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Elérhetőségek: 

Daru rendelés: +36-30-952-10-51 

INFO: info@darujavitas.hu   

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

Vállaljuk meglév ő gépek, daruk helyszíni javítását, karbantartását B udapesten, ill. az 
ország egész területén. 
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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. Fő és szerkezeti vizsgálat az emelőgép (üzemi) csoportszáma alapján. Szükség esetén a hiányzó alkatrészek legyártását is meg 
tudjuk oldani. Időszakos és kötelező felülvizsgálat. 
 
Daruk és emelőgépek karbantartása, javítása, vizsgálata; Kis- és közép- és nagyjavítása; Szükséges alkatrészek pótlása, felújítása. 
 
 

hasznos darus informáciforrások: 



http://daru-szerviz.hu/adk_tatra_hydros_daru/darujavitas_daru-szerviz.pdf 

 

http://www.darujavítás.hu/ 

 

http://daru.gubovics.hu/ 

 

http://debrecen.darujavitas.hu/ 

 

http://tatabanya.darujavitas.hu/ 

 


