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Червень був сповнений цікавих проектів, які стали 
черговими викликами для команди Crane Ukraine. 
Перед нами стояли завдання в сфері будівельних та 
комунальних робіт, у сфері енергетики, нафтогазової 
та гірничо-видобувної промисловостей по всій Україні. 
Всі вони вимагали максимальної мобільності, швидкої 
доставки техніки на майданчики клієнтів, а також опе-
ративного реагування всіх відділів компанії.

Кожне завдання увінчалося успіхом завдяки злагод-
женій роботі команди, повній самовіддачі, увазі до 
деталей і незгасаючої любові до своєї справи.



Задача: монтаж флагштоку

На проекті: автокран Grove GMK 6300 
(вантажопідйомність 300 т)



Задача: монтаж вітрового генератора

На проекті: гусеничний кран Liebherr 
LR1600 (вантажопідйомність 600 т), 
автокрани Grove GMK5130 (вантажопідй-
омність 130 т), Tadano ATF220G-5 (ванта-
жопідйомність 220 т)



Задача: монтаж трансформатору 70 т

На проекті: автокран Tadano ATF (ванта-
жопідйомність 220 т)



Задача: монтаж котлу

На проекті: автокран Tadano ATF 220 
(вантажопідйомність 220 т)



Задача: кантовка паливного модулю АЕС

На проекті: автокран Tadano ATF 400 
(вантажопідйомність 400 т)



Задача:  монтаж системи вентиляції

На проекті: автокран Grove GMK 6300 
(вантажопідйомність 300 т) і автокран 
Tadano ATF 220 (вантажопідйомність 220 т)



ПРО НАС
Crane Ukraine   — лідер ринку підіймання, переміщення 
і транспортування вантажів будь-яких розмірів і ваги. 
В нашому арсеналі представлено 120 одиниць спец-
техніки та найбільший вибір мобільних кранів від 40 до 
3000 т. кращих світових виробників.

Нам довіряють міжнародні та українські компанії як 
Metinvest, ArcelorMittal, Kernel, Vestas, General Electric. 
Наша техніка незамінна для оперативного вирішення 
аварійних ситуацій і підходить для роботи на самих 
важкопрохідних майданчиках.

Співпраця с нами — це гарантія професіоналізму, своє-
часної подачі і високого рівню обслуговування за до-
ступною ціною.

НАШІ ПОСЛУГИ
Послуги автокранів та 

гусеничних кранів в 
Україні

Підіймання, переміщен-
ня та транспортування 

надважких вантажів

Монтаж та демонтаж 
промислового

обладнання

Професійний менед-
жмент проекту, ПОР 

відповідно до європей-
ських стандартів

Вантажно-розвантажу-
вальні роботи

Оцінка ризиків Інженерні послуги



НАША КОМАНДА

НАД КОЖНИМ ПРОЕКТОМ
працюють наші спеціалісти:

Ми розуміємо, що наші клієнти хочуть отримувати послуги найкращої якості, тому головним і найцін-
нішим ресурсом в нашій компанії є її співробітники.
 

Взявшись за проект, наша висококваліфікована команда пропонує оптимальні рішення і заздалегідь 
оцінює всі ризики, щоб скоротити час роботи та забезпечити максимальну швидкість і безпеку.
 

Наші фахівці постійно знаходяться на майданчику і контролюють всі процеси 24/7. Величезний досвід 
менеджерів і операторів допомагає уникнути проблем і виконати проект на всі 100%, а професійні 
якості наших співробітників не викликають ніякого сумніву.
 

Ми можемо з упевненістю сказати, що команда Crane Ukraine є майстрами своєї справи, які об’єднані 
спільною ідеєю — надавати вам послуги оренди та продажу спецтехніки найвищої якості!

Сервісні
інженери Супервайзери Стропальники

Машиністи
кранів

Менеджери
проектів Монтажники



НАШ ПАРК КРАНІВ
Постійна готовність і максимальна мобільність - одні з ключових переваг, які виділяють Crane Ukraine 
серед конкурентів.

Терміни мобілізації техніки Crane Ukraine у 2 рази швидше, ніж в середньому по ринку. Наша компанія 
має власний парк спецтранспорту для цілодобового транспортування будь-якої кількості компонентів, 
а також команду з 150 фахівців, готових взятися за роботу в будь-який час.

Техніка та сервісні служби Crane Ukraine розподілені по обласних центрах і рівномірно охоплюють 
всю територію України. У поєднанні з найбільшим флотом мобільних і гусеничних кранів це дозволяє 
забезпечити не тільки швидку доставку техніки на майданчик клієнта, але і оперативне реагування 
ремонтної бригади, а також миттєву заміну спецтехніки у разі необхідності.

Для реалізації надважких підйомів пропонуємо рішення надання послуг кранами вантажопідйомністю 
750т, 1350т, 1600т та 3000т.
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послуги транспортування
ВАНТАЖІВ

SPMT - транспортери
2

ТЯГАЧІ з 4-осними тралами
3

ТЯГАЧІ з 3-осними тралами4

КРАНИ-МАНІПУЛЯТОРИ5

ТЯГАЧІ з 6-осними тралами1



КОНТАКТИ

Комерційний відділ  
+38 (067) 486-18-20
ab@crane-ukraine.com

Офіс
+38 (048) 743-21-21
info@crane-ukraine.com

67807, Україна,
Одеська область, смт Авангард, вул. Теплична, 1

НАШІ ПАРТНЕРИ

https://www.rentacranes.com/
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