viac ako devätnásť rokov a objem posky-
tovaných služieb sa stále zvyšuje. Je to spojené predovšetkým 
s výstavbou nových stredísk na Slovensku, a teda lepšou dostup-
nosťou pre zákazníkov. Viditeľný je aj trend rastúceho záujmu sta-
vebných firiem o túto formu rýchleho a nákladovo efektívneho 
získania potrebného stroja.

Rozšírili sme ponuku svojich služieb o prenájom elektrocentrál 
s výkonom nad 10 kVA. Úspešne sme rozvinuli aktivity v segmen-
te pracovných plošín, ktoré sme do našej ponuky zaradili v roku 
2013. V ďalšom období plánujeme postupne rozširovať našu po-
nuku aj o ďalšie produkty, v úzkej spolupráci SBU RENT koncernu 
ZEPPELIN v susedných krajinách. 

jaSNá VOľba 
PRe Vaše PROjekTy

zákazníci sú naši partneri, ktorým pomáhame riešiť 
problémy pri ich každodennej práci. Požičovňa The cat 
Rental Store dáva flexibilitu, ktorú si práca vyžaduje, 
s výkonom a produktivitou, na ktorej záleží. máme vý-
konné stroje na vysokej technickej úrovni a zákazníkovi 
ponúkneme nielen stroj, ale navrhneme aj komplexné 
možnosti riešenia jeho požiadaviek. ak uvažuje nad 
kúpou stroja, môže si ho najprv požičať a vyskúšať 
priamo pri práci.

maRTIN SLObOda
VEDÚCI ODDELENIA POžIčOVNE STROJOV A ZARIADENí

S T R a T e g i C  B U S i N e S S  U N i T

POžIČOVňa STROjOV



7

Potreba náhradných zdrojov elektrickej energie je v národnom 
hospodárstve strategickou prioritou. Kritické lokality, ako sú le-
tiská, nemocnice, dátové centrá telekomunikačných operátorov, 
ale aj množstvo výrobných prevádzok, si vyžadujú zdroje napá-
jania elektrickou energiou s maximálnou spoľahlivosťou. často 
je dokonca životne nevyhnutné, aby sa ich činnosť nezastavila 
ani pri poruche hlavnej distribučnej siete. V takýchto prípadoch 
okamžite zabezpečí potrebnú dodávku elektriny – náhradný zdroj 
elektrickej energie od spoločnosti Zeppelin SK.

V tejto komodite si Zeppelin SK udržiava majoritný podiel na trhu 
so širokou ponukou – od jednoduchých elektrocentrál pre rodinné 
domy až po komplexné riešenia pre jadrové elektrárne. Ako prí-
klad uveďme, že v pozícii systémového integrátora sme realizo-
vali najväčšiu dodávku troch elektrární so 48 dieselgenerátormi 
CAT 3516-HD, s celkovým elektrickým výkonom 96 MW.

Caterpillar po akvizícii nemeckej spoločnosti MWM začal predá-
vať kogeneračné jednotky pod značkou Caterpillar CG a Zeppelin 
SK sa stal autorizovaným predajným a servis ným partnerom pre 
Slovensko. Tím špecialistov oddelenia energetických systémov je 
na všetky úlohy dobre pripravený a neustále potvrdzuje vedúcu 
pozíciu systémového integrátora v oblasti záložného napájania.

SPOľahLIVá 
dOdáVka eNeRGIe 
PRe kRITIcké 
aPLIkácIe

elektrina nás sprevádza celý život, a to často bez toho, 
že by sme si to vôbec uvedomovali. možno o tom ani 
neviete, ale naše energetické systémy zabezpečujú, aby 
ste nepocítili žiadny problém, keď dôjde k výpadku elek-
triny. hoci naše energocentrá zväčša nie sú na očiach, 
môžete sa na ne úplne spoľahnúť. V zeppelin Sk sa 
usilujeme o maximálne individuálny prístup ku každému 
zákazníkovi, a preto sme pripravení a schopní navrhnúť 
riešenie aj pre úplne neštandardné aplikácie.

mIROSLaV kuRák
VEDÚCI SERVISU ENERGETICKýCH SySTéMOV

S T R a T e g i C  B U S i N e S S  U N i T

eNeRGeTIcké SySTémy



baNSká bySTRIca
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica – Kráľová
tel.: 048/414 99 01

bRaTISLaVa
Pribylinská 10
831 04 Bratislava
tel.: 02/49 10 06 01

kOšIce
železiarenská 96
040 15 Košice – Šaca
tel.: 055/611 56 11

žILINa
Hruštiny 33
010 01 žilina
tel.: 041/500 27 37

www.zeppelin.sk

139 zameSTNaNcOV 
NA SLOVENSKU

OPTIMáLNE ROZLOžENIE 
4 PObOČIek NA ÚZEMí SR

VIAC AKO 1400 SPOkOjNých 
zákazNíkOV

zePPeLIN Sk


