عملياتُ الفحص لآلالت المستعملة قبل التسليم

ل َم عمليات فحص اآلالت؟
إنَّ شرا َء معدات آلية مستعملة دائمًا فيه مخاطر ،خصوصً ا في حالة أنَّ اآللة من دول ٍة أخرى .في بعض
ويقول الصدق عن حالة اآللة .أحيا ًنا حتى المورد ال يعلم بالضبط حالة اآللة في مستودعه.

اححيضان ريضر م أضد أنَّ المضورد أمضين

إنَّ إرسال أشخاص رير خبراء لالطالع على اآلالت أو الشاحنات ال يساعد في اأتشاف حالة اآللة الحقيقية .لم ال يُرسل متمرس؟

المهندسون ذوي الخبرة
تعتب ُر شرأة  Mevasشضرأة ألمانيضة تحتضول علضى شضبأة عالميضة مضن فاحصضي اآلالت .ال تكعضل الشضرأة شضي ًئا ريضر فحضص المعضدات المسضتعملة
يوميًاُ .
منذ أن تأسست شرأة  Mevasعام  2006فُحصُ أأثر من  5000حكار ،الترأسات ،الممهدات اآللية ،الرافعات وآالت أخرى ثقيلة.

ُ
شبكة الفاحصين الدولية
لدى شرأة  Mevasفاحصين متوفرين لعدة دول أوروبية ،نتيجة لشبأة الكاحصين فإنه من الممأن الوصول إلى أأثضر أو ألضل لأضل دولضة فضي
أل لارة .باإلضافة إلضى شضبأة الكاحصضين فضإنَّ لضدى شضرأة  Mevasفاحصضين متضوفرين فضي الشضرق احوسضط ،فضي عضدة واليضات أمريأيضة ،فضي
أستراليا ،في تشيلي وفي روسيا.

تكاليف الفحص
ُ
ُ
Mevasمتوسط تأاليف عمليات الكحص ألل من المشترين الذين يمأنهم الخسارة بشراء آلة سيئة مع مشاأل مستترة .يمأنُ لشرأة
أن
تنصح بنوع التصليحات المطلوبة في نظام العمل وما هي إمأانية الحياة البالية لآللة.

ُ
لائمة اآلالت المستعملة
لدى شرأة  Mevasلائمة محددة لعمليات الكحص حل نوع من اآلالت ،الرافعات أو
الشاحنات .يصادق فاحصو اآلالت على جميع مواصكات اآلالت ،يتحققون من حالة المحرك،
النظام الهيدروليأي وآلية نقل الحرأة .يكحصُ الشقوق ،احضرار ،واحجزاء المكقودة.

شرو ُط شركة Mevas
-المعداتُ اإلنشائية

عم ُل شرأة  Mevasالرئيسي هو فحص آالت
اإلنشاء المستعملة والمعدات الثقيلة مثل الحكارات،
الترأس ،جرارات التسوية ،الممهدات وآليات
إنشاء الطرق .لدى شرأة  Mevasخبر في آالت
شرأات "أوماتسو ،أاتربيلر ،هيتاشي ،تيرأس ،فولكو" ومارأات تجارية أخرى.

 -شاحناتُ الرافعات والرافعات الشوكية المتنقلة

بع ُ مهندسو فريق شرأة  Mevasمدربين لعمليات فحص الرافعات المستعملة .يمأنهم
فحص الرافعات المتنقلة ،رافعات الموانئ ،الرافعات البرجية ،مدى رافعات الرص وشاحنات
الرافعات الشوأية .بغ النظر إذا أان وزن الرافعة الشوأية  2طن أو رافعة متنقلة بوزن
 150طن -إنَّ شرأة  Mevasم هلة لتأدية الخبرة العميقة.

 شاحنات الطرق ومضخات اإلسمنتشاحنات الطرق ،شاحنات اإلسمنت الجاهز ومضخات اإلسمنت .يساع ُد Mevasتكحصُ شرأة
خبرة في شاحنات Mevasتقرير الكحص اختيار أفضل الشاحنات الستيرادها .لدى شرأة
"مرسيدس بنز ،مان ،إيكيأو" وحالة مضخات اإلسمنت المُعاينة لغاية اآلن من شرأات "بوتسمايستر،
ساني وشكينغ".

آلياتُ إعادة التصنيع والتعدين
إنَّ شراء آليات إعادة التصنيع مثل أسارة الصخور أو آلة الغربلة هو مخاطرة شديدة -حتى لو يرسل
البائع التقني الذل يعمل لديه .أي ً
ضا حكارات فتحات عصف الصخور أدوات باهظة الثمن.
يمأن أن يأون في هذه اآلالت العديد من المشاأل المستترة .تراج ُع شرأة  Mevasعلى احلل 60
أسارة صخور خاضعة للكحص للعديد من المارأات التجارية مثل "بيغسون ،تيرأس ،ريبو ،فينالي،
فيتك ،ساندفيك" وبع المارأات التجارية احخرى.
-المعداتُ الهندسية-

ُ
منصات الحكر
إنَّ الجزء احصعب في عمليات فحص اآلالت لد يأون المعدات الهندسية .تعتب ُر
وآالت حكر احساسات آالت معقدة ج ًدا .إنَّ إرسال مهندس من دون معرفة بالمواصكات المتعددة ال
ليمة له .إذا لم يأن لدى الشارل فني م هل ومتوفر ،يرجى الطلب من شرأة  .Mevasحتى
بالنسبة آلالت حكر احنكاق الأبيرة فإن الشرأة لديها مهندس متوفر.

ص الحمولة
فح ُيمأنُ لشرأة  Mevasأن تقدم فحص المعدات في العديد من الموانئ حول العالم .يمأنُ أن يصادق الكاحصون إذا حُملت اآلالت في السكن،
ورصها في الحاويات أو فقط إذا المعدات أاملة أما هو مدرج في لائمة التعبئة.

مناقصاتُ اآللياتُ
يحدث في أل يوم ،في أل مأان في العالم منالصات اآلليات الثقيلضة .مضن الخطضر شضراء معضدات
من المنالصات حنَّ بع المتعهدين أو التجار يحاولون التخلص مضن اآلالت السضيئة مضن خضالل
بأسضعار
البيع في المنالصة .يمأضنُ أن تضوفر شضرأة  Mevasالكحضص الأامضل أو فحضص معاينضة
ٍ
أرخص.

التقدي ُر والتقييمتعر ُ شرأة  Mevasالتقييمات لمعدات اإلنشاء وتعمل اآلن للبنوك مثل بنك "لويدز" في
المملأة المتحدة أو للم سسات المالية مثل "أاتربيلر" للخدمات الماليةُ .تقدم الخدمة أي ً
ضا
لشرأات التأمين مثل شرأة أأسا ) (AXAللتأمين .بغ النظر إذا التقييم المطلوب آللة واحدة
أو آلالت أأبر فإنَّ لدى شرأة  Mevasالقدر َة على عمل ذلك.

هل يمكنك أن تثق بشركة Mevas؟
لتظل مستقلة تمامًضا فضإنَّ شضرأة  Mevasال تتضاجر بضاآلالت وتتلقضى عمضوالت مضن التجضار أو المشضترين .تعامض ُل جميضع المعلومضات عضن اآلالت،
المزودين ،العمالء وحالة المعدات بسرية .ال ُتشارك تقارير الكحوصات مع أطراف ثالثة نهائيًا.

شهاداتُ المهندسون المعتمدين
بالنسضبة للتصضدير إلضضى الهنضد فضإنَّ الشضضهادة التضي يطلضق عليهضضا شضهادة المهنضدس المعتمضضد تعتبضر مطلوبضة .يمأضضنُ لشضرأة  Mevasأن تضزود شضضهادة
المهندس المعتمد من أجل التصدير إلى الهند بناء على الطلبُ .تقسم الخدمة بين شرأة  ،Mevasالتضي تض دل الكحضص فضي المولضع والمهنضدس
المعتمد (عضو في جمعية المهندسين الهندية) ،جمع وتوليع شهادة المهندس المعتمد.

اللغاتُ ال ُمتحدث بها

ُ
تتحدث إدارة شرأة  Mevasاللغة احلمانية ،اإلنجليزية ،اإلسبانية والكرنسيةُ .تقد ُم عاد ًة تقارير الكحص باللغة اإلنجليزية .يمأن توفير
المالحظات والنصائح العامة لآللة الخاضعة للكحص باللغة الكرنسية أو اإلسبانية .بنا ًء على الطلب يمأن ترجمة تقارير فحص اآللة إلى لغات
أخرى بتأاليف إضافية.

جهاتُ االتصال
مأتبُ شرأة  Mevasفي ألمانيا:

+4935206 39150

الواتس آب والرسائل النصية:

+49 162 4200650

يمأنُ مشاهدة البريد اإللأتروني وتكاصيل االتصال احخرى باإلضافة إلى المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بخدمات شرأة  Mevasلعمليات الكحص بعدة
لغات في مولع www.mevas.eu

