
darujavítás, szerviz, fővizsgálat 

Kapcsolat: 

emial: darujavitas@gubovics.hu 

vagy: 

tibor@gubovics.hu 

Telefon: +36309521051 

 

Szolgáltatások  

 

TATRA, HYDROS, ADK, daruk és emelőgépek szervize, 
fővizsgálata. Emelőgép szerviz, motor, kötél, tetszőleges 
főelem bevizsgálás, huzalozás, olajcsere, nyomásmérés. 

 

Kiszállás: országszerte, külföldre is megoldható. 

 

Daruzás, daru rendelés, szervíz, bevizsgálat, felmérés, 
fővizsgálat, emelőgép napló  

szeged.darujavitas.hu/           nyiregyhaza.darujavitas.hu/           szombathely.darujavitas.hu/  

Elérhetőségek:  

Telefon:  
Daru javítás: +36-30-952-10-51  

 
06309521051  

GUBOVICS TIBOR   
 
 



Daru javítás és szervíz Google+ fiók Darujavítás  
A Daru Szervíz: Szervízelést vállal Budapest, Pest megyében, az ország bármely területén, 

tovább Magyarországgal szomszédos területeken egyaránt, kitelepüléssel. Profilunk 
elsősorban a javítás, szervízelés, problémák behatárolására és fővizsgálatra terjed ki. Szükség 
esetén a hiányzó alkatrészek legyártását is meg tudjuk oldani. Az árajánlat adás és bevizsgálat 

ingyenes.  
Fax: +36 24/431-102  

 
E-mail:  

INFO: info(kukac)darujavitas.hu  
 
 
 

Részletes információk és kapcsolat daru szervízeléssel és fővizsgálattal kapcsolatban!  
 
 

Érdekes videók daru balesetekről, avagy mit okozhat a nem körültekintő letalpalás, a nem 
megfelelő tervezés.  

 
Darus balesetek I  

 
Darus balesetek II  

 
 
 

 
 
 
 

Daru rendelés, daru kölcsönzés daru javítás. Különböző vontatási, szállítási, nehézgépes 
feladatok ellátása. Vállaljuk meglévő gépek, daruk helyszíni javítását, karbantartását 

Budapesten, ill. az ország egész területén.  

 
További információért kérjük válasszon a menüből!  

 



Magyarország  
Pest megye, 2340 Kiskunlacháza  

Dömsödi út 26.  
Javítóbázis: Gyál-Némediszőlő, Újvilág utca 111.  

Információ, elérhetőségek, darurendelés: +36-30-952-10-51  
 
 

 
 

Továbbá: daru javítás, daru bérlés igény esetén személyzettel, kosara vagy autó daruk. 
Bérbeadás, földmunkagépek, nehézgépek, nehézgépkezelő bérlés. Targonca, emelő és 
rakodógépek. Építőipari szolgáltatások, építőipari gépek javítása. Nem gazdaságos a 

javíttatása? Ne hagyja sorsára gépét! Kérdezzen meg minket is. Egyedi alkatrész esztergálása. 
Egyes daru típusok javításához a másik darut is biztosítani tudjuk munkahenger meghibásodás 

stb. esetén.  
Jelen vagyunk Magyarország teljes területén, igény esetén külföldi kiszállást is vállalunk!  

ADK, Tatra, Hydros és egyéb típusok esetén is megbízható partnerek vagyunk! Fővizsgálat, 
sodronycsere, alkatrész utongyártás, esztárgálás, szivattyú pótlás és javítás, tekercselés, 

felújítás. SPECIÁLIS külföldi daruk bevizsgálása.  
 

Budapest| Szeged| Debrecen| Békéscsaba| Nyíregyháza| Miskolc| Eger| Szolnok| 
Székesfehérvár| Kaposvár| Zalaegerszeg| Szombathely| Győr| Veszprém| Tatabánya| 

Szekszárd  
Budapest , Szeged, Debrecen, Békéscsaba, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Szolnok, 

Székesfehérvár, Kaposvár, Zalaegerszeg, Szombathely Győr, Veszprém, Tatabánya, 
Szekszárd,  

 
 

Kapcsolat - darujavítás  
 
 

Készítette: Neu-Man Kft.  
 

Daru javítás, szervíz, hidraulika, tatra, hidros, adk daruk, szivattyúk: alkatrész pótlás, 
esztergálás, gyártás, csere  

 

adk, hydros, tátra auto és híddaruk, tatra, hidros, adk daruk, szivattyúk: alkatrész pótlás, 
esztergálás, gyártás, csere - évtizedes tapasztalat  

 
 
 


