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DESPRE M.T.M. BOOM SERVICE 

 

M.T.M. BOOM SERVICE este o 

companie independentă şi toate apelurile 

pentru service și închiriat nacele sunt tratate și 

văzute de către proprietar. Fiind localizaţi 

convenabil în centrul ţării, mai exact în 

București, Sibiu, Vâlcea, service-ul nostru pe 

teren include deplasări pe întreaga suprafaţă a 

ţării, cu precădere în Sibiu, Braşov, Alba, Sebeş, Deva, Vâlcea, Slatina, Craiova, 

Gorj,Târgovişte, Piteşti, Bucureşti, Cluj. 

Clienții au ajuns să se aștepte la o experiență totală, la o manoperă de calitate și la un 

profesionalism complet de la service-ul nostru. Suntem încrezători în a spune că nimeni nu oferă 

un service mai bun la rate mai accesibile decât serviciile echipei M.T.M. BOOM SERVICE. Prin 

experienţa de service nacele acumulată pe parcursul a 12 ani de activitate în cadru uneia dintre 

cele mai mari firme din Industrie din Italia şi prin calificarile de specialitate profesionale obţinute 

pe parcurs de catre specialiştii nostri, firma noastră vă poate oferii serviciile sale de diagnoza, 

evaluare, reparaţii şi întreţinere, piese schimb pentru toată gama de utilaje. 

            Compania este specializată în închirierea și reparația de lifturi mobile. Cu alte cuvinte, 

M.T.M. BOOM SERVICE SRL reprezintă soluția profesională pentru servicii externalizate în 

domeniul lucrului și accesului la înălțime destinate oricarui jucător competititv implicat în 

domenii specifice (construcții, întreținere, iluminat public, instalații și nu numai ).   

 

           M.T.M. BOOM SERVICE SRL dorește să fie mai mult decât un simplu furnizor de 

echipamente pentru construcție și industrie: scopul urmărit este acela de a deveni un partener 

strategic pentru utilizatorii finali, oferind soluția profesională completă într-un singur pachet.  

 

           Oferim instruire personal completă prin instructori calificați și consultanță specifică 

pentru managementul utilizatorilor finali. Deoarece responsabilitatea asupra respectării normelor 

de securitatea muncii și a normelor specifice ISCIR în domeniu, revine în primul rând 

administratorilor societăților utilizator, suntem bucuroși să vă stăm la dispoziție pentru o 

informare completă asupra riscurilor și responsabilităților implicate. 
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Caracteristicile și principiile de funcționare 

ale firmei M.T.M. BOOM SERVICE SRL: 

- existența punctelor de lucru în principalele 

centre de interes ale țării precum București, 

Sibiu, Vâlcea 

- disponibilitatea a peste 70 de utilaje proprii, 

plus o flotă mare și eficientă de transport, care 

ne oferă capacitatea de a îndeplini toate cerințele dvs. la un moment dat. 

- efectuarea reviziei periodice a tuturor utilajelor , și verificarea amanunțită înainte de predarea 

acestora. 

- eficiență  în rezolvarea problemelor survenite sau înlocuirea utilajului în 24h; 

- disponibilitate 24h/7 zile pe săptămână; 

- personal calificat și autorizat Haulotte, Genie, JLG, Iteco, Multitel Pagliero, Airo și nu numai; 

- dube de service echipate complet cu piese originale necesare reparațiilor uzuale ale utilajelor; 

- procurarea pieselor de schimb în 24 de ore de la furnizor; 

- consiliere în alegerea utilajelor în funcție de necesitățile clientului; 

 

Departamentul de service nacele oferă de fiecare dată o soluţie modernă şi sigură pentru 

orice client din domeniul utilajelor, cu o abordare la un grad ridicat de flexibilitate şi capacitatea 

de a se adapta la cerinţele din ce în ce mai exigente ale pieţei. Complexitatea şi multitudinea 

lucrărilor de service nacele şi reparaţii utilaje cu care ne-am confruntat de-a lungul anilor, ne 

îndreptăţesc să spunem că acestea sunt cele care ne recomandă cel mai bine. 

Dispunem de autoutilitare echipate cu scule profesionale şi ne bazăm în egală măsură pe 

un colectiv de angajați cu experiență în diagnosticarea şi rezolvarea posibilelor probleme ce pot 

apărea la acest gen de utilaje. 

Oferim servicii de întreținere preventivă (revizii periodice), la platforme tip foarfecă şi 

nacele cu braţ articulate, servicii de diagnoză, reparaţii, evaluare pentru toată gama de utilaje 

JLG, Haulotte, Genie, Jungheinrich, Stihl, Merlo, Manitou. Toate diagnozele se fac cu testere de 

origine, adecvate fiecarui Brand şi fiecărui utilaj. În urma încheierii unui contract de service, 

specialiştii noştri întocmesc un grafic de mentenanță ținând cont de gradul de utilizare şi de 

uzură a nacelelor, cu scopul de preveni eventualele defecțiuni ale acestor utilaje. Fişa de 
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intervenţie va fi trimisă în mod direct 

clientului în vederea informării acestuia 

despre problemele tehnice ale utilajului, starea 

de funcţionare dar şi soluţia problemei. 

 

ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE PENTRU 

MANIPULARE 

 

MOTOSTIVUITOR 1,5 - 2,4 T 

MOTOSTIVUITOR 2,5 – 7,0 T 

MANIPULATOR TELESCOPIC 5M, 2,7 T 

MANIPULATOR TELESCOPIC 7M, 3,2 T 

MANIPULATOR TELESCOPIC 12-14 M, 3,5T 

MANIPULATOR TELESCOPIC 17-18 M, 4 TONE 

MANIPULATOR ROTATIV 13-21 M/ 3,5-5 T cu 

-NACELA 

-CARLIG 

-BRAT ZABRELIT 

-CUPA 

ÎNCHIRIERE NACELE DE LUCRU LA ÎNĂLȚIME 

 

PLATFORME ELECTRICE 

FOARFECA ELECTRICA 8 M, 10 M 

FOARFECA ELECTRICA 12 M, 14 M 

UNIPERSONAL 10 M(STAR 10) 

ARTICULATA 12 M, 15M 

 

PLATFORMA DIESEL 

FOARFECA DIESEL 12 M 

FOARFECA DIESEL 15 M 

FOARFECA DIESEL 18 M 

ARTICULATA DIESEL 15-16 M 

ARTICULATA DIESEL 18 M 

ARTICULATA 20 – 26 M 

TELESCOPICA 21 M, 28 M, 43 M 
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Prin tot ceea ce facem, cu fiecare 

echipament pe care îl repunem în funcţiune, 

ne propunem să creăm pentru clienţii noştri un 

univers definit prin siguranţă, prin acces uşor 

şi rapid, oricând şi oriunde este nevoie. 

Misiunea noastră este satisfacerea 

integrală a cerințelor clienților, prin furnizarea 

promptă de soluții şi servicii de o calitate 

excelentă, la prețuri competitive, prin servicii 

complexe (consultanță, instalare, service, mentenanță, asistență tehnică, instruire), prestate cu 

maximum de profesionalism. 

 


