BELLATOR Maszyny Budowlane dostawca sprawdzonych używanych maszyn drogowych i budowlanych oraz nowych
minikoparek marki KUBOTA oraz maszyn do budowy i konserwacji dróg schäfer technic zaprasza do korzystania z
oferty wynajmu maszyn drogowych i budowlanych. Wynajmy realizowane są na terenie całej Polski. Usługa wynajmu
maszyn została przygotowana z myślą o wszystkich klientach: od generalnych wykonawców do podwykonawców, od
dużych firm budowlanych do osób prowadzących działalność gospodarczą. Głównym celem spółki jest kompleksowe
zaspokajanie potrzeb sprzętowych każdego klienta i przyczynianie się do sukcesu realizowanych przez niego
projektów. Do jego realizacji przyczynia się najwyższej jakości sprzęt, fachowa i przyjazna obsługa oraz szybki i pewny
serwis świadczony przez BELLATOR Maszyny Budowlane. Korzyści związane z wynajmem to między innymi:
- brak obniżenia zdolności kredytowej
- brak zaangażowania własnych środków pieniężnych
- przejrzysty koszt
- stała opieka serwisowa
- elastyczność w terminach wynajmu
- dostarczenie maszyny do klienta na miejsce pod wskazany adres
- możliwość zakupu maszyny po okresie wynajmu
BELLATOR Maszyny Budowlane oferuje na wynajem nowoczesne maszyny drogowe i budowlane m. in. takich firm
jak:
- HAMM (walce drogowe)
- Wirtgen (frezarki drogowe)
- Vögele (rozściełacze mas bitumicznych)
- DOOSAN (koparki gąsienicowe i kołowe)
- Kubota (minikoparki)
- Volvo (rozściełacze, koparki gąsienicowe i kołowe, ładowarki)
- AMMANN (walce drogowe)
- BOMAG (walce drogowe)
- Dynapac (rozściełacze mas bitumicznych, walce drogowe)
- CAT (spycharki)
Koszty wynajmu są wyceniane indywidualnie dla każdego klienta, zależnie od ilości maszyn i długości zawieranego
kontraktu. W cenę wynajmu mogą być również wliczone przeglądy okresowe maszyn. Zapewniamy stały serwis oraz
dostęp do pełnego asortymentu części zamiennych do wynajmowanych maszyn co gwarantuje szybką i sprawną
naprawę uszkodzonej maszyny zapewniając minimalizację czasu przestoju i wstrzymania prac. Doświadczony
personel zarówno od strony serwisowej jak i operatorskiej zapewnia fachowość, szybkość i rzetelność podczas
przygotowywania maszyn do pracy, w czasie napraw oraz podczas szkoleń.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
Specjalista w zakresie maszyn drogowych
Specjalista w zakresie maszyn budowlanych

Leszek Nerad
l.nerad@bellator-mb.pl
+48 885555102

Arkadiusz Dąbrowski
a.dabrowski@bellator-mb.pl
+48 885555202

BELLATOR Maszyny Budowlane wprowadza do swojej oferty usługę profesjonalnego frezowania nawierzchni
drogowych.
Oferujemy:
- frezowanie i profilowanie warstwy ścieralnej
- frezowanie nawierzchni betonowych
- likwidację kolein
- frezowanie przy remontach cząstkowych
- rozbiórkę nawierzchni asfaltowych.
Zapewniamy nowoczesne, wydajne i precyzyjne maszyny frezujące.
Terminowość i solidność wykonywanych prac gwarantują
doświadczeni operatorzy.
Posiadamy całą gamę frezarek o różnych szerokościach agregatów
frezujących, co pozwala dostosować proces frezowania do szerokości
jezdni, a także kosztowo zoptymalizować dobór maszyny do wielkości zadania.
Wirtgen W50 – szerokość frezowania 500 mm, głębokość frezowania do 14 cm
Wirtgen W100 – szerokość frezowania 1000 mm, głębokość frezowania do 32 cm
Wirtgen W120 – szerokość frezowania 1200 mm, głębokość frezowania do 32 cm
Wirtgen W130 – szerokość frezowania 1300 mm, głębokość frezowania do 32 cm
Wirtgen W150 – szerokość frezowania 1500 mm, głębokość frezowania do 32 cm
Wirtgen W200 – szerokość frezowania 2000 mm, głębokość frezowania do 32 cm
Do przewozu frezarek drogowych wykorzystujemy własny sprzęt. Ciągniki siodłowe
wraz z naczepami niskopodwoziowymi 3-osiowymi oraz 4-osiowymi przygotowane do
transportu wszystkich typów frezarek drogowych.
Mając na uwadze skomplikowany proces jakim jest frezowanie nawierzchni służymy wsparciem przy doborze
frezarek dla konkretnej budowy.
Rozwijając dział frezowania wspomagamy także klientów w dostarczaniu części
zamiennych do frezarek drogowych, weryfikujemy stan techniczny, szkolimy
operatorów.

Zapraszamy do kontaktu:
Koordynator wynajmu frezarek, specjalista w zakresie części zamiennych

Marcin Milewski
m.milewski@bellator-mb.pl
+48 885555204

