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TransPorT dla 
jednodniowych 
PiskląT
z technologią EcoTransportAktualnie kierunek zainteresowania się zmienia. Liczy się 

przede wszystkim długoterminowa  niezawodność oraz koszt 

— i właśnie dlatego pojazdy VEIT są bezkonkurencyjne.



korzyśc i> szczegółowo>

spójrzmy prawdzie w oczy. Twoim głównym celem jest osiągnięcie 

zysku. niskie zużycie paliwa, efektywne, wytrzymałe i bezpieczne 

VeiT pojazdy okazały się pomocne jak żadne inne. każdy szczegół 

pojazdów VeiT został zaprojektowany z myślą o Twoim celu.

niniejsza broszura ma na celu przedstawić niektóre 
z unikatowych cech pojazdów przeznaczonych do transportu 
piskląt. jeżeli masz jakiekolwiek pytania, proszę zapoznać się  
z sekcją kontakt - jesteśmy gotowi pomóc.wszystko o 

Twoim sukcesie VEIT filozofia

na początku był człowiek z pomy-
słem produkcji pojazdów dla jedno-
dniowych piskląt. Posiadający jedynie 
najlepszą wiedzę techniczną i odwa-
gę. Ten czech odważył się wejść na 
rynek światowy i rywalizować z długo 
istniejącą i ugruntowaną konkurencją. 
kilka lat później jego syn dołączył do 
niego i wspólnie doprowadzili ro-
dzinną firmę do obecnego poziomu -                                                        
- działającą obok najlepszych produ-
centów pojazdów transportowych dla 
jednodniowych piskląt na świecie. 

ciężka praca, entuzjazm, indywidual-
ne podejście, rekrutacja najlepszych 
techników i pracowników, fair play i 
elastyczność. Te podstawowe atrybuty 
firmy zapewniają spółce VeiT osią-
ganie najwyższego poziomu jakości. 
Dzięki własnemu oddziałowi badań 
VeiT zawsze dąży do udoskonalania i 
postępu. a jednak rozwiązania tech-
niczne, choć wyrafinowane, pozostają 

proste. w prostocie można znaleźć dużą 
moc i piękno. ludzie często szukają 
skomplikowanych rozwiązań, w końcu 
dowiadują się, że najprostszy sposób 
jest również najlepszy. VeiT uświadomił 
to sobie zaraz od samego początku i 
dlatego jego rozwiązanie jest  tak bez-
kompromisowe.

orientacja na klienta jest najważniejsza. 
Będąc technicznie wyposażoną firmą, 
VeiT dostosowuje każdy pojazd do indy-
widualnych życzeń klienta. 

„załoga VeiT swoją wiedzą, 
umiejętnościami, doświadczeniem 
oraz pasją grają dla swojego 
zespołu.“

  

  milan Veit, założyciel
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Dla każdego renomowanego producenta pojaz-
dów do transportu jednodniowych piskląt jest 
absolutnie konieczne całkowite zrozumienie 
anatomii, metabolizmu i zachowania piskląt. 
kontrola temperatury musi być solidna, ale 
jednocześnie na tyle precyzyjna, by utrzymać 
temperaturę powietrza w optymalnym zakresie 

32 - 35° c. Poziom co2 musi być ciągle moni-
torowany i utrzymywany poniżej 1500 ppm, 
produkcja ciepła w zakresie od 200 do 550 mw 
na pisklę musi być kompensowana itp. w 
naszym doskonale kontrolowanym środowisku, 
pisklęta są dobrze przygotowane nawet na 2 - 3 
dni podróży.

Bardzo dobrze znamy 
swoich pasażerów

korzystanie z pojazdów Veit oznacza dostarczanie piskląt 
pierwszej klasy. od tego momentu będą najlepsze. Twoi klienci 
to docenią.

konsumenci końcowi często nie zdają 
sobie sprawy, ile pracy kryje się za 
uzyskaniem wysokiej jakości zdrowego, 
smacznego drobiu na ich talerzach. 
my jednak wiemy, że to skomplikowa-
na sieć specjalistów - od genetyków i 
naukowców, poprzez wylęgarnie, fermy 
drobiu, producentów sprzętu i paszy 
po rzeźnie - wszystkie części łańcucha 
muszą działać idealnie. Bez wyjątku. 
Transport jednodniowych piskląt jest tak 
ważny, jak inne części procesu. warto 
wiedzieć, że coraz większa liczba osób-
-decydentów w przemyśle drobiarskim 
uświadamia sobie ten fakt. 

na czym właściwie polega profesjonal-
ny transport jednodniowych piskląt? 
wszyscy zgodzą się z tym, że oznacza to 
dostarczanie jednodniowych piskląt w 
idealnym stanie, który został osiągnięty 
poprzez zapewnienie im odpowied-
niego mierzenia przepływu powietrza 
i odpowiedniej temperatury. Pisklęta 

muszą dotrzeć do fermy w doskonałym 
zdrowiu i bez stresu. jednak współcze-
sny profesjonalny transport oznacza 
o wiele więcej. zapewnienie komfortu 
dla piskląt ma zasadnicze znaczenie, na-
tomiast zapewnienie komfortu dla ludzi, 
którzy pracują z pisklętami, jest warto-
ścią dodatkową. komfort dla kierowców 
podczas codziennej pracy z pojazdem, 
takiej jak sprzątanie, czujnik temperatu-
ry, automatyczna kontrola itp., wygoda 
dla techników, którzy są odpowiedzialni 
za obsługę i konserwację, oraz komfort 
dla właścicieli i decydentów, którzy 
mogą uzyskać konkurencyjne korzyści 
przy niższych kosztach - VeiT zapewnia 
komfort zarówno dla kurcząt, jak i dla 
ludzi.

Transport jednodniowych piskląt 
z wartością dodatkową
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innowacyjne, eleganckie 
i efektywne pojazdy

Priorytetem pojazdów VeiT jest wydajność i niezawodność. nasza 
główna oryginalna koncepcja wraz z niezliczonymi inteligentnymi 
rozwiązaniami sprawia, że   są prawdziwymi „koniami roboczymi“ 
i maszynami przynoszącymi zysk.

Dlaczego VEIT?

  Pełne bezpieczeństwo dla piskląt

Dzięki mocnym, najlepszej jakości 
komponentom i wyszukanym, dobrze 
dostosowanym technologiom, pojazdy 
VeiT działają z najwyższą mocą chłodze-
nia, ogrzewania i wentylacji z podwójnym 
zabezpieczeniem.

  sprawdzone w ekstremalnych 
warunkach od mroźnej syberii 
do gorącej Tajlandii 

Podwójne zabezpieczenie (kopiowanie) 
oznacza zwiększoną niezawodność: 
naturalne zapasowe zabezpieczenie 
gwarantowane  technologią ecoTransport 
oraz innymi opcjonalnymi systemami 
tworzenia kopii zapasowych.

nawet jeśli kierowcy opuszczą pojazd 
VeiT na jakiś czas (prom, nocleg, posiłek 
itp.), mogą pozostać w kontakcie ze 
swoim cennym ładunkiem za pomocą 
bezprzewodowego czujnika temperatury.

  elegancka, a zarazem prosta 
technologia

im bardziej skomplikowany system, 
tym większa możliwość awarii. właśnie 
dlatego VeiT zawsze szuka najprostszych 
rozwiązań. Żadne niepewne skrzynki 
połączeń lub maszynownie. Prosto, czysto 
i pomysłowo. 

  Prostota jest powodem 
mniejszej liczby regularnych 
konserwacji oraz serwisowania 

inteligentna technologia VeiT jest bardzo 
lekka, co oznacza, że   pojazdy te są szybkie, 
mają dobrą zwrotność, zużywają się powoli 
i mają również mniejsze zużycie paliwa.

  Podróż pierwszą klasą w cenie 
klasy ekonomicznej

cena zakupu nie jest jedynym istotnym 
czynnikiem. mądre decyzje wynikają z 
uwzględnienia kosztów bieżących i kosz-
tów używania pojazdu przez cały czas.

Technologia ecoTransport w sposób 
znaczący i w realnych liczbach zmniejsza 
zużycie paliwa. właściciel pojazdu zauwa-
ży ten fakt po każdej podróży.

cena nabycia technologii ecoTransport, 
lekkie nadwozie i łatwa konserwacja czy-
nią z VeiT mistrza współczesnego rynku. 
Twoje pisklęta mogą podróżować pierw-
szą klasą w cenie klasy ekonomicznej.

  komfort dla kierowców: ich 
dobrze wykonana praca

ciężarówki VeiT mają idealnie płaską 
podłogę bez rowków lub osłon i kanali-
ków dachowych, dzięki czemu można je 
otworzyć w ciągu kilku sekund. wszystkie 
elementy wewnętrzne są wykonane z 
materiałów nierdzewnych. To sprawia, że   
czas czyszczenia i dezynfekcji jest znacznie 
krótszy, a bezpieczeństwo biologiczne 
można bardzo łatwo osiągnąć.

Bezprzewodowa jednostka sterująca znaj-
dująca się w kabinie kierowcy racjonalnie 
analizuje wiele danych, by zapewnić 
optymalną kontrolę i ciągle dostarcza 
dane dotyczące środowiska oraz stanu 
filtrów powietrza. 

Filtry powietrza można szybko wyczyścić 
lub zamienić na nowy zestaw podczas 
podróży, co jest przydatne szczególnie 
podczas długich tras.

  kompletny serwis przez cały 
czas od pierwszego kontaktu

każdy projekt musi być odpowiednio 
przemyślany i zaprojektowany. VeiT 
oferuje opinie biegłego oraz zalecenia dla 
wszystkich Twoich pomysłów dotyczących 
transportu jednodniowych piskląt. 

zapewniamy profesjonalne szkolenia dla 
personelu i ewentualnie także ich korepe-
tycje z doświadczonym technikiem firmy 
Veit podczas pierwszej dostawy piskląt.

czy chodzi o konsultację techniczną, któ-
rej pilnie potrzebujesz lub stan wyjątkowy 
w trakcie dostawy, specjaliści firmy VeiT 
są dostępni (pod telefonem) na bieżąco 
24/7 i dotrą do ciebie tak szybko, jak to 
możliwe.

Dzięki internetowemu monitorowaniu 
GPs jesteś informowany o szczegółach 
Twojego cennego ładunku, niezależnie od 
tego, gdzie jesteś. są dostępne zarówno 
komputer, jak również mobilna aplikacja.

 VeiT demo pojazd

niepowtarzalna okazja, aby spróbować 
samemu. ciężarówka VeiT 26 darmowo 
na jeden tydzień - to prawdziwa okazja.

  innowacyjna firma, z którą 
łatwo się dogadać

jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły. 
Porozmawiaj z nami, a zobaczysz!

zadzwoń już teraz pod numer  
+420 545 235 252!

ile zaoszczędzisz dzięki o 20% niższemu zużyciu 
paliwa?

ile zaoszczędzisz na czasie czyszczenia?

ile kosztowałby cię wybuch infekcji?

ile zaoszczędzisz na łatwiejszej konserwacji i dłuż-
szych okresach między przeglądami?

warto sobie zadać te pytania. Poświęć trochę cza-
su i zastanów się. możemy zapewnić, że mówimy 
o ogromnych sumach pieniędzy.

czytaj więcej powodów „dlaczego VeiT?“>



korzyśc i> szczegółowo>

VENTILATION SYSTEM

myślimy i optymalizujemy. nie potrzebujemy prądu o wartości 400 V 
lub 10 kw mocy wiatraków, gdyż w procesie nie tracimy 7 kw. 
a kiedy tracisz moc, tracisz pieniądze.

od układów elektronicznych do starannie wy-

modelowanych systemów wentylacji, wszystko 

było zaprojektowane przez ekspertów firmy 

VeiT. wszystkie części wyregulowane naszym 

kodem oprogramowania tworzą doskonałą 

całość. jako jego twórcy, znamy go bardzo 

dobrze. To sprawia, że w razie potrzeby   obsługa 

jest szybka i łatwa.

Dostosowane 
do ciężkiej pracy

centralnym elementem naszych pojazdów jest wysoce zoptymalizowany system wentyla-
cyjny z konstrukcją trójwymiarowego przepływu powietrza. Dzięki starannie obliczonym 
wymiarom szerokich korytarzy minimalizowane są straty wynikające z oporu i turbulencji. 
Układ trójwymiarowego przepływu powietrza wykorzystuje prawa fizyki, skutecznie umoż-
liwiając taki przepływ we wszystkich trzech kierunkach: w dół, w bok poprzez skrzynie i w 
górę dzięki konwekcji przy jednoczesnym przepływie do tyłu dzięki gradientowi ciśnienia. 
Powstają w ten sposób spiralne linie przepływu przechodzące przez każdy jeden punkt 
przestrzeni wewnętrznej, dzięki czemu wszystkie kurczęta bez wyjątku otrzymują odpo-
wiednią ilość przefiltrowanego, uzdatnionego powietrza, w którym monitoruje się zawar-
tość co2. strumień powietrza jest stale mieszany ze świeżym powietrzem i kiedy dotrze to 
tylnego wywiewu, opuszcza nadwozie i wchodzi ponownie do obiegu w celu oszczędności 
energii. w tej wyjątkowej konstrukcji wykorzystuje się nadwozie z prostą, płaską podłogą i 
kanałem w lekkim dachu, który można otworzyć w kilka sekund i łatwo wyczyścić.

System wentylacji

Superkomputer klastrowy z 560 procesorami potrzebuje 
tygodnia na przetestowanie jednej konfiguracji wentylacji, 
a w celu osiągnięcia najlepszych wyników przetestowano 
ponad 80 z nich. Rzeczywiste doświadczenie udowadnia 
jednak, że warto było podjąć ten wysiłek.

Nauka na chłodno
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  rewolucyjne filtry powietrza

Filtry powietrza VeiT są łatwo dostępne 
z zewnątrz, podczas transportu. kiedy 
kierowca jest poinformowany przez 
jednostkę sterującą, potrzeba zaled-
wie dwóch minut, by wyczyścić filtr. 
Transport może być kontynuowany bez 
ograniczenia przepływu powietrza. nie 
ma potrzeby usuwania wózków, niepo-
kojenia piskląt i tracenia cennego czasu 
podczas transportu.

  Postęp dzięki nauce

zasada działania konstrukcji przepływu powie-
trza w 3D polega na wykorzystaniu zjawisk 
naturalnych, które wspomagają wentylatory 
i zapewniają równy rozkład powietrza. nie 
byłoby to możliwe bez symulacji naukowych 
wykonanych wspólnie z jednym z uniwersyte-
tów technicznych. Dzięki miesiącom wyliczeń 
komputerowych, testowań i dopracowywaniu 
szczegółów powstał system wentylacyjny 2. 
generacji, najbardziej niezawodny i wydajny, 
zapewniający równy rozkład temperatury i 
zwiększony margines bezpieczeństwa.

 inteligentne sterowanie

z danych zebranych z wielu różnych 
czujników, zaawansowana jednostka 
sterująca Veit ciągle oblicza optymal-
ne nastawienie: stosunek świeżego 
i recyrkulowanego powietrza, moc 
ogrzewania lub chłodzenia i tak dalej. 
Gwarantuje to optymalne warunki dla 
piskląt i możliwie najniższe koszty 
dla właściciela.
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o 20% mniejsze zużycie 
niższe koszty utrzymania ze względu 
na znacznie niższe zużycie podsta-
wowych części
lepsza niezawodność, ponieważ 
silnik ciężarówki dostarcza naturalną 
kopię zapasową
niższe zanieczyszczenie środowiska

To ecoTransport technologia. oryginalna, rewolucyjna, 

o której dużo się mówi, a przede wszystkim: system 

pracy, który obniża koszty. 

Poparte wieloletnim rozwojem, wszelkie próby kopio-

wania  Veit ecoTransport do tej pory skończyły się nie-

powodzeniem. i to naprawdę coś znaczy. 

czytaj więcej o tym, jak to działa >

Bezpieczniejszy, 
prosty i ekonomiczny

Prawdziwa cecha charakterystyczna VeiT  - pomysłowy, a 
jednocześnie prosty pomysł. Realizowany po starannym rozwoju, 
sprawdzonym przez dziesięciolecia. solidne rozwiązanie, by 
zaoszczędzić Twoje pieniądze. To jest ecoTransport.

EcoTransport

dwie zasady technologii 
ecoTransport: 

  recykling ciepła odpadowego 
z silnika samochodu 
ciężarowego

  wykorzystanie energii 
elektrycznej generowanej przez 
silnik samochodu ciężarowego

Dzięki systemowi ecoTransport, silnik jest 
podłączony do instalacji grzewczej, a 
ciepło odpadowe z silnika jest wykorzy-
stywane do ogrzewania piskląt. w więk-
szości przypadków ciepło z silnika jest 
wystarczające, więc oddzielny system 
ogrzewania pozostaje wyłączony.

Gdy ciepło odpadowe z silnika jest 
niewystarczające, oddzielny system 
ogrzewania włącza się automatycznie. 
jest ponownie wyłączony, gdy silnik 
ciężarówki jest znów w stanie ponownie 
podgrzać pisklęta.

To samo dotyczy energii elektrycznej. Gdy 
silnik ciężarówki działa, ciągle generuje 
24 V energii elektrycznej dla oświetlenia i 
innych urządzeń elektronicznych zainsta-
lowanych w ciężarówce. Dzięki starannie 
zoptymalizowanemu systemowi wentylacji, 
moc 24 V energii elektrycznej jest więcej niż 
wystarczająca do zasilania wentylatorów, 
więc silnik pomocniczy i generator mogą 
być wyłączone. oddzielny generator musi 
być uruchomiony tylko wtedy, gdy chłodze-
nie lub silnik ciężarówki są wyłączone.

Dodatkowo system wentylacyjny może 
być zasilany z baterii zapasowych przez 
okres do 4 godzin, co znacznie zwiększa 
bezpieczeństwo.

ecoTransport nie jest substytutem dla mocnych rozwiązań, to wyrafinowany dodatek 
do już potężnego systemu. Pojazdy VeiT obejmują wszelkie standardowe części, które 
są stosowane w pojazdach do transportu jednodniowych piskląt, takich jak silnik diesla, 
generator oraz oddzielny system ogrzewania. jednak dzięki technologii ecoTransport 
jednostki te można wyłączyć przez połowę czasu i zaoszczędzić tak 4 do 5 litrów 
paliwa na godzinę. Poza tym z powodu skutecznego podwojenia możliwości systemu 
grzewczego i wentylacyjnego ecoTransport zapewnia naturalne rozwiązanie dodat-
kowe, które nie zwiększa wagi pojazdu i stanowi część wyposażenia standardowego.
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nasza konstrukcja umożliwia lepszą jakość czyszczenia, wygodną manipulację i znaczne obniżenie czasu czyszczenia w porów-
naniu z konkurencją. jeden kierowca może dokładnie oczyścić całą karoserię w około 30 minut - czas niemożliwy do osiągnięcia 
w innych typach pojazdów. Proszę sobie wyobrazić: daje to wartość dodatkową ponad 10 zaoszczędzonych godzin 
w każdym miesiącu! a czas to pieniądz.

 Płaska podłoga

wygodne i szybkie czyszczenie bez 
problematycznych miejsc, gdzie zaraz-
ki mogłyby się ukryć. nie ma potrzeby 
podnoszenia pokryw podłogi lub 
rowków znajdujących się w podłogach 
innych systemów, w których gromadzą 
się odchody. wszystkie ścieki wprost 
opuszczają karoserię bez jakichkolwiek 
resztek.

  szybkootwierające się 
panele 

wszystkie panele można otworzyć w 
ciągu kilku sekund, bez narzędzi. Pła-
skie, nieskomplikowane powierzchnie 
za panelami sprawiają, że czyszczenie 
jest szybkie i skuteczne.

 wentylatory wodoszczelne

każdy element systemu jest łatwo do-
stępny. nawet same wentylatory mogą 
być łatwo oczyszczone za pomocą 
mycia ciśnieniowego i zdezynfekowane 
dla uzyskania bezpieczeństwa biolo-
gicznego. To samo dotyczy chłodnicy. 

Łatwe czyszczenie

Zagwarantowane 
bezpieczeństwo 
biologiczne

Pojawienie się infekcji to prawdziwa katastrofa. 
związane z tym koszty są ogromne, uwaga władz 
jest niepokojąca. Gruntowne czyszczenie wnętrza 
ciężarówki po każdej podróży jest najważniejszym 
zadaniem, które może zapobiec wybuchowi infek-
cji. Problem polega na tym, że nie wszyscy kierowcy 
lubią czyszczenie, ponieważ może to być długa i 
żmudna praca.

Pojazdy VeiT mają rozwiązanie tego problemu. 
infekcja nie ma się gdzie ukryć, czas czyszcze-
nia zmniejszony jest o połowę, nie ma żadnego 
niestarannego czyszczenia - wszystko to pozwoli ci 
zaoszczędzić zmartwień i ogromnych kosztów.

czytaj więcej na temat rozwiązania bezpieczeństwa 
biologicznego VeiT >

czyszczenie jest porównywalne z ubezpieczeniem. małe koszty mogą 
zapobiec ogromnym stratom i przyniosą ci spokój. „Ubezpieczenie” VeiT 
obejmuje więcej przy niższych „cenach”. Prawdziwa okazja.

rozważ przetestowanie wyjątkowej 
łatwości czyszczenia - wypożycz 
naszą próbną ciężarówkę.



VeiT 3.5 VeiT 5 VeiT 12 VeiT 18/26 VeiT 40

Podwozie Truck 3,5 t Ultralight 3,5 t Truck 5 t Truck 12 t Truck 18/26 t semi-trailer 40 t

Maksymalna pojemność (piskląt) 14 400 17 800 23 000 50 000 88 000/115 600 153 600

Skala temperatur -35 do +44 ° c -35 do +44 ° c -35 do +35 ° c -35 do +44 ° c -35 do +44 ° c -35 do +44 ° c

rozmiary karoserii *

Długość zewnętrzna (mm) 2 760 3 720 4 350 6 400 9 500/9 970 13 620

Długość wewnętrzna (mm) 2 280 3 220 3 830 5 100 8 200/8 670 12 220

Wysokość zewnętrzna (mm) 2 060 2 540 2 110 2 650 2 830 2 830

Wysokość wewnętrzna (mm) 1 920 2 120 1 920 2 140 2 295 2 295

Szerokość zewnętrzna (mm) 2 160 2 100 2 160 2 590 2 590 2 590

Szerokość wewnętrzna (mm) 2 110 2 020 2 110 2 500 2 500 2 500

dane techniczne

Ładowność (kg)** 840 1 000 1 800 4 500 6 200/11 500 18,5 t / 23 t

Waga nadwozia i urządzenia (kg) 910 880 1 200 3 200 4 300 9 500

Pojemność wentylacyjna (m3/h) 4 800 4 800 4 800 7 700 15 400 22 600

Przepływ powietrza dostarczany pisklętom (m3/h)         2 500 2 500 3 000 6 000 12 000 18 000

Moc chłodnicza (kW) 9 9 9 30 50 70 

Moc grzewcza (kW) 9 9 9 35 35 35 

Czujniki temperatury 2 2 2 3 3 3

Filtry Łatwe do czyszczenia, wyjmowane z zewnątrz (podczas transportu). Żadnych ograniczeń dotyczących długości trasy. 

*   wymiary pojazdu mogą być dostosowane do potrzeb i wymagań klientów, podane rozmiary są najczęściej używanymi 
** bez kierowcy i paliwa, z wykorzystaniem standardowego podwozia

opcje - zadzwoń do nas pod numer: +420 545 235 252, aby uzyskać pełną listę możliwych dodatków

Pełny zestaw rezerwowy chłodzenia, alarm bezprzewodowy, GPs online monitoring oraz telemetria, moc 400 V, system dezynfekcji i wiele innych.

korzyśc i> szczegółowo>

Faktyczna wszechstronność 
dla prawdziwego biznesu 
Podstawowa terminologia

1. Podwozie

2. karoseria

3. oś przednia

4. oś tylna

5. Podnośnik

6.  miejsce do spania 

w kabinie ciężarówki

jeżeli nie jesteś pewien, jaki typ byłby dla ciebie najbardziej 
odpowiedni, skontaktuj się z nami. znajdziemy najlepsze rozwiązanie 
lub przygotujemy indywidualną ofertę właśnie dla ciebie.

Pojazdy VEIT

jesteśmy przekonani, że możemy do-
starczyć odpowiednie rozwiązanie dla 
Twoich potrzeb.  
nie ma znaczenia, czy jesteś ponadna-
rodową korporacją transportową lub 
właścicielem małej wylęgarni piskląt, 

czy chcesz rozbudować swoją flotę sa-
mochodową lub po prostu chcesz mieć 
małą, logistyczną rezerwę. na podsta-
wie naszej szczegółowej znajomości 
potrzeb klienta, nasza oferta składa się 
z 6 różnych rozmiarów.

 VeiT 3.5
szybki i sprawny. Żadnych ograniczeń prędkości, żadnych obowiązkowych przerw.  
wystarczy podstawowe prawo jazdy - prawo jazdy kategorii B.

 VeiT 5
Ponad dwukrotnie większa pojemność VeiT 3,5, jednak wciąż szybki i wygodny.

 VeiT 12
Dobra pojemność i waga tuż poniżej granicy opłaty za przejazd autostradą w niektórych krajach.

 VeiT 18
ekonomiczne, jednak solidne, wysokopojemne rozwiązanie.

 VeiT 26
Duża moc, niezawodne rozwiązanie nawet dla transportu jaj wylęgowych.

 VeiT 40
największa pojemność dla transportu dalekobieżnego.

3 4
5

1

6 2



korzyśc i> szczegółowo>

jak podano na początku: każdy znaczący producent może dostar-

czyć pisklęta bezpiecznie. co wyróżnia pojazdy VeiT? Łatwość obsłu-

gi i niższe koszty. nasi klienci już wiedzą, że ta redukcja kosztów jest 

możliwa do zrealizowania.

co najbardziej nas cieszy i powoduje, że nasza praca jest lepsza? 
zadowolony klient, który ciągle do nas powraca. na szczęście 
mamy ich sporo. i to jest właściwy moment, aby im podziękować.

Referencje

sprawdzone, cenio-
ne i godne zaufania

Dla wielu firm na całym świecie, VeiT 
to marka z wyboru. Produkty VeiT są 
eksportowane do ponad 70 krajów, 
więc zapoznaliśmy się ze specyficznymi 
potrzebami różnych krajów i 
kontynentów.

od surowych warunków syberii aż 
po gorącą Tajlandię, nasze pojazdy 
okazały się niezawodne i ekonomiczne. 
nawet teraz, w tej właśnie chwili, wiele 
milionów piskląt może cieszyć się z 
podróży pierwszej klasy w cenie klasy 
ekonomicznej.



mamy jeszcze dużo więcej do powiedzenia i 
pokazania. nie jest rzeczą łatwą przedstawić 
wszystkie korzyści, całą wiedzę oraz wieloletnie 
doświadczenia w jednej maleńkiej broszurze. są 
rzeczy, które można docenić tylko w realnym życiu 
- najwyższej jakości wykonanie, doskonały design 

od podstawowej koncepcji do najdrobniejszego 
szczegółu, i tak samo ważny, skoncentrowany na 
klienta, przyjazny, pomocny i kompetentny per-
sonel. Przyjdź i przekonaj się sam. w końcu, kto 
nie widział, nie uwierzy.

zawsze jesteśmy chętni spotkać się z Tobą. nie krępuj się, umów 
się na spotkanie w naszej głównej siedzibie lub odwiedź nas pod-
czas ważnych dni targowych.

 VeiT pojazd demonstracyjny

ostatecznym dowodem, że to, co mó-
wimy, jest prawdą.

czyny przemawiają głośniej niż słowa. 
Firma VeiT chętnie i z dumą oferuje 
możliwość wypożyczenia swojego 
pojazdu demonstracyjnego, ciężarówki 
VeiT 26.  wypróbowanie jest darmowe 
przez cały tydzień. niech cię urzeknie! 
cieszymy się na Twoją reakcję!

Proszę skontaktować się z nami, aby 
uzyskać więcej szczegółów.

Dane kontaktowe

kontakt
kancelaria

VeiT electronics
modricka 52
664 48  moravany
czech Republic

GPs: 49°8’43.2”n, 16°35’11.8”e

tel.: +420 545 235 252
e-mail: info@veit.cz
internet: www.veit.cz



 Łatwo dostępne filtry powietrza umożliwiają dłuższe transporty.

 mocne, inteligentne i wydajne wentylatory.

 jeszcze raz: łatwy dostęp i uporządkowane przestrzenie.

 znacznie skrócony czas czyszczenia, co docenią   kierowcy.

 najwyższa jakość wykonania.

 Trzy warstwy ochrony: eco Transport, silnik i baterie zapasowe.

 jakościowe markowe części dla możliwie najdłuższej żywotności

 czyszczenie wentylatorów za pomocą mycia ciśnieniowego

 standardy bezpieczeństwa biologicznego łatwo spełnione.

 natychmiastowy wgląd online w dowolnym momencie.

 online śledzenie wszystkich parametrów.

 serce systemu ecoTransport. moc, z którą żaden generator nie może się równać.

 nierdzewne, trwałe materiały.

 otworzenie wszystkich paneli ręcznie w ciągu kilku sekund.

  obsługa klienta na najwyższym poziomie: na całym świecie 24/7, szkolenia, infolinia!

 Dobrze rozmieszczone, niezawodne i lekkie.



www.veit.cz


