Komatsu oficjalnym przedstawicielem marki
Sennebogen w Polsce – dobra informacja dla
profesjonalistów

Co może łączyć Japonię z Niemcami? Pewnie pomyśleliście, że bardzo zaawansowana technologia
i to jest dobry trop. Okazuje się, że w dzisiejszym świecie tym łącznikiem mogą być też wspólne
cele biznesowe. Oto najświeższy dowód. Niemiecki producent maszyn do transportu materiałów,
marka Sennebogen, rozpoczął współpracę z Komatsu Poland. Japoński koncern został oficjalnym
przedstawicielem Sennebogen na polskim rynku. Co to oznacza dla klientów? Masę dobrych
informacji.

Ważny mariaż
2 grudnia w niemieckim Straubing została podpisana ważna dla naszego rynku umowa. Na jej mocy
Komatsu Poland stało się oficjalnym dilerem marki Sennebogen nad Wisłą. To dowód na to, że
japoński koncern ma bardzo silną pozycję w Polsce i gwarantuje niemieckiemu producentowi
wysoką jakość przedstawicielstwa.
Komatsu Poland będzie przedstawicielem i dystrybutorem m.in. maszyn przeładunkowych
(bez dźwigów) i podnośników teleskopowych marki Sennebogen, a więc sprzętu, który
potencjalnie najbardziej interesuje rodzimych przedsiębiorców oraz stanowi najmocniejszą pozycję
w portfolio niemieckiego producenta.

Współpraca oficjalnie ruszyła 1 stycznia 2016 roku. Sprzęt Sennebogen będzie oferowany
w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim,
łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim.

Znaczne poszerzenie oferty Komatsu Poland
Komastu Poland w swoich oddziałach dilerskich będzie oferować zarówno nowe, jak i używane
maszyny recyklingowe, przeładunkowe, stosowane w przemyśle drzewnym oraz ładowarki
teleskopowe Sennebogen. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom póki co nie jest planowane
uruchomienie sprzedaży dźwigów.

Z punktu widzenia klientów marki Sennebogen bardzo ważne jest też to, że Komatsu Poland
obejmuje maszyny niemieckiego producenta pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Nie trzeba się więc martwić słabą dostępnością części zamiennych, rozwiązań technicznych do
doradztwa. Polski przedstawiciel będzie również zajmować się wynajmem maszyn Sennebogen.

Szeroka oferta maszyn
Sennebogen dzięki kooperacji z Komatsu Poland może wypracować sobie zdecydowanie silniejszą
pozycję na polskim rynku i zacząć realnie konkurować z innymi producentami, przynajmniej w
segmencie maszyn, w których się specjalizuje. Oczywiście wyłącznie pod warunkiem, że sprzęt ten
będzie konkurencyjny pod względem ceny i jakości.
Spokojnym można być na pewno o ten drugi parametr. Maszyny Sennebogen w Europie są znane
przede wszystkim ze swojej niezawodności. Niemiecki producent mocno stawia na specjalizację,

dlatego jego sprzęt można spotkać głównie przy pracach przeładunkowych. Widać więc wyraźnie,
że Komatsu Poland chce wesprzeć swoją bazową ofertę w obszarach, gdzie panuje duża
konkurencja. Poszerzenie portfolio oferowanych maszyn powinno przełożyć się na większe
zainteresowanie ze strony klientów.
Oferta Sennebogen obejmuje obecnie 50 maszyn do różnych zastosowań. Większość z nich, poza
dźwigami, znajdzie się w sprzedaży na terenie Polski za pośrednictwem przedstawicielstwa
Komatsu Poland i BAX. Współpraca faktycznie ruszyła z początkiem 2016 roku.
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