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Nowy żuraw w stajni
Mazura

czterech żurawi wieżowych: dwóch
Liebherr 132EC-H i dwóch Liebherr
290HC w wersjach wolnostojących,
bez kotwień bocznych (najwyższy
będzie miał wysokość podnoszenia
69,3 m). Budowę realizuje Skanska
S.A. dla inwestora Skanska Property
Poland Sp. z o.o. Jest to już czwarta z kolei realizacja dla firmy Skanska
(po Green Towers i Green Day we
Wrocławiu oraz Kapelanka 42 w Krakowie), na których pracuje sprzęt dostarczony przez Mazur Żurawie. Firma ma nadzieję, że to nie ostatnie

zlecenia. Trwają bowiem rozmowy
dotyczące kolejnych inwestycji.
Dzięki zakupowi żurawia LTM 12506.1 firma umocniła swoją pozycję
niekwestionowanego lidera wśród
prywatnych wypożyczalni żurawi wieżowych. Jest w stanie jeszcze lepiej
planować swoje prace oraz skuteczniej rywalizować cenowo z konkurencją. W planach ma wykorzystanie żurawia LTM 1250-6.1 również
do wykonywania robót na rzecz firm
zewnętrznych np. w energetyce lub
przy budowie obiektów sportowych.

Fot. Mazur Żurawie

Nowy żuraw dysponuje udźwigiem
250 t i wysięgnikiem podstawowym
72 m. Jest już trzecim żurawiem kołowym marki Liebherr będącym w posiadaniu firmy Mazur Żurawie – obok
modelu LTM 1090/2 o maksymalnym
udźwigu 99 t i LTM 1040-2.1 o maksymalnym udźwigu 40 t.
Do tej pory firma podczas montaży
własnych żurawi wieżowych (a ma
ich już 82 sztuki) korzystała przede
wszystkim z żurawia kołowego Liebherr LTM 1090/2. W związku z wejściem w sektor „ciężkich” żurawi wieżowych o maksymalnym udźwigu 12 t
i wysokości podnoszenia powyżej 56 m,
okazał się on zbyt mały. Tam, gdzie
było to możliwie do montażu używano klatek wznoszących, jednak z czasem firma dojrzała do decyzji o zakupie hydraulicznego żurawia kołowego
o udźwigu 200–250 t. Po wnikliwej
analizie rynku, okazało się, że żuraw,
który najlepiej spełnia oczekiwania
firmy musi mieć udźwig 250 t. Z oferty dostępnej na rynku wyłoniono zatem dwóch potencjalnych dostawców
– firmy Terex i Liebherr. O wyborze
żurawia marki Liebherr zadecydowały przede wszystkim: szybki termin dostawy (ok. 6 tygodni), bliskość
i dostępność firmowego serwisu oraz
oczywiście cena.
Zakres podpisanego kontraktu obejmował dostarczenie żurawia LTM
1250-6.1 na budowę Silesia Business
Park w Katowicach, gdzie obecnie
wykorzystywany jest do montażu

Fot. Mazur Żurawie

Na przekór wszelkim przeciwnościom losu, wbrew panującej
opinii o kryzysie i marazmie w sektorze budowlanym
firma Mazur Żurawie postanowiła powiększyć swój park
maszynowy. Nabyła fabrycznie nowy żuraw kołowy Liebherr
LTM 1250-6.1.

Żuraw LTM 1250-6.1 podczas montażu żurawi wieżowych Liebherr na budowie Silesia
Business Park w Katowicach
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