
Website URL http://www.katalogstron.net/15006

Pogotowie wysokościowe Kraków - EHC
http://www.ehc-krakow.pl

Z EHC Kraków żaden problem wymagający interwencji na dużej wysokości nie będzie dokuczliwy. Nasze
podnośniki koszowe (22, 27 i 45 metrów) pozwolą na sprawne wykonania zadań o różnej charakterystyce.
Jedną z najważniejszych form naszej działalności jest pogotowie wysokościowe. Nasi pracownicy dyżurują
bez przerwy, 365 dni w roku i 7 dni w tygodniu, i przyjmują wymagające nagłej interwencji zlecenia.

Pracujące dla nas osoby posiadają wysokie kwalifikacje i ogromną wiedzę w swojej dziedzinie. Należy
zwrócić uwagę, że każdy operator podnośnika koszowego musi ukończyć specjalistyczny kurs i zdać
dwuczęściowy (teoretyczny i praktyczny) egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Warunkiem
koniecznym do powyższego jest bycie kierowcą, czyli posiadanie prawa jazdy przynajmniej kategorii B. W
praktyce jednak operatorzy kierują samochody ciężarowe, więc zalecane jest posiadanie licencji również na
ich prowadzenie.

Niektóre prace wymagają współpracy naszego sprzętu z dźwigami innych firm. Wynika to z faktu, iż ciężar,
jaki może unieść podnośnik jest ograniczony. Dopiero podwieszany przez dźwig obiekt może być montowany
przez znajdującą się w koszu podnośnika ekipę. Tego typu kooperacja przebiega bardzo sprawnie i jest dla
naszych pracowników standardem nie będącym powodem dodatkowych nerwów i straconego czasu.

Zamówienie możesz złożyć za pomocą formularza z naszej strony internetowej. Wystarczy wypełnić rubryki
odpowiednimi informacjami i odesłać dokument na adres e-mail EHC, a praca zostanie zaplanowana. Pisać
można oczywiście w każdej sprawie dotyczącej zadań na wysokości. Zdecydowanie zalecamy przed
wypełnieniem formularza kontakt telefoniczny, gdyż jest to sposób kontaktu wykluczający większość
dwuznaczności i wątpliwości co do szczegółów zadania. Używamy także komunikatora Skype i mediów
społecznościowych.
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