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wynajem żurawi wieżowych
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Budowa Green Towers we Wrocławiu.
Żurawie wynajęte dla firmy Skanska

Żurawie wieżowe
Mazura
W bieżącym roku mija 10 lat od
powstania firmy PHU Strzecha
Krzysztofa Mazura. W tym czasie
„dorobiła się” przeszło 70 żurawi wieżowych zarówno dolnoobrotowych,
jak i górnoobrotowych. Zdecydowana
większość to urządzenia marki Liebherr, które firma Krzysztofa Mazura
ma prawo jako jedyna sprzedawać
w Polsce (poza producentem).
W ostatnich latach firma postawiła
na żurawie ciężkie, tj. co najmniej
200 tm, których ma w parku maszynowym dwanaście. Najmocniejszym
jest Liebherr 280EC-H12 Litronic
o wysięgu 75 m oraz udźwigu 2,8 t
na końcu i 12 t przy wieży. Jednostkę
można montować do 72 m wysokości
w wersji wolnostojącej, tj. bez konieczności kotwienia bocznego.
Poza żurawiami wieżowymi firma dysponuje dwoma żurawiami kołowymi
Liebherr o udźwigu 40 i 100 t, ciągnikiem siodłowym z naczepą oraz zesta-

wami osi transportowych do przewożenia żurawi dolnoobrotowych.
Firma Krzysztofa Mazura zapewnia
kompleksową obsługę oraz doradztwo techniczne. Przygotowuje gotowe
projekty lokalizacji oraz posadowienia
żurawi na placu budowy. Zajmuje się
transportem, montażem, wykonywaniem pomiarów elektrycznych oraz
dostarcza kompletną dokumentację
niezbędną do odbioru przez UDT.
Firma prowadzi ponadto konserwację,
montaże i demontaże swoich żurawi
oraz na zlecenie użytkowników, którzy mają tego typu sprzęt i potrzebują
fachowej pomocy. Obsługuje w tym
zakresie zarówno duże korporacje,
m.in.: Skanska, Mostostal Warszawa,
Mostostal Kraków, Budus, Strabag,
GPBP, Erbud, KPB, jak i małe firmy
budowlane oraz osoby indywidualne.
Największą budową, jaką firma Krzysztofa Mazura realizowała w 2011 roku
była rozbudowa Silesia City Center
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w Katowicach, gdzie zostało zmontowanych sześć żurawi wieżowych Liebherr (280EC-H12, 290HC – 2 szt.,
112EC-H, 71EC-B5 i 63K) dla firmy
Erbud. Obecnie jest w trakcie realizacji zadania Green Towers we Wrocławiu dla Skanska, gdzie zmontowano
dwa żurawie 280EC-H12, z czego
jeden o ponad standardowej wysokości
(61,3 m) na specjalnie do tego celu
zaprojektowanych i wyprodukowanych
przez firmę Liebherr wzmocnionych
wstawkach wieży. Innym ciekawym
projektem był, ukończony w ubiegłym
roku, most autostradowy przez Wisłę
w Grudziądzu na A1 (firma Skanska,
dwa żurawie 280EC-H12). Kolejne
zadanie to budowa Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie Koźlu dla GPBP.
Siedziba firmy mieści się w Mysłowicach przy zjeździe z autostrady
A4, gdzie znajduje się również baza
sprzętu o powierzchni ponad 0,5 ha
obsługiwana przez 12-tonowy żuraw
wieżowy. W firmie zatrudnionych jest
ponad 60 osób. Klienci obsługiwani
są zarówno w biurze, jak i bezpośrednio na budowach, gdzie istnieje
możliwość zapoznania się ze specyfiką terenu. Przedsiębiorstwo posiada
również oddział w Krakowie.
Bardzo pomocna jest strona internetowa, na której można znaleźć karty
katalogowe oferowanych maszyn,
zapoznać się z tabelami udźwigów,
a także z innymi parametrami niezbędnymi w fazie doboru odpowiedniego dla danej budowy żurawia.
Dostępny jest tam również formularz zapytania ofertowego oraz galeria zdjęć.
Firma Krzysztofa Mazura ma ugruntowaną pozycję na rynku. Współpracują z nią największe przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Bardzo
wysoki, przeszło 90-procentowy stopień wykorzystania żurawi pozwala
więc bez obawy i z optymizmem
patrzeć w przyszłość.


Żurawie Liebherr na budowie Silesia City
Center w Katowicach realizowanej przez
Erbud
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Żurawie wieżowe Liebherr
sprzedaż – wynajem – serwis

PHU Strzecha Krzysztof Mazur
ul. Obrzeżna Zachodnia 91
41-400 Mysłowice
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