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Elérhetőségek:

 

Telefon: 

Daru javítás: +36-30-952-10-51

 

Fax: +36 24/431-102

A Daru Szervíz: Szervízelést vállal Budapest, Pest megyében, az ország
bármely területén, tovább Magyarországgal szomszédos területeken
egyaránt, kitelepüléssel. Profilunk elsősorban a javítás, szervízelés,
problémák behatárolására és fővizsgálatra terjed ki. Szükség esetén a
hiányzó alkatrészek legyártását is meg tudjuk oldani. 

 

E-mail: 
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INFO:  info(kukac)darujavitas.hu   

 

Daru rendelés, daru kölcsönzés daru javítás. Különböző vontatási, szállítási,
nehézgépes feladatok ellátása.

Vállaljuk meglévő gépek, daruk helyszíni javítását, karbantartását
Budapesten, ill. az ország egész területén.

Telephely, javítóbázis:

 

Magyarország

Pest megye, 2340 Kiskunlacháza

Dömsödi út 26.

Javítóbázis: Gyál-Némediszőlő, Újvilág utca 111.
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Információ, elérhetőségek, darurendelés: +36 20/917-45-51 

 

 

  Amit még érdemes rólunk tudni

 

 

 

Daruk, emelőgépek, emelő berendezések, emelő eszközök
Foglalkozunk daruk hibaelhárításával (sürgős esetben a hibajavítás azonnal
vagy másnap is elképzelhető - keretszerződés esetén), darujavítással,
Budapest, Pest megye, illetve az egész ország területén vállalkozunk,
környező országokba is vállalunk kiszállást. Továbbá daru/emelőgép
szerkezeti- és fővizsgálatával az, erről jegyzőkönyvet készítünk és adunk át
megrendelőink részére (a vonatkozó szabványpontok szerinti
részletességgel)  Vállaljuk a
daru/emelőgép biztonságtechnikai vizsgálatát (felelősség vállalásával),
melyek jegyzőkönyveit a Munkavédelmi Főfelügyelet időszakosan ellenőrzi.
 
Elvégezzük az emelő berendezések időszakos karbantartását a megrendelt
ütemezésben, esetleg az időszakos vizsgálattal párhuzamosan is.
 
Vállaljuk emelőgépek, daruk, hálózatok érintésvédelmi mérését,
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darupályák/darusínek bemérését, építését, javítását, cseréjét.
 
Új darut - a szükségletnek megfelelően - megterveztetjük, és felépítjük.
Igény szerint daruk áthelyezésére, felcserélésére is vállalkozunk.
 
Az időszakos vizsgálathoz - szükség szerint - a daru terhelési próbáját
elvégezzük.
 
A daru kilépett/lelépett a darupályáról? Hívjon, visszahelyezzük!
 
A darukerekek időnként ellenőrizni szükséges, mert kopnak! Vállaljuk a
kopott kerekek javítását, szerelését, cseréjét.
 
Nagy tapasztalattal rendelkezünk az alábbi hibajavításokban is:
- Daru horogszerkezet, kötélkorong javítása, darukötél/emelőkötél csere
- Darupálya meglazult csavarjainak utánhúzása, alátétek pótlása, darusín
beállítása
- Daru áramszedő javítása, cseréje
- Daruhíd és futómacska fékszerkezet javítása, beállítása
- Daruhíd-, macska, és emelési féklazító (eldro) javítása, vagy csere
- Daru hídhajtómű, macskahajtómű, emelő hajtómű javítás, karbantartás,
szimeringezés, tömítés
- Hídhaladás közelítéskapcsoló kiépítése, javítása
 
Tevékenységi körünkhöz tartozik az emelőgépek korszerűsítése, és az
átalakításhoz szükséges:
villamos vezérlések tervezése, kivitelezése,
rádió távirányítás kialakítása,
frekvenciaváltós hajtásszabályozás,
daru teherbírás növelése,
nyílt szabadvezetékes áramellátás átépítése úszókábelre vagy zárt
pályamenti vezetőre
 
Jellemzően javított emelő berendezések: híddaruk, bakdaruk, forgódaruk,
villamos futómacskák, emelő dobok, kézi- és villamos láncos/karos emelő
berendezések, fixen telepített (kötött pályás) raktári felrakó gépek,
hidraulikus emelőasztal, (valamint: emelő kötelek, horgok, munkavédelmi
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biztonsági övek vizsgálata, teherpróbája)

Elektromos szerelő, javító tevékenység (építőipar, épületgépészet)
Világítási rendszerek,Épületvillamosság,Vezérlések, szerelése, felújítása,
korszerűsítése Daruk, és emelő
berendezésekkel kapcsolatos munkákra szakosodott vállalkozásunk,
tapasztalt szakembereivel felajánlja kapacitásait, Budapesten és az ország
egész területén. Szakszerű munkavégzés, biztosított minőséggel határidőre!
Várjuk ajánlatkérésüket, megrendelésüket!

IDŐSZAKOS DARUVIZSGÁLATOK 
A daruk, és emelő berendezések időszakos vizsgálatára vállalkozik cégünk,
amely az Emelőgép Biztonsági Szabályzat szerint lehet:
- szerkezeti vizsgálat,- fővizsgálat,- biztonságtechnikai vizsgálat. Rendelkez
ünk a szükséges:
- emelőgép szakértői háttérrel, megfelelő tapasztalatokkal, és
 érintésvédelmi  szakemberrel,- e feladatra célirányosan kifejlesztett,
specifikus számítógépes támogatással, szoftverrel,
- vállaljuk a felelősséget az emelő berendezés biztonságos
működtethetőségéért, a jegyzőkönyvben rögzített feltételekkel.
 
Vállalkozásunk tartalma:
- A vizsgálatok – üzemi csoport besorolás szerinti - javasolt ütemtervét
elkészítjük, és árajánlatot adunk,- a vizsgálatokat az Üzemeltető által
ténylegesen megrendelt, illetve egyeztetett időpontokban végezzük el,
- a vizsgálatokat a Biztonsági Szabályzat, és az emelő berendezésre
vonatkozó szabványok szerinti részletességgel végezzük el. A vizsgálat
alkalmával adatbázisunkból ellenőrizzük, hogy a korábbi vizsgálat során
feltárt hibákat kijavították-e. Fővizsgálat elvégzéséhez kapcsolódik a
szükséges terhelési próba (teherpróba),  és szükség szerint a daru
 érintésvédelmi mérése,
- tételes jegyzőkönyvet készítünk a vizsgálat eredményéről, és adunk át, az
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esetlegesen feltárt/fennálló hibák megjelölésével,
- külön jegyzőkönyvi kivonatot tudunk kinyomtatni, és átadni - igény szerint -
az adott emelő berendezés jegyzőkönyvének azon pontjairól, amelyek
valamilyen szempontból nem felelnek meg a követelményeknek, illetve
kijavításuk – ajánlatkéréshez is - szükséges, vagy javasolt,
- a számlázást – igény szerint – tételesen is vállaljuk.
Megállapodás esetén a vizsgálatokkal egyidejű, vagy attól eltérő ütemezésű
karbantartásra is vállalkozunk. Külön megrendelés szerint a hibákat
kijavítjuk: vizsgálat/darujavítás megrendelése
1Tájékoztatjuk Kedves Megrendelőinket, hogy az üzemeltető feladatát,
felelősségét és hatáskörét képezi:
a napi, műszakos ellenőrzések dokumentált elvégzése,az emelő
berendezés üzembehelyezése,

 

az emelő berendezés leállítása (pl. nem megfelelőség esetén) 
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