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HONDA – bezpieczeństwo i niezawodność
to nasza specjalność
Aries Power Equipment Sp. z o.o. od szesnastu lat jest
dystrybutorem w Polsce maszyn i urządzeń koncernu
HONDA Motor Co. Ltd.

A

ries Power Equipment dostarcza na rynek: agregaty prądotwórcze, motopompy, silniki zaburtowe i łodzie, a więc sprzęt
ratowniczy, maszyny budowlane, silniki
przemysłowe oraz sprzęt ogrodniczy tej
znakomitej japońskiej marki. Reprezentuje również japońską firmę KUBOTA
– producenta najwyższej klasy minikoparek oraz silników wysokoprężnych do maszyn. Oferujemy
również agregaty firmy HIMOINSA,
jednego z największych na świecie producentów stacjonarnych
agregatów prądotwórczych oraz
belgijskiego Europowera. Posiada
ponad 200 punktów dealerskich i
serwisowych w kraju i zapewnia
sprawny i niezawodny serwis dystrybuowanych urządzeń.
HONDA zawdzięcza najwyższą pozycję na rynku niezawodności swoich urządzeń. Japońska precyzja i rygorystyczne
normy produkcji pozwalają na osiąganie
najlepszych wyników i długotrwałą, bezawaryjną pracę maszyn. Największymi

klientami Aries Power Equipment są jednostki związane z bezpieczeństwem zarówno ludzi, jak i mienia. Firma szczyci się,
że jej klientami i partnerami są: Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna, Ratownictwo Morskie,

GOPR, w tym
jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa,
MON, MSW, Policja,
Państwowa
Straż
Rybacka,
służby
ochrony Parków Narodowych, IMiGW,
TP SA, operatorzy
telefonii GSM, publiczne i prywatne
Stacje TV i Radiowe, Ośrodki szkoleniowe PZMW, PLL
LOT, Zarządy Dróg,
rafinerie
ropy
naftowej, PGNiG,
największe firmy
budowlane i remontowe.
Klienci Aries Power Equipment, używający urządzeń HONDA,

mogą być zawsze pewni niezawodności
sprzętu podczas akcji. W budowaniu
zaufania klientów przełomowym okazał
się rok 1997, w którym miała miejsce
powódź stulecia w południowo-zachodniej Polsce. Błyskawiczne zorganizowanie sprzętu dla jednostek ratowniczych
i sprawna logistyka dostaw przekonała
gminy i powiaty do współpracy z Aries
Power Equipment, resztę wykonały
urządzenia HONDA, które nie zawiodły
w ciężkich chwilach. Od 1997 roku firma jest największym dostawcą sprzętu

wspomagającego akcje ratownicze w
kraju.
Ze względu na bliską współpracę z jednostkami ratowniczymi Aries Power Equipment uczestniczy często w różnego
rodzaju spotkaniach, imprezach branżowych oraz zawodach strażackich, na
których częstymi nagrodami są motopompy lub agregaty prądotwórcze marki
HONDA. Urządzenia te ze względu na
niezawodność i prostą obsługę bardzo
często wykorzystywane są do szkolenia
strażaków. W ten sposób Aries Power

Equipment przyczynia się do utrzymywania wysokiej sprawność jednostek
ratowniczych.
Kolejnym ważnym powodem popularności
sprzętu Hondy w jednostkach ratunkowych jest ochrona środowiska. To jeden z
najważniejszych priorytetów japońskiego
koncernu. Jego urządzenia spełniają już
dziś normy nowej dyrektywy maszynowej
2006/42/WE, której wykonywanie będzie
egzekwowane od grudnia 2009 roku.
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