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Sprzedażą maszyn budowlanych produkowanych w Stalowej 
Woli zajmuje się obecnie DRESSTA Sp. z o.o. Firma ma prawie 
20-letnie doświadczenie w eksporcie i obsłudze posprzedażnej 
maszyn budowlanych w ponad 100 krajach. Najwięcej ma-
szyn z marką DRESSTA, sprzedawanych kiedyś tylko z marką
STALOWA WOLA, pracuje w Rosji, Kazachstanie, Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie, Bułgarii, Rumunii, na Ukrainie. DRESSTA 
sprzedaje swoje maszyny również do tak egzotycznych zakątków 
świata, jak Papua-Nowa Gwinea, Gujana Francuska czy Bhutan. 

Dystrybutorem DRESSTY na Śląsku jest Katowickie Przedsię-
biorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych Budropol z siedzibą 
w Czeladzi. Ta powstała w 1995 r. fi rma jest najlepszym dystry-
butorem stalowowolskich maszyn w Polsce. Nie tylko je sprze-
daje, ale także serwisuje, dostarcza użytkownikom oryginalne 
części zamienne, dokonuje gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
przeglądów, prowadzi naprawy bieżące oraz remonty kapitalne. 
Co istotne, Budropol jest także autoryzowanym przedstawi-
cielem serwisowym silników marki Cummins. Ponadto fi rma 
zapewnia szkolenia operatorów obsługujących zakupione u nich 

maszyny, doradza w ich doborze do warunków eksploatacji oraz 
organizuje pokazy pracy w warunkach poligonowych.

Wszystko to jest możliwe dzięki znakomitej kadrze oraz impo-
nującej infrastrukturze Budropolu w postaci dobrze wyposażo-
nej hali remontowej i zasobnego magazynu części zamiennych. 
Budropol dysponuje również taborem samochodów serwiso-
wych z odpowiednim sprzętem umożliwiającym przeprowa-
dzenie diagnostyki maszyny i wykonanie przeglądów i napraw 
u klienta. 

20 czerwca 2013 r. w siedzibie Budropolu odbył się dyna-
miczny pokaz pracy maszyn marki DRESSTA. Szerokiemu gronu 
gości zaproszonych przez fi rmę z Czeladzi swoje walory zapre-
zentowały: koparko-ładowarka 9.50M, spycharki gąsienicowe 
TD-9R i TD-15M Extra oraz najbardziej popularna stalowowol-
ska ładowarka 534E. Dobór maszyn nie był przypadkowy. To 
asortyment najczęściej wybierany przez klientów ze Śląska – 
głównie kopalnie, elektrociepłownie, huty i zakłady komunalne. 
Dzięki szerokiej gamie osprzętów roboczych (łyżek, lemieszy, 
zrywaków itp.), a w przypadku spycharek gąsienicowych róż-
norodnych wersji podwozia (np. o niskich naciskach na grunt 
czy wydłużonej ramie trakcyjnej), znajdują one zastosowanie 
przy różnorakich projektach inwestycyjnych lub technologiczno-
-eksploatacyjnych.

Podczas uroczystego spotkania prezes zarządu spółki 
DRESSTA – Lesław Hołysz, wręczył właścicielom Budropolu oko-
licznościowe dyplomy za najlepsze wyniki sprzedaży na rynku 
krajowym w 2012 r. Jednocześnie życzył zarządowi spółki i zało-
dze wielu sukcesów w dalszej działalności. Uczestnicy spotkania 
uzyskali również wyczerpujące informacje techniczno-handlowe 
od przedstawicieli producenta oraz zostali poinformowani 
o wprowadzanych nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Stalowa Wola to obecnie jedyny ośrodek produkcji maszyn budowlanych w Polsce. Ich montaż uruchomiono na 
przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku dzięki decyzjom wizjonerów – dyrektorów ówczesnego Kombinatu Prze-
mysłowego Huta Stalowa Wola. Na zachodnich licencjach zaczęły powstawać w Stalowej Woli uznane w branży 
nowoczesne żurawie samochodowe, betonomieszarki, a przede wszystkim ładowarki kołowe i spycharki gąsie-
nicowe. Produkcję tych ostatnich rozpoczęto w 1973 r. na licencji amerykańskiej fi rmy International Harvester.

Maszyny marki DRESSTA na Śląsku
tekst i zdjęcia: DREssTA Sp. z o.o.
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www.dressta.com.pl
dressta@dressta.com.pl

LEGENDA TRWA
TRADYCJA

WYDAJNOŚĆ
NIEZAWODNOŚĆ

spycharki gąsienicowe
układarki rur
ładowarki kołowe

koparko-ładowarki
kompaktory
maszyny specjalistyczne
na bazie produkowanych wyrobów

DRESSTA  oferuje:


