ZAPRASZAMY DO

WE CORDIALLY INVITE YOU TO

E-TOWERS FAMABA,

E-TOWERS FAMABA,

MIEJSCA, W KTÓRYM KAŻDEGO
DNIA PRACUJEMY DLA SATYSFAKCJI
NASZYCH KLIENTÓW.

WHERE WE ARE AND ALWAYS HAVE BEEN
WORKING TO PROVIDE OUR CUSTOMERS
WITH SATISFACTION ON A DAILY BASIS.

Jesteśmy dumni z historii i dokonań wielu pokoleń pracowników firmy. Jednak
nieustannie inwestujemy w posiadane zasoby, aby móc sprostać każdemu
wyzwaniu dzisiaj i w przyszłości.

We are very proud of our many generations of employees and of their history and
achievements. Our company is constantly striving to meet the current challenges of
today while continuously preparing and what is to come in the future.

Naszą pasją jest stal. Wykonujemy elementy urządzeń ważnych dla wielu
dziedzin gospodarki. Wielkie konstrukcje najwyższej jakości. Produkujemy wieże
dla elektrowni wiatrowych i elementy dźwigów przeładunkowych złomu
i materiałów sypkich E-CRANE.

Steel is our passion. Every day we manufacture huge structures – top quality
components that are important to many branches of the economy.

Dostarczając wieże dla siłowni wiatrowych, wnosimy swój udział w pozyskiwanie
energii z naturalnych i odnawialnych źródeł. Naszymi odbiorcami są niezmiennie
światowi potentaci w branży.

E-TOWERS FAMABA Spółka Akcyjna
Portowa 1, PL 67-200 Głogów

Dźwigi E-CRANE to unikatowe rozwiązanie dla portów, hut i wszystkich innych miejsc,
w których najwyższym priorytetem jest optymalizacja procesów logistycznych.
Doskonalone od ponad trzydziestu lat charakteryzują się niespotykaną nigdzie indziej
efektywnością energetyczną i zdolnością manewrowania.
Miło jest mieć świadomość, że praca, którą wykonujemy na co dzień dla
naszych klientów, przyczynia się do tworzenia lepszego i czystszego świata
dla przyszłych pokoleń.

We produce towers for wind turbines as well as E-CRANE components for handling
bulk material and all scrap handling applications.
By supplying towers for wind turbines, we contribute to the production of energy
from natural and renewable sources. Our customers are invariably undisputed world
market leaders in this industry.
E-Cranes constitute a unique solution for ports, steel mills and all other facilities in
which optimisation of the logistics processes is of the highest priority. Those machines,
improved for over thirty years, are characterized by their handling ability and power
efficiency that is unheard-of anywhere else.
It’s nice to know that the work we do every day for our customers contributes to the
creation of better and cleaner world for future generations.

www.e-towers.eu

