O SEU SERVIÇO DE ALUGUER
BYBRIDGE
PARA TODA A EUROPA

Sobre a
BridgeByBridge

BRIDGEBYBRIDGE – O SEU PARCEIRO PARA EQUIPAMENTOS DE ACESSO A PONTES E VIADUTOS.
Parcerias de longo prazo, confiança e inovação técnica tornaram-nos numa empresa de referência no
nosso sector, na península Ibérica. Desde 2013 estamos igualmente presentes no mercado norte-europeu.
Estamos envolvidos em diversos projectos de pequena e grande dimensão contando com uma base de
clientes em constante crescimento. Porque não tirar igualmente proveito da nossa experiência? Dentro do
nosso parque de máquinas, escolha o equipamento mais adequado para um bom desenvolvimento do seu
projeto: Temos disponíveis equipamentos bybridge montados sobre camiões, bybridge em reboque,
bybridge em cesto articulado em cota negativa e muito mais.
Com o nosso serviço de aluguer damos-lhe a oportunidade de trabalhar com equipamentos de alta
qualidade e operacionais devidamente capacitados atravês de certficações emitidas por entidades
externas à empresa, sempre com preços acessíveis, economizando assim tempo e dinheiro. Aguardamos
pelo vosso contacto no sentido de podermos dar um orçamento:
Telefone: +351 – 229.682.282 / geral@bridgebybridge.com

DISPOMOS DE SOLUÇÕES PARA CADA UM DOS DESAFIOS QUE O
MERCADO NOS COLOQUE.
Graças a uma ampla gama de modelos bybridge, podemos oferecer um
acesso flexível e ideal para todas as áreas da estrutura a intervencionar.
Grande mobilidade, versatilidade e capacidade de manobra das nossas
unidades, são sinónimo de elevada adaptação e flexibilidade às pontes e
viadutos a serem intervencionados. Elevadores e andaimes móveis
acoplados nas plataformas, garantem o acesso a áreas aparentemente
inacessíveis. Todas as máquinas vêm equipadas com geradores de corrente
eléctrica com 230V / 380V e todas as unidades bybridge possuem
plataforma telescópica e estão equipadas com luzes permitindo assim a
realização de trabalhos nocturnos.

PESSOAL ALTAMENTE QUALIFICADO
COM VÁRIOS ANOS DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL.
A segurança está sempre em primeiro
lugar! A nossa aposta na formação e
qualificação contínua, transformaram-nos
numa equipa altamente profissionalizada e
qualificada. Todas as certificações são
emitidas por empresas de renome, tanto no
mercado nordico como ibérico.

QUALIDADE E SEGURANÇA.
As nossas unidades bybridge não exigem elementos de apoio adicionais, o
que significa que não existem pontos de contacto e consequentemente
cargas adicionais no local de intervenção. Curtos tempos de montagem e
desmontagem, fazem com que as unidades estejam prontas para serem
utilizadas numa questão de minutos. Monotorização áudio e vídeo na
plataforma garantem uma segurança adicional durante a execução do
trabalho.

DESCUBRA O NOSSO SERVIÇO
QUALIDADE POR SI MESMO.

E

A nossa frota de veículos e máquinas são
regularmente inspecionados, mantidos e
reparados em conformidade com as
normas da União Europeia da diretiva
máquinas 2009/104/CE e posterior
alterações, em linha com o DL 50/2005.
Assim sendo, terá a total certeza que as
unidades bybridge respeitarão sempre a
legislação em vigor, podendo o seu projeto
ser concluido em conformidade com o
cronograma de trabalhos previamente
elaborado.

BOAS RAZÕES PARA ESCOLHER O SERVIÇO DE
ALUGUER DE BRIDGEBYBRIDGE:
Máquinas e ferramentas State-of-the-art
A solução certa para cada problema de acesso à ponte
Total adaptabilidade ao horário de trabalho
Excelente relação custo - benefício
As unidades podem ser montadas e desmontadas
rapidamente
• Respeito pelos prazos de entrega do equipamento em toda
a Europa
• Reciclagem de conhecimentos efectuado anualmente por
profissionais altamente qualificados e com largos anos de
experiência.
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VOCÊ ENFRENTA UM DESAFIO - NÓS OFERECEMOS A SOLUÇÃO

bridgebybridge.com

BridgeByBridge fornece-lhe a solução ideal para que você possa
realizar e terminar os seus trabalhos de forma rápida e segura.
Para obter informações sobre os preços, aconselhamento sobre
nossos equipamentos ou disponibilidade de equipamentos,
agradecemos que nos contacte através do nr. +351 229 682 282
ou envie-nos um email para: geral@bridgebybridge.com
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