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Sunward je leta 1999 ustanovil profesor He Qinghua z Univerze Central South. Začelo se je z revolucionarnim inovativnim izdelkom - 
hidravličnim statičnim zabijačem pilotov. Danes se je Sunward razvil v družbo, ki kotira na borzi in ima vpliv doma in v tujini. Sunward je 
s poslanstvom in vizijo "razvoja v svetovnega ustvarjalca dodane vrednosti v sektorju proizvodnje opreme" dosegel obsežen razvoj v 
treh sektorjih, in sicer v gradbeni opremi, posebni opremi in letalski opremi. S skupnim premoženjem 18 milijard juanov je Sunward 
postal vodilno podjetje podzemne gradbene opreme na Kitajskem in uvrščeno med 50 najboljših svetovnih proizvajalcev gradbenih 
strojev, 20 najboljših podjetij za proizvodnjo bagrov in 3 najboljša regionalna letalska podjetja Sunward je uspešno razvil več kot 200 
modelov v ducat sektorjev, kot so podzemna gradbena oprema, celoviti bagri, sodobna oprema za vrtanje, rudarska oprema, dvižni 
stroji, hidravlični deli in komponente, splošna letalska oprema itd. Podjetje odlikuje vrhunska oprema z neodvisnimi pravicami intelektu-
alne lastnine in izredno konkurenčnostjo. Izdelke Sunward so v serijah izvažali v več kot 100 držav in regij, blagovna znamka Sunward pa 
je bila registrirana v več kot 100 državah po svetu. Sunward ima v lasti več kot 1.000 patentiranih tehnologij, sodeluje v 23 programih na 
državni ravni, kot so program 863, nacionalni program za podporo znanosti in tehnologije, razvojni program na osnovni ravni itd. 

Sunward krasi na desetine nagrad, kot je nacionalna nagrada za napredek v znanosti in tehnologiji itd. Podjetje je ocenjeno kot nacional-
no predstavitveno podjetje za tehnološke  novacije oz. nacionalno inovativno podjetje 17. septembra 2020 je predsednik Xi Jinping 
pregledal Sunward in visoko pohvalil Sunwardovo podjetništvo, ki je raslo iz nič in se razširilo iz majhnega v veliko podjetje ter 
Sunwardov proaktivni duh inovacij.

Roboti za vrtanje sprejeti v projekt "863"

Ustanovitev podjetja Sunward

Pričeli z raziskavami in razvojem segmenta mini 
bagrov

Akreditiran kot nacionalna industrijska baza
visokotehnoloških raziskovalnih in razvojnih 
dosežkov

Kotacija na Shenzhen borzi
Prvi teleskopski viličar SWTH3514 je prišel s 
proizvodne linije

Sunward sprejet kot nacionalna študijska in 
raziskovalna ustanova

Opravljen nadzor g. Wen Jiabao, takrat predsedni-
ka državnega svet. Odobren kot Nacionalni center 
inženirskih strojev

Otvoritev inženirske prakse na nacionalni ravni in
izobraževalnega centra v podjetju Sunward

Slovnostno odprtje podružnice v Belgiji - Sunward 
Europe Heavy lndustry NV

Predstavljena serija električnih škarjastih terenskih 
delovnih ploščadi. Predsednik He Qinghua 
povabljen, da posname posebno oddajo
Industry Landmarks of Dialog, vrhunska oddaja
kitajske nacionalne televizije, prva skupna 
prisotnost štirih "velikanov" strojne industrije
v Hunanu.

Uvrščeno med 100 najboljših podjetij kitajske 
strojne industrije, prejelo nacionalni naziv inova-
tivnega proizvodnega podjetja

Pričetek uvoza in izvoza gradbene opreme

Uvrščeno med 100 najbolj konkurenčnih
visokotehnoloških podjetij na Kitajskem

Osvojena mednarodna nagrada Design Excellence
Awards - zlato priznanje za bager nakladač

Opravljen nadzdor g. Li Keqiang, takrat podpred-
sednik državnega sveta

Prihod prve teleskopske dvižne ploščadi SWHT26 
iz proizvodnega obrata. G. He prejel naziv "A 

Meritorious Equipment Entrepreneur of
China" oz. zaslužni podjetnik na Kitajskem.

Od Kitajskega združenja gradbenih strojev je 
prejet častni naziv najvišjega ranga

Pridobljena bonitetna ocena AAA

Pridobljeno kanadsko podjetje AVMAX za izbol-
jšanje industrijske sestave v sektorju splošnega 
letalstva Predsednik He Qinghua je prejel naziv

sodobnega izumitelja

Predstavljena serija škarjastih terenskih delovnih 
ploščadi  Na seznamu TOP 50 svetovnih 

proizvajalcev

Predstavitev zgibnih delovnih ploščadi Obisk 
predsednika Xi Jinping, September 17, 2020





Samohodna teleskopska dvižna ploščad 
 
 

 

 Proporcionalni nadzor  Sistem zaznavanja napak  Opozorilna luč  
Inst. za vodenje. del  časa  Šritikolesni pogon  Spust v sili

 Sistem proti nagibu  Zvočni signal  Enostaven dostop do motorja                  Dodatna črpalka

 Sistem zaznavanja obremenitve  Hupa 360 stopinjska rotacija  Šasija z nihajno osjo

 Zaščita podvozja  Delovne luči na ploščadi

 Bio razgrad. hidr. olje  Pnevmatike napolnjene s peno

 Hidrostatični izravnalni sistem

 Sistem komuminacije na dalj.

Napajalni kabel na ploščadi  GPS




