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EverLift nejsou jen hydraulické ruky Fassi!

O   naše zákazníky se stará tým profesionálů, který řeší veš-
keré požadavky zcela individuálně a  zakázky jsou zpraco-

vány do posledního detailu tak, aby přinášely zákazníkům užitek 
po mnoho let. S důvěrou se na nás obrací jak menší živnostníci, 
tak i velké � rmy, z nichž můžeme zmínit ty nejvýznamnější, jako 
jsou Metrostav a.s., Správa železnic s.p., Povodí Labe s.p., Ferona 
a.s. nebo Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Spolupráce s FASSI Group
Významným milníkem se pro � rmu stal rok 1995, kdy jsme na-

vázali spolupráci s italským výrobcem hydraulických nakládacích 
jeřábů Fassi Gru S. p. A. a stali se jejím výhradním zástupcem pro 
český trh. Jeřáby Fassi se vyrábí v 11 vlastních továrnách v oblasti 
Lombardie. V sortimentu je 60 modelů hydraulických nakládacích 
jeřábů o výkonu v rozmezí od 1,12 tm – 160 tm. Těchto šedesát 
modelů lze kon� gurovat až 30 000 možnými způsoby tak, aby byl 
pro konečného zákazníka každý jedinečný. Pro zajímavost nejsil-
nější jeřáb dosahuje nosnosti neuvěřitelných 30 t na necelých 5 m 

a nejdále dosáhne pomocí hydraulických výložníků do 41 m, kde 
dokáže manipulovat s břemenem o hmotnosti 970 kg.

Další dvě prestižní značky na českém trhu
V  roce 2013 získala Fassi 100% podíl ve  francouzské společ-

nosti Marrel vyrábějící nosiče kontejnerů a v  roce 2017 se stala 
vlastníkem švédské společnosti Cranab, která 
od roku 1960 dodává jeřáby do lesního a od-
padového průmyslu. Spojením těchto � rem 
získala společnost Fassi přední postavení 
na  trhu dodavatelů manipulační techniky 
a EverLift se tak stal výhradním zástupcem dal-
ších dvou prestižních značek na českém trhu.

Výroba vlastních 
přívěsných vozidel

Výrobu valníků, sklápěčů, kontejnerových 
nástaveb a odtahových plošin jsme se před 
2 lety rozhodli rozšířit o výrobu vlastních pří-
věsných vozidel, což přináší zákazníkům bene-
� t v tom, že mu vše stavíme tzv. „pod jednou 
střechou“ a  celá souprava má pak jednotný 
vzhled. Klademe velký důraz na detaily, které 
zákazníkům mohou usnadnit a  zpříjemnit 
práci.

Vyprošťovací speciály pro hasiče
Od nástaveb pro hasiče se očekává 100% spolehlivost při odstra-

ňování následků dopravních nehod nebo různých živelních kata-

Společnost EverLift spol. s r.o., která letos slaví 30 
let výročí, byla založena v březnu 1991. Z malé fi rmy 
zabývající se zejména hydraulikou se postupem času 
stal jeden z nejvýznamnějších dodavatelů nástaveb 
na českém trhu s téměř 50 zaměstnanci. 

Technickou vyspělost společnosti EverLift reprezentují vyprošťovací nástavby pro hasiče

Tahačová montáž jeřábu Cranab do dřevařského průmyslu

Použití jeřábu Fassi M30A.13 na svozovém voze tříděného odpadu

Fassi F660 s nekonečnou otočí a systémem vzdálené diagnostiky přes internet

Manipulace se stavebním materiálem
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strof, popadaných stromů atd. Vrcholem této práce jsou vyprošťo-
vací speciály, které mohou, ale nemusí být vybavené hydraulickým 
jeřábem. Letos se nám podařilo dohodnout výhradní zastoupení 
s rakouskou společností EMPL pro český trh, která je evropskou 
jedničkou ve vyprošťovacích nástavbách. Naše vyprošťovací spe-
ciály pomáhají při odstraňování nehod například hasičům v Brně, 
Zlíně nebo Plzni. V tomto roce připravujeme další speciály spo-
lečně s našimi partnery KOBIT-THZ a Scania.

Speciální nástavby a montáže
Zákazníci se na nás obrací s poměrně netradičními požadavky. 

Jedním z nich byla například dostavba tankovacích nádrží na PHM 
za kabinu tahače Volvo o objemu 770 l. Tyto nádrže slouží k tan-
kování PHM v terénu/na stavbě pro různou stavební mechanizaci. 
Jeřáby Fassi jsme instalovali téměř 
na  všechny dopravní prostředky 
včetně traktoru, výjimkou však nej-
sou ani stacionární montáže v ko-
vošrotu nebo na přehradě ve Zno-
jmě. Velmi specifickou zakázkou 
byla montáž hydraulické ruky vy-
bavené Fly-jibem a drapákem (pří-
padně pracovním košem) na  au-
tonomní kontejnerovou plošinu, 
která je vybavena motorem umož-
ňujícím práci jak na vozidle, tak i sa-
mostatně stojící.

Výměnné nástavby 
šetří čas a peníze

Trendem posledních let se stá-
vají tzv. výměnné systémy násta-
veb. Zákazník je tak schopen vyu-
žívat jedno vozidlo pro více účelů 
a šetří tím náklady na provoz. Rozší-
řené jsou montáže točnic na tahače, 
u kterých si pak zákazník může měnit přípojná vozidla podle toho, 
co zrovna potřebuje odvézt. Na sejmutí nástavby mnohdy dobře 
poslouží i hydraulický nakládací jeřáb. Další možností je kombi-
nace odtahové nástavby s valníkovou nástavbou – tyto mohou 
být na vozidle libovolně zaměnitelné.

Nástavby pro odpadové hospodářství
Početnou skupinu našich zákazníků tvoří � rmy zabývající se svo-

zem a zpracováním nejrůznějšího odpadu. Mezi naše významné zá-
kazníky patří například společnost REC Group, pro kterou jsme již 
několik let tzv. dvorním dodavatelem jeřábů a nástaveb do kovo-
šrotu. Kromě rutinních zakázek jsme realizovali řadu neobvyklých 
montáží. Jednou z nich je montáž hydraulického jeřábu M30A.13 

na záď vyklápěče popelářského vozu. Tento malý pomocník tak 
dobře poslouží při svozu separovaného odpadu.

Péče o zákazníky
Naší snahou je, aby od nás zákazník odcházel 100% spokojen, 

dokonale vybaven veškerým potřebným příslušenstvím a s vědo-
mím, že jsme připraveni mu kdykoliv poradit nebo pomoci. Dis-
ponujeme dobře vybavenou prodejnou hydrauliky, ve které jsme 
schopni mnohé požadavky zákazníků vyřídit na počkání. O bez-
problémovou funkčnost našich zařízení se starají zkušení servisní 
technici, kteří kromě servisu u nás na � rmě vyjíždí se servisními 
vozidly do terénu.

Aktuality a novinky naleznete na www.everlift.cz
Zdroj: EverLift, foto: EverLift

EverLift rozšířil výrobu o vlastní přívěsná vozidla

Tahač doplněný o výkonný jeřáb pro nakládání stavebních strojů

Montáž hydraulického jeřábu na traktor

Manipulace se stavebním materiálem


