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MATERIAŁY DLA PRASY 

O FIRMIE 

Firma PRAMAC, założona w 1966 roku przez rodzinę Campinoti, wytwarza i sprzedaje produkty  z zakresu urządzeń 

mocy i techniki magazynowej głównie pod markami Pramac i Lifter by Pramac.  Firma, której siedziba mieści się w 

prowincji Siena we Włoszech, dzieli swoją działalność na dwie główne kategorie: 

URZĄDZENIA MOCY – profesjonalne, stacjonarne i przenośne agregaty prądotwórcze przeznaczone do 

komercyjnych i przemysłowych zastosowań, sprzedawane głównie pod marką Pramac, oraz produkty przeznaczone 

do lżejszych zastosowań, odpowiednich do użytku domowego, dla  majsterkowiczów i do celów rekreacyjnych, 

oferowane głównie pod marką Powermate. Dział urządzeń mocy obejmuje agregaty prądotwórcze zasilane olejem 

napędowym i/lub benzyną jak również bardziej ekologiczne agregaty zasilane gazem, etanolem, biodieselem i 

urządzenia hybrydowe. 

TECHNIKA MAGAZYNOWA – pełna gama produktów do obsługi magazynowej, w tym ręcznie prowadzone  i 

elektryczne wózki paletowe oraz układarki, sprzedawane głównie pod marką Lifter by Pramac. 

Sprzedając poprzez szeroką sieć dystrybucji do ponad 180 krajów, firma PRAMAC może liczyć na ponad 700 

pracowników w 5 zakładach produkcyjnych i 16 oddziałach handlowych na całym świecie. 

POCZĄTEK 

Historia firmy PRAMAC rozpoczęła się w 1966 roku, kiedy rodzina Campinoti zdecydowała się założyć L’Europeę, 

firmę budowlaną, działającą głównie na rynku włoskim. 

W połowie lat osiemdziesiątych PRAMAC rozszerza swoją działalność o produkty z sektora urządzeń mocy i techniki 

magazynowej, przejmując spółkę Lifter. 

Lata dziewięćdziesiąte charakteryzują się znaczącą ekspansją handlową w obszarach przemysłowym i komercyjnym, 

czego ukoronowaniem jest fuzja firm L'Europea i Lifter. Od tego czasu PRAMAC rozszerza swoją działalność w 

zakresie urządzeń mocy i techniki magazynowej na skalę globalną. 

OBECNIE 

Przez lata PRAMAC rozwijał swoje zdolności projektowe, produkcyjne i montażowe w zakresie pełnej gamy produktów. 

Dzięki temu, w chwili obecnej, oprócz urządzeń standardowych, Pramac jest również w stanie dostarczyć urządzenia 

zindywidualizowane, dostosowane do konkretnych wymagań klienta. W oparciu o swoje kompetencje, PRAMAC może 

produkować przenośne i stacjonarne agregaty prądotwórcze o mocy do 4MVA, znajdujące zastosowanie w wielu 

branżach takich jak handel, energetyka, transport, telekomunikacja, sport i rekreacja, przemysł wydobywczy.  

Dla potrzeb dalszego rozwoju na globalnym rynku wytwarzania energii, w 2016 roku PRAMAC zawarł umowę z firmą 

GENERAC - liderem w zakresie produkcji urządzeń wytwarzających energię elektryczną na rynku 

północnoamerkańskim. Łączny potencjał produkcyjny obydwóch firm stawia je na trzecim miejscu wśród światowych 

producentów agregatów prądotwórczych. Obydwie firmy zatrudniają łącznie ponad 4000 pracowników. 
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JEDNOSTKI BIZNESOWE 

URZĄDZENIA MOCY 

W dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej, PRAMAC oferuje rozwiązania dla każdego rodzaju zastosowań - od 

przenośnych agregatów prądotwórczych wykorzystywanych głownie do celów budowlanych do agregatów 

stacjonarnych wykorzystywanych do przemysłowego zaopatrzenia w energię elektryczną, od agregatów 

przeznaczonych do podłączenia jako awaryjne źródło zasilania po urządzenia przeznaczone do pracy ciągłej.  

Dział urządzeń przenośnych odpowiada na potrzeby zarówno profesjonalistów, jak i użytkowników hobbystycznych, 

oferując szeroką gamę produktów obejmującą agregaty prądotwórcze, motopompy, myjki wysokociśnieniowe i 

agregaty spawalnicze. Jakość, wydajność i trwałość produktów jest osiągana poprzez zastosowanie nowoczesnych 

technik projektowania i produkcji, przy jednoczesnym przestrzeganiu międzynarodowych norm dotyczących poziomu 

hałasu i zanieczyszczenia środowiska. 

Dział urządzeń stacjonarnych obejmuje szeroką gamę agregatów prądotwórczych o mocy do 3360 kVA, 

przeznaczonych do użytku w rozmaitych obszarach działalności takich jak przemysł, medycyna, telekomunikacja, 

usługi budowlane i rentalowe. Agregaty są dostępne w wersjach otwartych, kontenerowych i zabudowanych, 

dźwiękoszczelnych. Ze względu na historyczne postrzeganie wpływu paliw gazowych na trwałość silników, ich sposób 

reakcji na podłączone obciążenie, unikano stosowania tego rodzaju paliw dla komercyjnego i przemysłowego zasilania 

awaryjnego. Taka sytuacja nie ma już miejsca odkąd PRAMAC oferuje nie tylko szeroką gamę agregatów zasilanych 

gazem (napędzanych  przez silniki GENERAC o zapłonie iskrowym, zoptymalizowanych pod względem wydajności i 

zdolności reagowania na zmiany obciążenia), lecz jest także w stanie dostarczyć urządzenia, w których źródło zasilania 

stanowi etanol lub biodiesel. 

Niezależnie od tego czy chcesz oświetlić koncert czy wydarzenie sportowe, gdy potrzebujesz światła w sytuacjach 

awaryjnych lub po prostu chcesz zapewnić oświetlenie na placu budowy, mobilne urządzenia oświetleniowe 

PRAMAC są do Twojej dyspozycji. PRAMAC oferuje profesjonalne rozwiązania, takie jak przewoźne wieże 

oświetleniowe na podwoziu (z homologacją drogową lub bez) oraz oszczędne, tanie w transporcie i łatwe w instalacji 

stacjonarne rozwiązania oświetleniowe. 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na agregaty prądotwórcze przeznaczone do specyficznych zastosowań oraz 

rosnącą liczbę specjalnych projektów przekraczających standardowy poziom dostaw, zindywidualizowane 

rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta stanowią kluczowy obszar działalności firmy. PRAMAC może 

dostarczyć wytwarzane jednostkowo agregaty prądotwórcze o mocy do 4 MVA, o niskim, średnim i wysokim napięciu 

wyjściowym. Wykwalifikowany personel techniczny jest w stanie zaprojektować i zrealizować „pod klucz” każdy niemal 

koncept z indywidualnie dobranymi elementami, takimi jak obudowy dźwiękoszczelne o różnej zdolności tłumienia 

hałasu, specjalne panele sterowania oraz analizować różne rozwiązania techniczne, w celu spełnienia wszelkich 

wymagań klienta. 

 

TECHNIKA MAGAZYNOWA 

Od dziesięcioleci firma rozwija, produkuje i sprzedaje szeroką gamę sprzętu do obsługi magazynów, której celem jest 

zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów. Najwyższa troska pracowników i zaangażowanie we wdrażanie innowacji 

gwarantują, że asortyment urządzeń marki Lifter by Pramac spełnia wszelkie możliwe przepisy bezpieczeństwa. 

Niezwykle doświadczona kadra, w pełni zintegrowana produkcja w zakładach we Włoszech jak również dbałość o stały 

rozwój, zapewniają wysoką jakość wykonania naszych urządzeń, a także możliwość oferowania rozwiązań 

specjalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.   

Gama ręcznych wózków paletowych to kompletna seria idealnych narzędzi do obsługi palet o dowolnej wielkości, z 

dowolnym ładunkiem i w dowolnych warunkach pracy. Ręczne wózki paletowe mogą być wyposażone w wagę, mogą 
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pracować jako platforma robocza, mogą być również wykonane w technologii umożliwiającej pracę w wilgotnych 

warunkach.  

Gama elektrycznych wózków paletowych została zaprojektowana do pracy w wąskich przestrzeniach i obejmuje 

urządzenia przeznaczone do użytkowania w różnych obszarach zastosowań. Technologia AC optymalizująca zużycie 

energii i podwójny system podnoszenia to niektóre z mechanicznych i technologicznych pomysłów służących poprawie 

efektywności i ergonomii użytkowania naszych urządzeń.  

Gama układarek obejmuje urządzenia ręczne, półelektryczne i elektryczne, przeznaczone do bardzo szerokiego 

zakresu zastosowań. Solidna konstrukcja, ergonomia, niskie wymagania konserwacyjne, czynią te produkty 

doskonałymi narzędziami dla centrów logistycznych, terminali i hal produkcyjnych.  

 

SERWIS I CZĘŚCI 

Dział ten potwierdza zaangażowanie PRAMAC w dbałość o klienta i zapewnienie jego satysfakcji na każdym etapie 

współpracy. Zadaniem tego działu jest zapewnienie obsługi serwisowej oraz dostępności pełnego zakresu części 

zamiennych i podzespołów. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników, 

odpowiadających na zapytania klientów z całego świata. 

Specjalna strona internetowa poświęcona serwisowi www.pramacparts.com zapewnia dostęp do szczegółowej 

dokumentacji technicznej i informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na części zamienne, takich jak ich kody czy 

ceny. W niedalekiej przyszłości, każdy klient będzie mógł złożyć zamówienie online. Na stronie www.pramacparts.com 

dostępna jest również lista punktów serwisowych Pramac na całym świecie.  

PRAMAC RACING 

Jest to jeden z najbardziej doświadczonych zespołów startujący w mistrzostwach świata MotoGP. PRAMAC zaczynał 

swoją przygodę z cyklem MotoGP jako zespół Hondy w 2002 roku. Dzięki gotowości do podejmowania nowych wyzwań, 

silnym relacjom handlowym z historycznym dostawcą silników do agregatów prądotwórczych oraz intensywną 

współpracą z jednym z najlepszych producentów motocykli na świecie, zespół PRAMAC RACING osiągnął znaczące 

sukcesy.  

W ciągu ostatnich 15 lat zawodnicy różnych narodowości walczyli w barwach PRAMAC o tytuł mistrza świata. Mieliśmy 

przywilej współpracy ze sportowcami tworzącymi współczesną historię MotoGP takimi jak Tetsuya Harada, Max Biaggi, 

Makoto Tamada, Alex Barros, Toni Elias, Loris Capirossi, Hector Barbera, Randy De Puniet, Aleix Espargarò, Mika 

Kallio, Ben Spies, Andrea Iannone, Yonny Hernandez. 

W 2005 roku zespół dokonał ważnej zmiany rozpoczynając długą i owocną współpracę z Ducati. Był to pierwszy krok 

do stworzenia zespołu MotoGP „made in Italy”. Umowa pomiędzy Ducati Corse i Pramac Racing, podpisana rok 

później, doprowadziła do utworzenia Ducati Junior Team. Intensywna i długa współpraca z tą słynną marką 

motocyklową, jest zarówno wyzwaniem, jak i stymulacją. Oparta jest na rozwoju sportowym i technicznym. Oznacza 

promowanie młodych zawodników z niższych kategorii i wsparcie w rozwoju ich talentu. Najważniejszymi i najnowszymi 

przykładami zawodników w ten sposób wspieranych są  Andrea Iannone, Scott Redding, Jack Miller i wreszcie, Danilo 

Petrucci. 

Urodzony w Terni włoski zawodnik, w sezonie 2018 dosiądzie motocykla Ducati Desmosedici GP. Jego cel to 

poprawienie wyników z pamiętnego sezonu 2017, w którym cztery razy stanął na podium w barwach Pramac Racing, 

z niezapomnianym 3. miejscem w Grand Prix w rodzinnym Mugello. 

www.pramacracing.com 
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KLUCZOWE DANE 

 1966 
 

Data założenia 
 

 

 
> 2.000.000 

 

 
Sprzedanych agregatów przenośnych 

 

 
> 250.000 

 
Sprzedanych agregatów stacjonarnych 

 

 
> 1500 Zrealizowanych rozwiązań specjalnych 

 

 
> 1.500.000 

 

 
Sprzedanych urządzeń techniki magazynowej 

 

 

 
5 
 

 
Zakładów produkcyjnych 

 

 

 
16 
 

 
Oddziałów handlowych 

 

 
180 

 
Obecność w różnych krajach 

 

 

 
> 700 

 
Pracowników 

 218 
Przychody ze sprzedaży (€ mln)  

(+17% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku) 
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KONTAKT 

BIURO MARKETINGU I KOMUNIKACJI 
 
Località Il Piano 53031  
Casole d'Elsa, Siena  
Italy 
GPS: N 43 22.119, E 11 03.767 (43.368650, 11.062783) 
 
Telefon: +39 05779651 
Email: press@pramac.com I communication@pramac.com      
Strona internetowa: www.pramac.com 
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