Usługi » Lakiernia
Grupa Delta Trans świadczy usługi blacharsko-lakiernicze. Od 2002 roku na terenie bazy transportowej
funkcjonuuje blacharnia samochodowa, natomiast w 2010 roku została uruchomiona lakiernia
przemysłowa (lakiernia gabarytowa jak również lakiernia pojazdów osobowych).
Oferta działu lakierniczego:
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samochody osobowe
pojazdy dostawcze i ciężarowe
silosy
cysterny
naczepy specjalistyczne typu innenlader
wanny i przyczepy
wszelkiego rodzaju zabudowy
konstrukcje stalowe
racki transportowe
autobusy
dobór części oryginalnych i alternatywnych

Pracownicy lakierni posiadają wieloletnie doświadczenie i stale podnoszą swoje umiejętności
m.in. w trakcie szkoleń z zakresu technologii wykonywanych zabezpieczeń antykorozyjnych.
W oparciu o rozbudowaną infrastrukturę i profesjonalne narzędzia jesteśmy w stanie sprostać
oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Nasza lakiernia przemysłowa wyposażona
jest w:
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kabinę lakierniczą Blowtherm przystosowaną do lakierowania samochodów osobowych, dostawczych i
ciężarowych
kabinę lakierniczą Blowtherm odpowiednią do lakierowania konstrukcji stalowych o długości do 20 m,
pojazdów ciężarowych, silosów, cystern, naczep, przyczep, racków transportowych
kabiny wyposażone w opcję wygrzewania oraz suszenia.
mieszalnik lakierów wodorozcieńczalnych DuPont system Cromax
mieszalnik lakierów przemysłowych Immron Elit
dobór systemów lakierniczych na życzenie klienta
fotospektrometr Chroma Vision firmy DuPont urządzenie do komputerowego doboru lakieru
napromiennik do suszenia pokładów, lakierów firmy IRT System
centralny układ odsysania pyłów firmy Hercules
zestaw pomp hydrodynamicznych, elektrostatycznych do malowania na mokro firmy Graco
profesjonalne oprzyrządowanie do optymalizacji jakości lakierowanych elementów pojazdów
migomat do aluminium oraz miedzi PRONTON AL
migomat do stali KEMPO MAT
specjalistyczny przyrząd do zgrzewania blach FUN MULTI WORKER
rama naprawczo pomiarowa Korek firmy BLACKHAWK
komplet narzędzi do wyciągana wgnieceń w blachach po gradobiciu

Każdorazowo materiały jeśli tego wymagają poddawane są obróbce chemicznej lub strumieniowo ściernej.
Zapewniamy pomoc w rozwiązaniu przypadków spornych z firmami ubezpieczeniowymi. Dzięki

podpisanym umowom z firmami ubezpieczeniowymi wykonujemy naprawy bezgotówkowo.
Naszym kontrahentom poza usługami blacharsko-lakierniczymi oferujemy:
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pomoc drogową oraz transport na lawecie do 24 ton
stację kontroli pojazdów
zaplecze warsztatowe
myjnię samochodową
biura konstrukcyjno-technologiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem
powierzchnie magazynowe dla powierzonego nam mienia
20 samochodów zastępczych ( dla klientów wykonujących naprawę kompleksową)
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