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Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. 

(dalej zwana: „Sprzedawcą”) 

ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa 

tel./fax: (+48) 22 845 19 97 

www.pgmbw.pl 

 

informuje o sprzedaży żurawi wieżowych Liebherr 90 LD: 

 

a) Żuraw wieżowy górnoobrotowy Liebherr 90 LD („Żuraw 1”), rok produkcji 

2003, numer fabryczny LE83229, numer boczny 1253, olinowanie żurawia 

dwupasmowe, udźwig max. = 3 t, udźwig min. = 1,3 t, na krzyżaku 3,8 x 3,8 m, 

(bez balastu centralnego), długość wysięgnika 50 m (z balastem 

przeciwwysięgnika 5 x 2 100 kg), wysokość wieży żurawia 35,1 m (1 szt. - 

segment podstawowy 11,7 m z bolcami, 2 szt. - segment wieży 11,7 m z 

bolcami), kabina z układem sterowania, z księgą rewizji żurawia - UDT. 

Cena Żurawia 1: 141.020,00  złotych netto. 

 

b) Żuraw wieżowy górnoobrotowy Liebherr 90 LD („Żuraw 2”), rok produkcji 

2004, numer fabryczny LE83482, numer boczny 1254, olinowanie żurawia 

dwupasmowe, udźwig max. = 3 t, udźwig min. = 1,3 t, na krzyżaku 3,8 x 3,8 m, 

(bez balastu centralnego), długość wysięgnika 50 m (z balastem 

przeciwwysięgnika 5 x 2 100 kg), wysokość wieży żurawia 35,1 m (1 szt. - 

segment podstawowy 11,7 m z bolcami, 2 szt. - segment wieży 11,7 m z 

bolcami), kabina z układem sterowania, z księgą rewizji żurawia - UDT. 

Cena Żurawia 2:  145.530,00  złotych netto. 

 

c) Żuraw wieżowy górnoobrotowy Liebherr 90 LD („Żuraw 3”), rok produkcji 

2004, numer fabryczny LE83318, numer boczny 1255, olinowanie żurawia 

dwupasmowe, udźwig max. = 3 t, udźwig min. = 1,3 t, na krzyżaku 3,8 x 3,8 m, 

(bez balastu centralnego), długość wysięgnika 50 m (z balastem 

przeciwwysięgnika 5 x 2 100 kg), wysokość wieży żurawia 35,1 m (1 szt. - 

segment podstawowy 11,7 m z bolcami, 2 szt. - segment wieży 11,7 m z 

bolcami), kabina z układem sterowania, z księgą rewizji żurawia - UDT. 

Cena Żurawia 3:  139.150,00 złotych netto. 

 

d) Żuraw wieżowy górnoobrotowy Liebherr 90 LD („Żuraw 4”), rok produkcji 

2003, numer fabryczny LE83038, numer boczny 1256, olinowanie żurawia 

czteropasmowe, udźwig max. = 6 t, udźwig min. = 1,1 t, na krzyżaku 3,8 x 3,8 

m, (bez balastu centralnego), długość wysięgnika 50 m (z balastem 

przeciwwysięgnika 5 x 2 100 kg, 3 x 1 600 kg), wysokość wieży żurawia 35,1 m 

(1 szt. - segment podstawowy 11,7 m z bolcami, 2 szt. - segment wieży 11,7 m z 

bolcami), kabina z regulowanym fotelem oraz pulpitem sterowniczym, z księgą 

rewizji żurawia UDT. 

Cena Żurawia 4:  138.160,00 złotych netto. 

http://www.pgmbw.pl/
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1) Karty techniczne żurawi objętych przedmiotem postępowania dostępne są na stronie 

internetowej  Sprzedawcy pod adresem: : www.pgmbw.pl . 

2) Przedmioty sprzedaży można oglądać w Warszawie w Parku Sprzętu Sprzedawcy pod 

adresem: ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa – od poniedziałku do piątku (za 

wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 15:00 lub 

pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę (adres budowy), po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 602 249 895 p. Michał Zawada, 

602 250 321 p. Wiesław Czajkowski.  

3) W sprawie sprzedaży żurawi wieżowych proszę kontaktować się z p. Maciej Kruk, 

 tel. kom. 530-602-781, e-mail: maciej.kruk@pgmbw.pl 

 

 

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. 

Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. 
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