
“Планет транс ООД” е дружество основано в гр.Варна през 2001 година. 

Основните направления в които предлагаме транспортни услуги са следните: 

Основната дейност на фирмата е автомобилен превоз на товари в България,Европа и Турция.
Стремежа на фирмата е да предлага качествени услуги извършени бързо ,професионално и 

 Разполагаме с добре подготвени екипи и собствени транспортни средства - над 60 композиции.

ТРАНСПОРТ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ ТОВАРИ (ИГТ) 

проучването, организацията и транспорта на ИГТ чрез изготвяне на    
отговарящи на международните стандарти за транспорт и безопасност:

Защо клиентите избират нашата транспортна компания :

индивидуални проекти

·Определяне на най-оптималния и подходящ маршрут с инспекция на пътя

·Ескорт на извънгабаритни товари със собствени специализирани превозни средства

·Организация на полицейски ескорт при необходимост

При транспорта на нестандартни и ИГТ определящо значение има съвременната автомобилна техника

коректно.

Разполагаме с богат опит в транспорта на нестандартни и извънгабаритни товари и сме в състояние
 да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти, като поемем цялостната организация по 

·Подаване на заявления и получаване на разрешителни за транспорт на извънгабаритен товар 

от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Общините на чиято територия се извършва превоза

която да отговаря на изискванията за експлоатация на пътищата и прилежащата инфраструктура
съгласно нормативната база и за това постоянно обновяваме и разширяваме нашите възможности със
съвременни специализирани полуремаркета и влекачи. В момента притежаваме техника за транспорт
на извънгабаритни и специфични товари с тегло до 100 тона и дължина до 54 метра.

Двуосно ниско разтегателно полуремарке

FAYMONVILLE за превоз на високи

товари с технически допустима товаро

носимост до 28т. ,дължина на ниската

част от 6.50 до 17.00 метра ,височина на

ниската част от 0.40 до 0.65 метра 

Четириосно дълго разтегателно полуремарке
BROSHUIS с технически допустима товаро
носимост 48т., дължина от 18.00 до 54.00 м,
височина от 1.50 до 1.65 метра.

Триосно ниско разтегателно полуремарке BROSHUIS с 
технически допустима товароносимост 38 т, дължина на 
ниската част от 9.00 до 16.70 м , височина 0.82-1.05 метра.

Две+четири оси ниско разтегателно полуремарке 
FAYMONVILLE  с  допустима максимална
товароносимост с шест оси 65 т., 48 тона с четири
оси,дължина на ниската част от 8.00 до 24.50м ,
височина на ниската част от 0,45 - 0.75 метра

Две+четири оси ниско разтегателно полуремарке
 NICOLAS с технически допустима максимална
товароносимост 72т с шест оси, 48т с четири оси,
дължина на ниската част от 8.00м до 11.70 метра,
височина на ниската част от 0.55 - 0.75 метра.

Шестосно ниско разтегателно полуремарке 
BROSHUIS с технически допустима максимална 
товароносимост до 82т.,дължина на ниската част от 
11.00 до 19.20 м,височина на ниската част 0.85-1.05м.

Осемосно ниско разтегателно полуремарке
BROSHUIS с технически допустима максимална 
товароносимост 100 тона , дължина на ниската 
част от 14.15 до 36.50 метра , височина на 
ниската част от 0.85- 1.05 метра.

Преносим хидравличен подемник за товарене и разтоварване на товари до 100 тона
 Възможности:

1. Обработване  на тежки и извънгабаритни товари до 100 т . 
(товарене и разтоварване от автомобилни  композиции на места с ограничени площи,  позициониране
 на товари в работни халета, помещения и складове площи )
2. Технически характеристики
-П реносим чрез стандартен автомобил с бордови кран.
-М аксимално тегло на повдигане до 100 т.
-М аксимално разстояние на захватите за  повдигане  4,32 м.
-Т римодулни опори с възможност за избор на работна височина.
-М инимална работна височина на хидравличния подемник 4,60 м.
-М аксимална основна височина на подемника с прибрани хидравлични цилиндри 7,00м
-М аксимална височина с разтеглени хидравлични цилиндри 8,10 м.
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