ODŤAHOVÁ A ASISTENČNÁ SLUŽBA
TOWING AND RECOVERY

+421 (0) 907 269 269
www.carrescue.sk

Služby:

• asistenčné služby pre osobné a nákladné vozidlá
• odťahová služba pre nákladné vozidlá nad 3,5t
• odťahová služba pre osobné vozidlá a úžitkové vozidlá
• preprava stavebných, lesných a poľnohospodárskych strojov
• preprava nadrozmerných nákladov
• preprava nákladov a expresných zásielok
• nonstop mobilný servis pre osobné a nákladné vozidlá
• nonstop mobilný pneuservis pre osobné a nákladné vozidlá
• skladovanie nepojazdných a havarovaných vozidiel
• možnosť platby kartou

Odťahová služba:

• odťah a vyslobodenie havarovaných, poškodených osobných alebo nákladných vozidiel
• vyslobodenie vozidiel z podzemných garáží
• preprava nových alebo jazdených vozidiel (1-3 vozidiel súčasne)
• preprava vozidiel na kontrolu originality alebo stanicu technickej kontroly
• preprava vozidiel na ekologickú likvidáciu
• sprievodné vozidlá k nadrozmerným prepravám a k označovaniu prekážok

Naša technika
Odťahový špeciál
Iveco Eurocargo
s hydraulickým ramenom na odťah
vozidiel po dopravných nehodách,
alebo poruchách s nosnosťou do 5t.

Odťahový špeciál Iveco Daily
s hydraulickou plošinou na odťah
vozidiel po dopravných nehodách
a poruchách.
Vozidlo je 7-miestne
s nosnosťou 2,1t.

Odťahový špeciál Mercedes Atego
s hydraulickou plošinou na odťah po
dopravných nehodách a poruchách.
Vozidlo má nosnosť 4t.

Asistenčná služba:

• naštartovanie vozidla pri vybitom akumulátore
• otvorenie uzamknutého vozidla
• diagnostika vozidla na mieste
• doplnenie pohonných hmôt
• odčerpanie paliva pri 								
nesprávnom natankovaní
• výmena alebo oprava 								
pneumatiky pri defekte
• drobné závady, ktorých opravu je možné vykonať na mieste
• zapožičanie náhradného vozidla s možnosťou pristavenia na miesto nehody alebo poruchy

Všetky služby poskytujeme nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Asistenčné vozidlá
Vozidlá slúžia na doprovody, preverenie
a obhliadky dopravných nehôd a na značovanie prekážok, prípadne odvoz osôb.

Pojazdná dielňa pre osobné a nákladné vozidlá

Náhradné vozidlá

Špeciálny podvalník Schwarzmuller STPT2
preprava havarovaných, nepojazdných, nákladných vozidiel,
ťahačov, poľnohospodárskej, lesnej a stavebnej techniky do
hmotnosti 22t.
- naviják 12t

Špeciálne vyslobodzovacie vozidlo
TATRA AV-14
• žeriavové rameno do hmotnosti 14t
• hydraulický naviják 3Ot a 8t.
• vyslobodzovanie a odťah nákladných vozidiel
po dopravných nehodách alebo poruchách
• vyslobodzovanie poľnohospodárskych strojov
• vyslobodzovanie lesných mechanizmov
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