Lifting Mongolia

LIFTING SOLUTIONS

ӨРГӨХ МАШИН, МЕХАНИЗМ

RENTAL
ТҮРЭЭС

SALES

ХУДАЛДАА
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ABOUT US

Sonoforte Group LLC
Drawing on 50 years of experience supporting the construction, mining,
oil/gas/energy and infrastructure markets in Europe, Asia and Africa, the
Sonoforte Group LLC was established in 2013 in Mongolia to deliver
safe and efficient lifting solutions to the domestic market.
We rent and sell a wide array of cranes, telehandlers, elevated work
platforms as well as associated equipment such as slings, chain, shackles
and other rigging gear.

БИДНИЙ ТУХАЙ
“Сонофорте Групп” ХХК

Европ, Ази, Африк тив дэх барилга, уул уурхай, газрын тос, хий,
эрчим хүч болон дэд бүтэц зэрэг салбаруудад хуримтлуулсан
50 жилийн туршлага дээр үндэслэн “Сонофорте Групп” ХХК нь
дотоодын зах зээлд өргөх машин, механизмын хэрэгцээ шаардлагыг
аюулгүй бөгөөд үр ашигтай байдлаар хүргэх зорилгоор 2013 онд
байгуулагдсан билээ.
Бид бүх төрлийн кран (авто болон тусгай зориулалтын), өргөгч
техник хэрэгсэлүүд (телехандлер, сэрээт, сагстай ба хайчин өргөгч)
болон өргөх тоноглолуудыг (гинж, тэнжээ, дөнгө, болон бусад ачаа
оосорлох хэрэгслүүдийг) түрээслэн, худалдаалдаг болно.
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Our Operations
RENTAL
The Sonoforte Group LLC is the ideal solution for your
heavy lifting requirements in Mongolia.
Our mobile cranes, manufactured in Germany and the
USA, are perfectly engineered with the latest technology
to overcome all the extremes of Mongolia’s terrain and
temperature and complete the jobs our clients require.
Reliability and safety are two of our foremost concerns
and our operators are trained to meet international as
well as Mongolian standards. Whether it is a single lift or a
long term rental contract the Sonoforte Group focus is on
completing each task with professionalism and efficiency
at a cost that is as reassuring as the cranes themselves.
The versatility of our All-Terrain fleet means that we
can support a wide array of Mongolian projects: power
generation, petro-chemical, refiners, drilling, water
treatment, civil & infrastructure works, commercial
construction, road & rail and mining are all areas our team
and equipment can provide value to your projects.

Үйл ажиллагааны чиглэл
ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
“Сонофорте Групп” ХХК нь Монголын нөхцөлд хүнд ачаа өргөх
бүхий л шаардлагыг хангахуйц хамгийн оновчтой шийдлийг
та бүхэнд санал болгож байна.
Бид үйлчлүүлэгдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангах
замаар ажил үйлчилгээ үзүүлэхдээ Герман болон АНУ-д
үйлдвэрлэгдсэн, мөн Монгол орны газар, цаг уурын нөхцөлд
нийцсэн, хамгийн сүүлийн үеийн технологиор инженерчлэгдсэн
автокрануудыг ашигладаг.
Бид найдвартай байдал болон аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд
тавьдаг бөгөөд манай операторууд Монгол улс болоод олон
улсын стандартын шаардлагын дагуу бэлтгэгдсэн. Сонофорте
Групп нь ажил гүйцэтгэх хугацаа хэмжээ их, бага байхаас үл
хамааран аливаа ажилбарыг мэргэжлийн түвшинд, зардлын
хувьд үр ашигтай байдлаар гүйцэтгэхийг урьтал болгон
ажилладаг.
Манай өргөх машин, механизмууд нь бүх төрлийн зам, гадаргуу
дээр явах боломжтой уян хатан байдал нь эрчим хүчний
үүсгүүр, нефть-химийн үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр,
өрөмдлөгийн ажил, ус цэвэршүүлэх байгууламж, иргэний
ба дэд бүтцийн ажлууд, барилга байгууламж, авто зам ба
төмөр зам, уул уурхай гээд олон талбарт та бүхний төсөл дээр
хамтарч ажиллах боломжийг олгож байгаа бөгөөд манай баг
хамт олон болон өргөх хэрэгслүүд нь таны ажилд амжилт, үнэ
цэнийг авчирах болно.
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Our Equipment
• A range of mobile and crawler cranes are available
from 35t – 220t
• JCB Telehandlers
• Genie Elevated Mobile Platforms
• Transport and Trailers

Манай техник хэрэгсэлүүд
•
•
•
•

35-220т хүртэлх даацтай авто болон гинжит кранууд
JCB Telehandlers
GENIE брендийн өргөгчүүд
Тээврийн машин, трейлер

Mobile Crane АВТОКРАН
Model
Модель

Crane Type
Краны Төрөл

Capacity
Өргөх хүчин чадал

Main Boom
Үндсэн сумны урт

Fly Jib
Нэмэлт сумны урт

Engine Type
Моторын төрөл

TADANO ATF 220

All Terrain
Газар сайгүй явагч

220t

68m

18m

Diesel

GROVE GMK5170

All Terrain
Газар сайгүй явагч

170tn

64m

18m

Diesel

DEMAG AC140

All Terrain
Газар сайгүй явагч

140tn

60m

9.1m

Diesel

TEREX AC100

All Terrain
Газар сайгүй явагч

100tn

52m

17m

Diesel

GROVE GMK3055

All Terrain
Газар сайгүй явагч

55tn

43m

15m

Diesel

Rough-Terrain Crane ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН КРАН
Model
Модель

Crane Type
Краны Төрөл

Capacity
Өргөх хүчин чадал

Main Boom
Үндсэн сумны урт

Fly Jib
Нэмэлт сумны урт

Engine Type
Моторын төрөл

TEREX RT555

Rough-Terrain
Хийн дугуйт

35tn

33.5m

17.1m

Diesel

Telehandler СЭРЭЭТ ӨРГӨГЧ
Model
Модель

Lift Capacity
Хүчин чадал

Fork Dimensions
Сэрээний хэмжээ

Lift Height
Өргөх Өндөр

Engine
Хөдөлгүүр

Power
Моторын хүчин чадал

JCB 535-140

3.5tn

50.7mm x 100mm

13.8m

Diesel

63kW

JCB 540-170

4tn

57mm x 120mm

16.7m

Diesel

81kW

Boomlift САГСТАЙ ӨРГӨГЧ
Model
Модель

Capacity
Хүчин чадал

Lift Height
Өргөх өндөр

Dimensions
Өөрийн хэмжээ

Turning Radius
Engine Type
Эргэлтийн радиус Моторын төрөл

Power
Моторын хүчин чадал

GENIE S65

227kg

21.84m

2.43m х 9.4m

8.03m

36kW

Diesel

Scissor Lift

ХАЙЧИН ӨРГӨГЧ

Model
Модель

Capacity
Хүчин чадал

Lift Height
Өргөх өндөр

Dimensions
Өөрийн хэмжээ

Turning Radius
Engine Type
Эргэлтийн радиус Моторын төрөл

Power
Моторын хүчин чадал

GENIE
GS-3268RT

454kg

11.78m

2.51м х 1.55m

1.52m

16kW

Diesel

“Additional equipment available with discussion”
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SALES

Sonoforte Group supplies a range of equipment for
lifting, mining and oil & gas.

ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Сонофорте Групп нь уул уурхай, газрын тос
болон хий зэрэг олон талбарт өргөх тоноглолууд
нийлүүлдэг.

UNPARALLELED SUPPORT
Recognising that one of the biggest challenges in Mongolia is the logistics of
support, Sonoforte has developed multiple air, sea and road options from Asia,
Europe, North America and Australasia to ensure we keep our client projects
driving forward. We will not compromise on quality but we pride ourselves that
our price and efficiency will also deliver.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SHACKLES Дөнгө/ээмэг
SLINGS (Round and Eye-to-Eye) Тэнжээ (шулуун, гогцоотой)
CHAINS & CHAIN SLINGS Гинж, ган татлага
WIRE ROPES Тросс
LEVER HOISTS (ATEX) Гар таль (ATEX)
PIPES Шугам хоолой
MACHINERY Техникийн эд анги, тоноглол
FASTENERS Бэхлэгч эд ангиуд
VALVES & FLOW CONTROL SYSTEMS Хавхлага, хурдны
хяналтын систем
LASHING EQUIPMENT Бэхэлгээ, оосорлогооны хэрэгсэл

БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Монгол улсын хувьд тулгарч буй томоохон
сорилтуудын нэг бол логистикийн асуудал
учраас Сонофорте Групп нь Ази тив, Европ
тив, Хойд Америк, Австралийн ойр орчмын
улсуудаас агаарын, газрын, усан тээвэрлэлт
хийж үйлчлүүлэгчдийнхээ төсөл хөтөлбөрийг
амжилттай хэрэгжүүлэхэд түлхэц үзүүлдэг. Бид
чанарыг амлахаас гадна бидний санал болгож
үнэ болоод үр ашигтай ажиллагаа нь таны
сэтгэлд бүрэн нийцнэ гэдэгт ямагт итгэлтэй
байна.

OUR TEAM

Sonoforte Group is rightly proud of our staff who continuously deliver on our premise of top quality, integrity and efficiency. A
constant improvement mentality is key and our team receives both domestic and international training to support this. Sharing
best practices amongst the team helps to bind the links that drive the company and our client’s projects forward cohesively.
• Internationally Trained Crane Operators
• Certified Maintenance Engineers
• State-Approved

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

Сонофорте Групп нь чанартай, үр ашигтай ажиллагааг нэгдмэл байдлаар зохион байгуулдаг ажиллах хүчнээрээ
бахархдаг билээ. Тасралтгүй сайжруулж байх сэтгэлгээ бол гол хүчин зүйл бөгөөд манай хамт олон үүнийг хангахын
тулд дотоод, гадаадын сургалт хөтөлбөрүүдэд байнга хамрагддаг юм. Хуримтлуулсан туршлага, сурч мэдсэнээ хамтдаа
хуваалцсанаар өөрсдийн болоод үйлчлүүлэгчийнхээ төслийг урагшлуулах хүч болсон уядлаа холбоог бэхжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ.
• Олон улсад бэлтгэгдсэн краны оператор
• Мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтан
• Тусгай зөвшөөрөлтэй

OUR OPERATIONS

БИДНИЙ АЖЛУУД

•
•
•
•
•
•

•
•

Minesite expansions (Oyu Tolgoi, TT, BTEG)
200t+ Heavy Machinery Assembly (excavators, trucks etc)
Construction (Shangri-La Hotel)
Bridgeworks
Fixed Plant and Steelwork (Power& Heating Plants)
Drilling Support

•
•
•
•

Уурхайн өргөтгөлийн ажил (Оюу Толгой, Таван Толгой, Болд Төмөр Ерөө Гол)
200т –с дээш жинтэй хүнд машин механизмын угсралтын ажил (экскаватор,
автосамосваль г.м)
Барилга байгууламжийн ажил (Шангри-Ла зочид буудал)
Гүүрний барилгын ажил
Үйлдвэр, ган хийц (Цахилгаан, дулаан)
Өрөмдлөгийн ажил
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CONTACT US
3 Floor, MGG Properties Office Building, Seoul Street 7/1,
Sukhbaatar District, Ulaanbaatar,
Mongolia
Phone: +976 77000121
E-mail: info@sonoforte.com
Web: www.sonoforte.com
БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн
гудамж 7/1, ЭмЖиЖи Пропертис байр, 3 давхарт
Утас: +976 77000121
E-mail: info@sonoforte.com
Вэб: www.sonoforte.com

