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Gra co od chwi li swe go po wsta nia w 1991 ro ku ofe -
ru je polskim użytkownikom in no wa cyj ne urzą dze -
nia do prze miesz cza nia ła dun ków oraz pra cy
na wy so ko ści. Wy po sa ża rów nież sa mo cho dy cię -
ża ro we w spe cja li stycz ne za bu do wy oraz sprze da -
je go to we, kom plet ne po jaz dy cię ża ro we z hy drau -
licz ny mi urzą dze nia mi za ła dun ko wy mi. 
Miej scem spo tka nia był za kład pro duk cyj no -ser -
wi so wy Gra co w pod war szaw skim Pło cho ci nie.
Licz nie przy by li go ście, klien ci i ko ope ran ci fir my
jak zwy kle nie mo gli na rze kać na brak atrak cji.
Mie li moż li wość bez po śred nie go za po zna nia się ze
szcze gó ła mi kon struk cyj ny mi kom plet nych za bu -
dów Gra co z urzą dze nia mi Pal fin ger. Na pla cu ma -
new ro wym i w naj więk szej z hal ser wi so wo -mon ta -
żo wych mo gli obej rzeć żu ra wie,  ha kow ce i pod -
no śni ki ko szo we mar ki  Pal fin ger, a tak że pro du -
ko wa ne przez Gra co spe cja li stycz ne za bu do wy.
Ko lej ki usta wia ły się do sta no wisk, w któ rych pre -
zen to wa no no we roz wią za nia kon struk cyj ne i po -
wsta ją ce z ich wy ko rzy sta niem urzą dze nia. Du żą
gru pę wśród go ści two rzy li przed sta wi cie le firm
ko mu nal nych wy ko rzy stu ją cy na co dzień w swej
pra cy spe cja li stycz ne po jaz dy przy go to wy wa ne
przez Gra co. Spo tka nie z ni mi sta no wi ło dla go -
spo da rzy do sko na łą oka zję do roz mów umoż li -
wia ją cych po zna nie rze czy wi stych po trzeb użyt -
kow ni ków. Jest to o ty le istot ne, że każ da za bu do -
wa po jaz du cię ża ro we go do star cza na przez fir mę
Gra co jest do pa so wa na do kład nie do spe cy fi ki
wa run ków eks plo ata cyj nych. Wy mia na do świad -
czeń mię dzy prak ty ka mi w nie co luź niej szej at mos -
fe rze przy czy nia się do po pra wy funk cjo nal no ści
i ja ko ści za bu dów wy twa rza nych przez Gra co.
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a Go spo da rze spe cjal nie prze -
ło ży li ter min prze ka za nia kil ku
za bu dów, by za pre zen to wać
ich wa lo ry licz nie przy by łym
do Pło cho ci na go ściom 

f Żu ra wie Pal fin ger oraz od po -
wied nio do bra ny osprzęt sta -
no wią gwa ran cję bez piecz nej
i wy daj nej pra cy na wet w naj -
trud niej szych wa run kach

f Dzień Otwar ty sta no wi dla
użyt kow ni ków sprzę tu do sko -
na łą oka zję nie tyl ko do za po -
zna nia się z róż no rod ny ni pro -
duk ta mi ofe ro wa ny mi przez
Gra co, ale tak że wa run ka mi,
w ja kich po wsta ją

Gra co otwo rzy ło po dwo je
Do rocz ny Dzień Otwar ty fir my Gra co jak zwykle spo tkał się du żym za in te re so wa niem. Dość po -
wie dzieć, że udział w im pre zie or ga ni zo wa nej tra dy cyj nie w koń cu paź dzier ni ka w pod war szaw -
skim Pło cho ci nie wzię ło bli sko dwie ście osób. Klien ci i współ pra cow ni cy Gra co któ rzy sko rzy -
sta li z za pro sze nia, mie li oka zję nie tyl ko obej rze nia znaj du ją cych się w to ku re ali za cji za bu dów,
ale tak że za się gnię cia in for ma cji o no wo ściach fir my Pal fin ger

a Tra dy cyj na, „ro dzin na” fo to gra fia ekipy Gra co na placu manewrowym przed ha lą pro duk cyj no -ser wi so wą w pod war szaw skim Pło cho ci nie. Ten dzień to świę to wszyst kich pra -
cow ni ków fir my, któ rych zaangażowanie – jak pod kre śla stojący w środku pre zes Krzysz tof Paw lu czuk – tworzy jej potencjał




