
 

MEVAS - Pengawas Alat Berat 

Mevas adalah layanan inspeksi perlengkapan mesin yang independen. Dengan Jaringan Pengawas 

internasional, kami menawarkan layanan penilaian dan analisis teknis untuk mesin konstruksi dan 

mesin pertambangan bekas. Teknisi kami secara khusus dilatih untuk memeriksa peralatan bekas. 

Mesin Pemindahan Tanah 

Teknisi kami punya pengalaman bertahun-tahun. Sebagian besar memiliki latar belakang teknisi alat 

berat. Beberapa pengawas kami masih memperbaiki mesin dan truk. Jika Anda perlu memeriksa 

kualitas backhoe loader, wheel loader atau crawler excavator bekas,  kami bisa membantu karena itu 

adalah pekerjaan kami sehari-hari. 

 

 

 

Truk dan Peralatan Beton 

Mevas punya  pengawas untuk truk bekas. Teknisi kami tahu tentang truk jalan raya, tractor head, 

truk dengan crane dan truk untuk beton siap pakai. Apa pun merek yang Anda beli, kami dapat 

memeriksa merek Mercedes, MAN, Iveco, Scania, Renault, atau merek lainnya. Kami punya kualifikasi 

untuk memeriksa pompa beton Schwing, Liebherr, Stetter, Putzmeister atau Sanny. 

Peralatan Penggalian dan Pertambangan 

Kami suka peralatan besar dan merupakan kesenangan bagi para spesialis kami untuk memeriksa 

mesin untuk penggalian dan penambangan. Kami tidak takut melakukan inspeksi berkualitas pada 

truk besar Komatsu atau Caterpillar. Kami menawarkan pemeriksaan detail terhadap bor pelubang 

batu dan tentu saja juga untuk kompresor dan generator besar. 

Peralatan Khusus 

Kami menawarkan pemeriksaan berkualitas pada Peralatan Pengeboran dan Mesin Pancang. Mesin 

untuk pondasi dan teknik tersebut sangat kompleks dan punya fitur yang sangat berbeda. Untuk 

membeli mesin, tidak hanya perlu menemukan mesin dengan harga yang tepat. Penting juga untuk 

menemukan mesin dengan kondisi yang pantas. Tidak banyak teknisi yang memenuhi syarat untuk 

menilai kondisi teknis. 



 

Layanan Inspeksi Peralatan Crane dan Lifting 

Beberapa teknisi kami telah dilatih untuk memeriksa crane bekas dan peralatan pengangkat lainnya. 

Kami dapat melihat kembali ke lebih dari 600 crane bergerak yang diinspeksi termasuk ATT, crawler 

crane, crane yang dipasang di truk, dan crane jalan raya. Kami memeriksa reach stacker untuk 

penanganan kontainer dan truk fork-lift besar. 

 

 

 

 


