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Firma Unikan sp.j. jest dystrybutorem sprzętu włoskiego 
koncernu PM Group: samojezdnych podnośników koszowych 
(produkcja firmy Oil & Steel) i dźwigów samochodowych, a tak-
że dystrybutorem agregatów prądotwórczych firmy Bruno. 
Zarówno PM Group, jak i Bruno są znanymi markami na za-
chodnioeuropejskim rynku, cenionymi przez klientów za nowo-
czesne rozwiązania techniczne, jakość i estetykę wykonania.

Seria podnośników koszowych o nazwie Octopussy to nie-
wielkie (największe z nich osiągają szerokość 78 cm, wysokość 
205 cm i wagę 1980 kg) i zwinne urządzenia, przeznaczone 
do prac wysokościowych w trudno dostępnych miejscach we-
wnątrz i na zewnątrz budynków. Octopussy są wyposażone 
w zasilanie spalinowe i elektryczne jednocześnie. Poruszają się 
na gumowych gąsienicach w kolorze czarnym lub białym, co 
chroni podłoże przed zniszczeniem. Seria Octopussy obejmuje 
podnośniki 10, 12, 14, 17 m. W najbliższym czasie na rynek 
wejdzie także model 21 m. Podnośniki są z powodzeniem wy-
korzystywane m.in. w budownictwie, ratownictwie, reklamie, 
utrzymaniu zieleni, pracach porządkowych i remontowych.

Żurawie samochodowe PM były doskonalone pod wpływem 
oczekiwań klientów i dają maksymalne wyniki przy każdym 
rodzaju zastosowania. Modele dźwigów w zależności od wypo-
sażenia podzielone są na serie: Classic, Silver, Gold i Platinum 
i występują w szerokiej gamie produktowej. W urządzeniach 

PM zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań, jak np. 
Power Tronic, LMU (Device Load Monitor Unit), system teles-
kopowy LC. Na życzenie dostępne są akcesoria: dwuszczękowe 
chwytaki z poziomym walcem, widły paletowe, hydrauliczne 
chwytaki wieloszczękowe, stanowisko sterowania stojące lub 
na górze. Dźwigi samochodowe PM są używane m.in. w bu-
downictwie, utrzymaniu zieleni, przemieszczaniu kontenerów, 
łodzi, wykopach, transporcie ciężkich urządzeń, ustawianiu 
prefabrykatów, usuwaniu odpadów i ratownictwie.

Oferowane przez Unikan agregaty prądotwórcze Bruno są 
dostępne na polskim rynku w bardzo szerokiej gamie modeli. 
Od najmniejszych – stosowanych w gospodarstwach domo-
wych (2–10 kVA), do największych – używanych w obiektach 
użyteczności publicznej (1000 kVA). Zgodnie z życzeniem 
każdy model może być wyposażony w różnego typu panele 
sterowania i elementy elektryczne. Producent stosuje silniki 
m.in.: Perkinsa, John Deere, Volvo Penta, Honda, Lombardi-
ni. Agregaty produkowane są w wersji z obudową otwartą lub 
dźwiękoszczelną.

Każdy klient zainteresowany zakupem urządzeń oferowa-
nych przez firmę Unikan może osobiście zapoznać się z ich 
pracą podczas indywidualnego pokazu w wybranym przez sie-
bie miejscu bądź skorzystać z oferty wynajmu zarówno podno-
śników koszowych, jak i agregatów prądotwórczych.
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