INTER ROPE
Inter Rope – liny, zawiesia, osprzęt do podnoszenia
Crosby, serwis zawiesi.
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OPIS DZIAŁALNOŚCI

LINY

Prawie codziennie mamy styczność z linami stalowymi w windach, suwnicach,
żurawiach, platformach, maszynach budowlanych, odciągach masztów
telekomunikacyjnych, podnośnikach samochodowych, na placach zabaw i w

parkach linowych oraz zamontowane w balustradach. Życie bez lin byłoby
naprawdę trudne. My dostrzegając je jesteśmy dumni, bo czujemy, że dzięki naszej
wiedzy coraz więcej z nich dobranych jest poprawnie przez nasz zespół techniczny
i perfekcyjnie przygotowanych przez nasz zespół produkcji i serwisu.
W ofercie posiadamy liny PYTHON do wszystkich typów urządzeń podnoszących i
ciągnących, również takich producentów jak LIEBHERR, FAUN, PEINER, DEMAG,
ABUS, KONE, GEDA, SWF, WOLF i tak nietypowe, że wydaje się, iż można je kupić
jedynie u producenta jako część zamienną. Posiadamy wiedzę o prawidłowym
doborze lin specjalistycznych i chętnie pomożemy dobrać takie liny zamiennie do
lin standardowych konstrukcji. Często mamy wrażenie, że działamy jak forum
wymiany doświadczeń, a dzieląc się doświadczeniem naszych partnerów,
skutecznie eliminujemy problemy z linami.

ZAWIESIA

Produkujemy zawiesia linowe, łańcuchowe i poliestrowe do podnoszenia
dowolnego ładunku. Dajemy najwyższą gwarancję jakości, zapewniamy pełną
identyfikację i trwałe znakowanie. Na każdym zawiesiu widnieje podpis osoby,
która je wykonała, bo każde ma swój niepowtarzalny numer. Archiwizujemy dane
zawiesi, więc nasz zespół serwisowy zawsze przypomni o konieczności wykonania
kontroli wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy. Doradzamy jakie
konfiguracje zawiesi zapewnią najbardziej komfortowe użytkowanie i prowadzimy
szkolenia bezpiecznej eksploatacji.
OSPRZĘT CROSBY

Zdajemy sobie sprawę, że stagnacja nie uczyni nas liderem w branży, dlatego już
na początku postawiliśmy na rozwój, a decyzja o wyborze partnera była dla nas
oczywista. Osprzęt, na którym widnieje nazwa CROSBY, wyróżnia wyjątkowa

jakość, odpowiedzialność poparta badaniami i pełna zgodność z normami. CROSBY
to przede wszystkim wiedza poparta największym doświadczeniem, szkolenia i
innowacje podnoszące bezpieczeństwo podnoszenia i łatwość obsługi.
SERWIS

Obecnie regularne kontrole zawiesi zaliczanych do osprzętu do podnoszenia są
wymagane przez przepisy oraz normy i coraz baczniejszą uwagę zwracają na to
inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. My uwielbiamy kontrole, bo zdobywamy
wiedzę o stosowanych zawiesiach i często czujemy, iż nasze kontrole mogły
zapobiec nieszczęśliwym wypadkom.

