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Elérhetőségek:
Daru rendelés: +36-30-952-10-51
INFO: info@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.

daru szervíz, karbantartás, szerelés, tatra, adk 80, ifa, adk 125, hidros, hydros, daru javítás, daru javítás, daru szervíz |ADK,
TATRA, HYDROS, daru bérlés |kezelő, alkatrészek| bérlés| bérlet| gép, kezelő, karbantartás, kölcsönzés, kötél, sín, emelőgép, fő
és szerkezeti vizsgálat, fővizsgálat részei, építés, darumérleg |" />
<meta name="description" content="daru javítás tömeg, telephely, motortípus, diesel, autódaru, híddaru, terhelhetőség,
Pinguely, TLM 286, FABLOK Hydros DS 281, Tadano-Faun, TR 300 EX, PPM, Poclain PPM-36, Liebherr, LTM, Demag, AC
265, daru szervíz, karbantartás, szerelés, daru javítás, daru szervíz |ADK, TATRA, HYDROS |
daru bérlés |kezelő, alkatrészek| bérlés| bérlet| gép, kezelő, karbantartás, kölcsönzés, kötél, sín, emelőgép, fő és szerkezeti
vizsgálat, fővizsgálat, darumérleg"
A Daru szervíz köszönti Önt! Daruzással, daru bérléssel,javítás
csapágy, szivattyú, hónolt cső, pneumatikus, gém, csörlő, hidak, Budapest| Szeged| Debrecen| Békéscsaba| Nyíregyháza| Miskolc|
Eger| Szolnok| Székesfehérvár| Kaposvár| Zalaegerszeg| Szombathely| Győr| Veszprém| Tatabánya| Szekszárd, daru szervíz,
Daruzás, daru kölcsönzés, bármilyen teher felemelésére, Biztonságos munkavégzés a magasban, Emelőkosaras daruk,
emelőállványok, emelési magasság, Emelőkosaras gép, Nagy teljesítményű teleszkópos rakódók kölcsönzése,
rakódógép bérmunka, Targoncák anyagmozgatáshoz, bármilyen terepviszonyra, Kölcsönzés, bérmunnka, Nehezen mozgatható
gépek telepítése
Személyautók és kamionok baleseti mentések feladatainak ellátása, csarnokrendszerek, erőművi fejlesztések általános és komplex
daruzási munkálatainak elvégzése, épületek daruzási és emeléstechnikai kivitelezései,
speciális, esetenként extrém emeléstechnikai munkák, Emelőkötél, daru javítás, darujavítás, daru túlterhelésgátló, tatra, tátra, daru
bérlés ár, darurendelés, gém, munkahenger, tatra 815, 25 % daru túlterhelés, 80 t daru kölcsönzés, alkatrész felújítás, darujavítás,
daru túlterhelésgátló, tatra, daru bérlés ár, darurendelés, tatra 815, 25 % daru túlterhelés, 80 t daru kölcsönzés, emelőgép szervíz
debrecen, KENŐANYAGOK
alkatrész felújítás pdf, autodaru elektronika javítás, autó daru fővizsgálata, autódaru bérlés ár, autódaruk, mobildaru, híddaru, daru
alkatresz, daru alkatrészek, daru felújítás
daru fővizsgálat, daru javitás, daru rendeles, daru vezérlőtömb felújítás, daruelektronika javítás, daruszerviz, daruszervíz híddaru,
daruzás, effer daru alkatreszek, erdekes kepek, loglift daru alkatrészek, nehézgépek, olajszivattyú javítás, tatra autódaruk javítása,
tatra daru alkatrész, teherautó platós bérlés, érdekességek az emelőgépről, daru szervíz, daru javítás, terhelési táblázat, talpalás,
letalpal, drótkötél, crane, vezérlő
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/

