
MEVAS - Inspectorii de echipamente grele 

Mevas este o companie germană cu o rețea de tehnicieni internaționali. Verificăm utilajele de 
construcții uzate pentru dumneavoastră la fața locului. Efectuăm evaluări și analize tehnice 
pentru utilaje de construcții și de minerit folosite. Inginerii noștri sunt special pregătiți pentru 
inspectarea mașinilor uzate. Mașini de terasament 

Mașini de terasament 

Inginerii noștri au mulți ani de experiență. Cei mai mulți dintre ei au o experiență ca tehnicieni 
pentru utilaje grele. Unii dintre inspectorii noștri încă repară utilaje și camioane. Dacă aveți 
nevoie de o verificare a calității pentru un excavator cu buldoexcavator, un încărcător pe roți 
folosit sau un excavator pe șenile, vă putem ajuta, deoarece aceasta este activitatea noastră 
zilnică. 

 

Camioane și echipamente pentru beton 

Mevas are inspectori pentru camioanele folosite. Tehnicienii noștri cunosc camioanele 
rutiere, capetele de tractor, camioanele cu macarale și camioanele pentru beton gata 
preparat. Indiferent de marca pe care o cumpărați, putem inspecta Mercedes, MAN, Iveco, 
Scania, Renault sau orice altă marcă. Suntem calificați să inspectăm pompele de beton de la 
Schwing, Liebherr, Stetter, Putzmeister sau Sanny. Translated with 
www.DeepL.com/Translator (free version) 

Cariere și echipamente miniere 

Ne plac lucrurile mari și este o plăcere pentru specialiștii noștri să inspecteze utilajele pentru 
cariere și minerit. Nu ne este teamă să efectuăm inspecții calificate pentru camioanele mari 
Komatsu sau Caterpillar. Putem oferi o verificare în profunzime a mașinilor de găurit roci și, 
bineînțeles, și pentru compresoare și generatoare mari. 

Echipament special 

Putem oferi o examinare calificată a instalațiilor de foraj și a mașinilor de pilotare. Aceste 
utilaje pentru fundații și inginerie sunt foarte complexe și au caracteristici foarte diferite. 
Pentru achiziționarea unui utilaj, nu este necesar doar să găsiți utilajul la un preț corect. De 
asemenea, este esențial să găsiți o mașină cu o stare rezonabilă. Nu mulți ingineri sunt 
calificați să se uite la starea tehnică. 

Serviciul de inspecție a macaralelor și echipamentelor de ridicare 

Unii dintre tehnicienii noștri au fost instruiți pentru a inspecta macarale și alte echipamente 
de ridicare folosite. Putem să ne amintim de peste 600 de macarale mobile inspectate, 
inclusiv ATT, macarale pe șenile, macarale montate pe camion și macarale rutiere. 
Inspectăm reach stackers pentru manipularea containerelor și stivuitoare mari cu furcă. 


