
Expertise utilaje constructii 

Rețeaua de inspectori din întreaga Europă 

Evaluarea mașinilor de construcții  

Vasta rețea de personal autorizat în evaluarea, expertizarea, certificarea, autorizarea și 

asigurarea bunei funcționari a echipamentelor și mașinilor destinate desfășurării de activități 

în construcții este la dispoziția clienților noștri din majoritatea țările Europei. Compania 

noastră, Mevas, vă oferă acces la tehnicieni autorizați, certificați și orientați care asigurarea 

celor mai bune condiții de evaluare și pentru îndeplinirea cu maximă seriozitate a atribuțiilor 

de serviciu.  

Evaluare și inspecție 

Asigurăm controlul înainte și post livrare, evaluăm riscurile din punct de vedere tehnic și 

oferim consultanță completă pentru orice tip de echipament de construcții. Având o vastă 

experiență de lucru cu majoritatea echipamentelor și utilajelor pentru construcții, tehnicienii 

noștri realizează rapoartele de evaluare în cea mai scurtă perioadă de timp, la costuri 

accesibile și oriunde este nevoie. Noi suntem compania care vă oferă garanția că vă puteți 

desfășura activitatea în deplină siguranță, zi de zi! 

 

Audit de utilaje de constructii 

Mașinile și echipamentele care sunt 

utilizate pe șantiere trebuie să fie 

verificate și pregătite să funcționeze la 

randamentul maxim. Noi vă oferim 

garanția că sunt funcționale la capacitatea 

maximă, oferindu-vă informații exacte 

despre nivelul de uzură și capacitatea 

acestora de a vă oferi maximul de 

beneficii în exploatare. Punem în slujba 

dvs o experiență de peste 12 ani și 

personal care este pregătit să intervină în 

orice moment! 

Analiză profesională 

Personalul nostru este autorizat să desfășoare experizarea și evaluarea unei game variate 

de echipamente care sunt destinate activităților de excavat pământul. Suntem disponibili 

pentru orice echipament din domeniul construcțiilor, așa cum sunt camioanele de mare tonaj, 

buldoexcavatoarele, excavatoare pe șenile, macarale, motostivuitoare, bulodozere, tractoare 

și orice tip de echipament de mari dimensiuni. Oricând aveți nevoie de inspectori și tehnicieni 

bine pregătiți și special antrenanți pentru a vă oferi cele mai precise evaluări și expertize 

tehnice, noi suntem la dispoziția dvs! 

Serviciul pentru instituții financiare 



Întocmirea întregii documentații pentru companiile și instituțiile financiare și de asigurări este 

specialitatea noastră, așa că, ori de câte ori aveți nevoie de consultanță completă în ceea ce 

privește acest domeniu, noi vă stăm la dispoziție, cu rapiditate și maxim de încredere. 

Suntem aici pentru dvs, gata să vă oferim ajutorul ori de câte ori este necesar! 

Serviciu german fiabil 

Mereu la dispoziția clienților, cu o vastă 

experiență în domeniu, de peste 12 ani, 

personal autorizat și certificat, oferindu-

vă prețuri fără concurență și servicii de 

inspecție, evaluare și consultanță 

pentru o gamă variată de echipament și 

mașini de construcții, Mevas este 

partenerul de care aveți nevoie atunci 

când vă doriți ajutor profesional de 

calitate. 

 

 

Mevas-Masini Expertize 

Partenerul dvs. de încredere pentru proiecte de evaluare în România. 

Independent, profesional, fiabil! 

www.mevas.eu      www.baumaschinen-gutachten.de  

+49 35206 39150 

Vorbim germană, engleză, franceză și spaniolă. 

http://www.mevas.eu/
http://www.baumaschinen-gutachten.de/

