Relocari industriale, mașini și utilaje
Regional – în toată Europa –în toată lumea

Echipament de bază
Pentru a minimiza influenta asupra proceselor de producție a
clienților noștri dispunem de masini de service si containere
cu un echipament de bază cuprinzător, ceea ce ne permite să
reactionam la situații neprevăzute în mod flexibil și într-o
manieră adecvată nevoilor.
■■ Dotare completă cu uneltele necesare
■■ Varietate de accesorii diferite
■■ Echipamente speciale pentru încărcaturi grele, cum ar fi platforme
mobile de rulare , perne de aer, lifturi hidraulice, etc.
■■ Plăci de nivelare și din oțel

Cadru de ridicare (macara hidraulica tip portal)
La asamblarea și dezasamblarea mașinilor mari, grele și a pieselor de mașină,
este adesea nevoie să le întoarcem atât pe axele longitudinale cât și transversale.
Dacă resursele disponibile ale companiilor contractante (de exemplu, poduri rulante)
nu sunt suficiente pentru a îndeplini aceste sarcini și nu sunt îndeplinite conditiile
de lucru ale macaralelor mobile, implementarea se realizează prin intermediul
cadrului de ridicare hidraulic.

Cadru de ridicare hidraulic 540 t
■ Înălţime de ridicare max.: 8,75 m
■ Cârlig de întoarcere 70 t & schimbare laterală
■ Diferite lungimi de transport
Cadru de ridicare hidraulic 140 t
■ Înălţime de ridicare max: 5,64 m
■ Diferite lungimi de transport

Role transportoare electrice cu telecomandă
Role transportoare electrice, de fabricatie Jung, ce permite relocarea utilajelor cu greutate maxima
de 30 tone.
Cu rolele transportoare electrice, telecomandate, putem reloca orice mașină până la o greutate de
30 de tone până la locul de productie dorit de dvs. fără alte mijloace suplimentare, cum ar fi
stivuitoarele sau acțiunea fizica din partea omului.
Rolele cu invelis special, asigură protectia pardoselilor astfel incat sa nu lase urme sau zgârieturi.
Cu pernele pneumatice , putem ridica, de asemenea, paturi de mașini din granit sau beton.

Stivuitoarele
Fluxurile de lucru optimizate în timp sunt asigurate de stivuitoarele
noastre cu o capacitate maximă de ridicare de la 3 t la 10 t. Pentru
transportul mașinilor, stivuitoarele noastre sunt dotate cu furci de
diferite lungimi, precum și cu brațe de macarale special proiectate
si dotate cu cârlige.
Clase de sarcină: 3 t până la 10 t
Furcă cu o lungime până la 2,40 m (înălţime de ridicare max.: 5,50 m)
Braț cu cârlig cu o lungime până la 2,20 m (înălţime de ridicare max: 6,70 m)
Stivuitor 7 t pe gas cu emisii reduse
Stivuitor 3 tone electric cu anvelope albe

Platforma tractabila pe role
Transportul utilajelor mari într-un spațiu îngust necesită
în primul rând utilizarea de unitati de transport cu dimensiuni mici
și capacități mari de transport .Pentru a reloca
încărcătura dvs. sensibilă într-un mod fără vibrații și blând,
folosind rutele interne de transport existente și fără a fi nevoie de
pregatiri prealabile complexe, avem utilitare extrem de agile, cu capacități
diferite de transport de până la 120 t și înălțime de încărcare de doar 57 cm.

Platformă utilitară pentru macara
În timp ce încărcăm, descărcăm si manipulam utilaje si mașini la nivelul solului cu echipamentele noastre
de bază mai sus mentionate, punem la dispozitie macarale cu deservent si suntem de asemenea echipați cu platforme
pentru ridicarea încărcăturilor grele la înălțimile necesare. Acest tip de dispozitiv de ridicare
a sarcinii permite ridicarea încărcăturilor de până la 10 t și dimensiuni de 5,9 m x 2,4 m (L x l)fara ca acestea sa fie lovite.

Dispozitive speciale
Datorită echipamentului nostru extins, precum și experienței noastre indelungate, avem o soluție
pentru aproape orice problemă ,de a vă transporta în siguranță investiția.

Siguranță și securitate:
Toate echipamentele si dispozitivele noastre de relocare sunt verificate si controlate în conformitate cu instrucțiunile
aplicabile ale ISCIR. Pentru a vă asigura investiția chiar și în cazul în care se aduce vreun un prejudiciu cauzat de ridicarea
sau transportul utilajelor de către noi, detinem o asigurare de transport cu acoperire de daune de 1.000.000 Euro, o
asigurare de răspundere civilă de bunuri cu greutate mare de până la 5.000.000 Euro, precum si o asigurare de bunuri
încărcate cu cârlig. În plus, Grupul Dornseiff deține o asigurare generală de răspundere civilă.

Toate serviciile dintr-o singură sursă
demontare – descarcare- transport – remontare

Contact : Sef de relocare :
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Marius Lisenchi
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Dumitru Ghelase
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Echipa noastră - Toate serviciile dintr-o singură sursă

Macarale mobile cu o capacitatea de încărcare de la 30 t la 500 t
Utilaje și echipamente pentru relocari industriale
Cadru hidraulic cu capacitate de ridicare de până la 540 t
Platforma tractabila pe role care suportă o greutate de 120 t
Stivuitoare speciale și macarale industriale de până la 10 tone
Platforme de lucru la inaltime și stivuitoare telescopice
Platforme de lucru cu înălțime de lucru de până la 32 m
și stivuitoare telescopice de până la 5 t și înălțime de ridicare de 21 m
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