Quem Somos:

WWW.EGRTRANSPORTES.COM.BR

Somos a EGR Locação e Transporte de Máquinas Ltda, com 20 anos de experiencia em movimentação de cargas, trabalhamos com locação de guindastes,
caminhões equipados com munck, caminhões plataforma, carretas prancha, normais e equipes de remoções técnicas industriais.

Locação de Guindastes,

caminhões Munck e Remoções.

SERVIÇOS LOCAÇÃO
G UINDAS
D I TES
S P LIE
O NBHE
Í VRR
E I/ SG ROVE

SOLUÇÕES EM MOVIMENTAÇÃO DE
CARGAS PARA SUA EMPRESA..

Guindastes com cap. de 18 a 220 toneladas,
para atender a cada tipo de operação na sua
empresa. Guindastes LUNA TM E

XCMG .

PLANOS DE RIGGING. (Rigger.)

CAMINHÕES MUNCK MADAL / LUNA
Colocamos a disposição da sua empresa,
uma frota de caminhões equipados com
munck, com capacidade de 1 a 15 tolenadas,
com lança de 21 métros para o serviço de
carregamento,

transporte e descarga de

máquinas e equiptos diversos. Cesto aéreo.

E QUIPES RE MO ÇÕE S E CARRE TAS
Tartarugas,
Carretas

macacos
prancha,

hidráulico
retas

e

e

tiffor.

normais.

Empilhadeiras de 2 a 7 toneladas.

O RÇA MENTO SE M CO MP RO MISS O.

Rua Giuseppe Tosi, 130 - Demarchi – S.B.C. – SP
Tel +55.11 2677-4700
Fax +55.11 2677-4701

Para solucionar suas operações de
movimentação de cargas, seja para
içamento, descida, carga, transporte e
descarga, a EGR Transporte, coloca a sua
disposição nossos serviços, com qualidade
e total segurança.
Desenvolvemos e prestamos serviços aos
mais diversos ramos de atividade que
engloba: construtoras,metalurgicas, usinas
hidroelétricas, petroquímicas,
usinas
termoelétricas,
industrias farmaceuticas
e comercios em gerais.
Para nós, segurança também é sinônimo de
qualidade. Profissionais treinados e
capacitados para qualquer operação, com
anuência de empresas de gerenciamento de
riscos - Buonny.
Temos apólices de Seguro de Içamento,
descida,
transportes,
roubo
e
responsabilidade civil. Grupo ALLIANZ.

Para atender as necessidades dos nossos
clientes, a EGR trabalha com sistema de
parceria com grandes empresas no segmento
de movimentação de cargas, mas não abre
mão da responsabilidade. Contamos com
apólice

de

seguro,

com

cobertura

de

R$1.200,000,00 Grupo Allianz. Empresas que
trabalham com a EGR contam com Seguro
total,

dando

aos

nossos

clientes

dupla

garantia na movimentação de cargas. A EGR
oferece qualidade, competência, experiência e
preço justo.
disposição.

Nossos profissionais estão a

P la n os d e R ig g in g
P roj et os em AUTO CA D
P rofiss i onal.I nst. Opus.
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