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Kantier Polska
– od dwóch lat na rynku

Żurawie wieżowe Saez

Od około dwóch lat w sektorze sprzedaży
i najmu maszyn budowlanych działa
firma Kantier Polska, w której można
kupić lub wydzierżawić wszelkiego
rodzaju żurawie budowlane, a także
szalunki.
Mimo młodego wieku firmy, klienci
zainteresowani jej usługami mogą
spodziewać się profesjonalnej obsługi,
ponieważ krakowska spółka stanowi
część włoskiego koncernu CET Group, w
którego skład wchodzą oprócz niej firmy
z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem:
Camservice, Edilmeccanica i Tecnogru.
Dzięki rozbudowanej sieci handlowej i
technicznej Kantier Polska może zaoferować szybką i profesjonalną obsługę
w całym kraju. Podobnie jak firma
Tecnogru we Włoszech, Kantier Polska
jest na terenie naszego kraju dystrybutorem produktów hiszpańskiej firmy
Saez Group i włoskiej marki Cattaneo.
Kantier Polska dysponuje znaczną
liczbą żurawi, zarówno nowych, jak i w
niewielkim stopniu używanych, przeznaczonych do wynajmu z ramieniem
o długości do 75 m i wieżą o wysokości
do 100 m w wersji wolnostojącej. Dzięki
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korzystnym warunkom partnerskim
z Saez Cranes, europejskim liderem w
segmencie sprzedaży i wynajmu żurawi
budowlanych, Kantier Polska może
zaoferować na polskim rynku zróżnicowany i kompletny park tych maszyn.
Różnorodność i ilość posiadanego sprzętu
pozwala na szybką realizację każdego
zamówienia. Wszystkie żurawie wieżowe
mogą być wyposażone w panoramiczną
kabinę z pulpitem sterowniczym, ogrzewaniem i oświetleniem. Jeśli zachodzi
taka potrzeba, bądź na życzenie klienta
na żurawiu montowany jest anemometr
i sygnalizacja świetlna. Żurawie wieżowe
mogą być dodatkowo wyposażone w
zdalne sterowanie radiowe.
Interesującą pozycją w ofercie Kantier
Polska są składane żurawie niskoobrotowe Cattaneo, z montażem
hydraulicznym. Żurawie te instaluje
się w ciągu 3-4 godzin, dzięki czemu są
konkurencyjne cenowo. Podnoszenie i
przemieszczanie ładunku oraz obroty
odbywają się z prędkością gwarantującą z jednej strony maksymalną
płynność i wydajność wykonywanych
manewrów, a z drugiej – ich bezpie-
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czeństwo. Wysokość zdemontowanego
żurawia nie przekraczająca 3,2 m,
umożliwia transport całego urządzenia
z wykorzystaniem środków transportu
o obniżonych platformach ładunkowych, bez konieczności demontażu
poszczególnych części, co znacząco
wpływa na obniżenie kosztów.
Mocny punkt oferty to serwis. Pracownicy Kantier Polska mają świadomość, jak ważne jest zapewnienie
rozwiązań, które redukują do minimum
kosztowne przestoje oraz gwarantują
utrzymanie maszyn w odpowiednim
stanie technicznym. Dlatego też spółka
zatrudnia wykwalifikowany personel
techniczny, a także współpracuje z
lokalnymi specjalistami w całym kraju,
posiadającymi duże doświadczenie w
tej dziedzinie. Dzięki takiej organizacji
można zawsze zapewnić szybką i profesjonalną obsługę.
Kantier Polska oferuje wynajem i
sprzedaż żurawi wraz z transportem,
montażem, standardową konserwacją,
przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do odbioru przez Urząd Dozoru
Technicznego.


