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Nowy manager sprzedaży na Europę Wschodnią z wizytą w MAHA Polska
W dniach 19-21 listopada b.r. MAHA Polska Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach miała przyjemność
gościć Pana Viktora Wittmera - Area Sales Manager International, managera sprzedaży z ramienia MAHA
Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co.KG na region Europy Wschodniej.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Podczas spotkań z Zarządem i Pracownikami MAHA Polska omawiana była między innymi
strategia handlowa na przyszłe lata. Gość odwiedził także kilku klientów MAHA Polska w kraju w celu
zapoznania się z ciekawymi projektami i sposobem ich realizacji.

Konferencja MAHA Group w Dubaju
Tegoroczne spotkanie managerów grupy MAHA odbyło się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
w Dubaju w dniach 13-16 listopada i zgromadziło przedstawicieli wszystkich spółek córek MAHA na
świecie.
Podsumowano działalność spółek córek w bieżącym
roku kalendarzowym. Odbyły się liczne panele,
konferencje szkoleniowe i sesje robocze oraz omówiono
strategię MAHA na kolejne lata.

Wprowadzenie CEPIK 2.0
13 listopada b.r. weszły w życie nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Zmieniły się zasady
corocznych, obowiązkowych badań technicznych pojazdów oraz ewidencjonowania danych o pojazdach
w krajowym systemie CEPiK.
Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie zakresu informacyjnego w Centralnej Ewidencji
pojazdów i uzyskanie wyższej jakości danych, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu
drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym.
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Podnośniki MAHA unoszą również nowego VW CRAFTERA

Większa masa oraz zwiększony rozstaw osi nowego Volkswagena Craftera stawiają duże
wymagania podnośnikom. MAHA oferuje szeroką ofertę przystosowanych do tego zadania podnośników.
Wprowadzony w 2017 roku nowy Crafter w przeciwieństwie do swojego poprzednika nie jest już zbudowany
na wspólnej płycie z Mercedesem Sprinterem, lecz stał się modelem samodzielnie skonstruowanym przez
Volkswagena.
MAHA była czujna na stawiane wymagania i w odpowiednim czasie dopasowała nośność
podnośników do 5.5 t. Dotyczy to podnośników 2-kolumnowych, 2-stemplowych, nożycowych, 4kolumnowych oraz 4-stemplowych do pomiarów geometrii oraz jako podnośnik na linii diagnostycznej. Są to
istniejące podnośniki, które zostały zmodernizowane pod kątem obecnie stawianych wymagań
technicznych dla tego nowego samochodu dostawczego. Spełniają również specyfikacje Volkswagena.
Poniżej wymieniono podnośniki dla nowego Craftera:
1) ECONLIFT 6500 (podnośnik dwu-kolumnowy)
2) Carlift II 5.5 (podnośnik cztero-kolumnowy)
3) DUO CM 5.5 (podnośnik nożycowy do pomiaru geometrii oraz na linii diagnostycznej)
4) ZS SQUARE II 5.5 KS (podnośnik dwu-stemplowy podposadzkowy)
5) ZS SQUARE II 6.5 KS (podnośnik dwu-stemplowy podposadzkowy)
6) VS SQUARE II 5.5 (podnośnik cztero-stemplowy)

Urządzenia MAHA w RAF-POL Olsztyn k/Częstochowy
MAHA Polska dostarczy i zamontuje urządzenia w nowo powstałej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Olsztynie koło Częstochowy.
Stacja wyposażona będzie w najnowocześniejsze jednostki pomiarowe. Linia osobowa MBT 2250
z podnośnikiem DUO wyposażona będzie w opcję automatycznego wykrywania napędów 4x4 typu Allrad.
Linia ciężarowa (uniwersalna) MBT 4250 w pełnym zakresie badania 4x4, wbudowanie wagi umożliwi pomiar masy pojazdów. Innowacyjne urządzenie na polskim rynku to zainstalowana na osobnym stanowisku
hamownia MBT 1000 do specjalistycznego badania pojazdów typu quad i motocykli, a także urządzenia
do pomiaru i analizy spalin MET 6.3 oraz cyfrowej korekty ustawień wszystkich rodzajów reflektorów samochodowych – MLT 3000.

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za cały rok
współpracy, za owocne i inspirujące spotkania oraz Państwa zainteresowanie i wybór firmy MAHA.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy Państwu serdeczne życzenia pełnych ciepła, uroczystych
chwil, odpoczynku oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2018!
Zespół MAHA Polska
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