AA HERKULES Podesty Ruchome
Wynajem podnośników: nożycowych,
teleskopowo przegubowych, masztowych.
Transport wynajmowanych podestów ruchomych
na miejsce pracy. Podnośniki z aktualnymi
badaniami i przeglądami. Serwis w razie awarii na
miejscu pracy lub w bazie sprzętowej. Szkolenia
na operatorów. Minimum formalności.
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OPIS DZIAŁALNOŚCI

O AA HERKULES
Jesteśmy polską firmą działającą na rynku już od 2008 roku zajmującą się
wynajmem podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych. Posiadamy
ugruntowaną pozycję na rynku wypożyczalni maszyn budowlanych, gdzie jesteśmy
jedną z największych polskich firm. Wybierając wynajem podestu ruchomego lub
ładowarki teleskopowej w AA HERKULES wspierasz całkowicie polski kapitał.
Wynajem podestów ruchomych prowadzimy w czterech baz sprzętowych
zlokalizowanych na śląsku, dolnym śląsku, w województwie łódzkim i
mazowieckim. Mając do dyspozycji flotę ponad 750 zwyżek, ładowarek
teleskopowych dobierzemy maszynę odpowiadającą potrzebom Twojej inwestycji.
Gwarantujemy minimum formalności i jasne warunki wynajmu podnośników i
ładowarek teleskopowych.

Wynajem podnośników
Wynajem podnośników nożycowych.
Wynajem podnośników teleskopowo przegubowych.
Wynajem podnośników masztowych.
Wynajem podnośników elektrycznych i spalinowych.
Podesty ruchome przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Podesty ruchome przeznaczone do pracy na zewnątrz pomieszczeń.
Wynajem zwyżek nie emitujących zanieczyszczeń, przystosowanych do pracy
na hali .
Wynajem zwyżek do pracy w trudnym i nierównym terenie na placu budowy.
W pełni wyposażone profesjonalne bazy sprzętowe na Śląsku i Dolnym Śląsku.
Wynajem podnośników producentów: Genie, JLG, Haulotte, Nifty Lift, Holland
Lift, Teupen, JCB.
Wynajem podnośnika nożycowego spalinowego o wysokości roboczej 15,11 m.
Wynajem podnośnika nożycowego elektrycznego o wysokości roboczej 18,50
m.
Wynajem podnośnika przegubowo teleskopowego elektrycznego o wysokości
roboczej 20,39 m.
Wynajem podnośnika przegubowo teleskopowego spalinowego o wysokości
roboczej 25,60 m.
Wynajem ładowarek teleskopowych JCB do wysokości podnoszenia 16,70 m.

Serwis zwyżek
Aktualne badania okresowe z Urzędu Dozoru Technicznego.
Profesjonalna opieka serwisowa i regularne przeglądy konserwatorskie.
Mechanicy z uprawnieniami konserwatora podestów ruchomych.
Szybka reakcja serwisu w razie awarii (nawet do godziny od zgłoszenia).
W pełni wyposażone auta serwisowe, którymi dojeżdżamy na miejsce awarii
podestu.

Szkolenia operatorów podestów ruchomych kat. IP

Szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych - kategorii IP.
Kurs i egzamin komisyjny odbywa się na terenie oddziału.
Profesjonalne szkolenie w miłej atmosferze.
Przeszkolenie praktyczne odbywa się na naszych podestach.
Serwis kawowy i obiad podczas szkolenia.

Korzyści ze współpracy z AA Herkules
Minimum formalności przy wynajmie podnośnika.
Jasne i przejrzyste warunki wynajmu podestów ruchomych.
Wparcie specjalisty ds. wynajmu podestów ruchomych.
Fachową i miłą obsługę.

Publikacje firmy
Do 300 000 złotych na zakup nowego podnośnika - AA HERKULES
Tysięczna maszyna AA HERKULES rozpoczyna pracę. Poznaj Genie GS-4046 E-Drive
Podnośniki Genie E-DRIVE zasiliły flotę AA HERKULES
AA HERKULES poszerza flotę modeli podestów ruchomych przejezdnych
Chcesz zostać operatorem podestu ruchomego?
AA HERKULES zaoferował podnośniki na gąsienicach
AA Herkules – zaufany partner w branży wynajmu

