
Daruszerviz, javítás és kapcsolód 

szolgáltatások az Ön igényeinek 

megfelelően 

 

 

Daruszerviz, javítás, daru fővizsgálat 

 

 

Gubovics Tibor e.v. –  

 

Kapcsolat:Kapcsolat:Kapcsolat:Kapcsolat:    ----    Elérhetőségek: 
 

Daru javítás: +36309521051  
 
Részletes információk és kapcsolat daru szervízeléssel és fővizsgálattal 
kapcsolatban!  

emial: darujavitas@gubovics.hu  vagy: tibor@gubovics.hu  Telefon: +36309521051 

 

 

Tevékenységi körök daruzási hibaelhárítással kapcsolatbanTevékenységi körök daruzási hibaelhárítással kapcsolatbanTevékenységi körök daruzási hibaelhárítással kapcsolatbanTevékenységi körök daruzási hibaelhárítással kapcsolatban    
 

 

Leggyakrabban az alábbi területek javításával, hibaelhárítással keresnek meg bennünket. 

Kiemelt típusok: ADK, TATRA, HYDROS, de más típusokat is bevizsgálunk,  

Egyéb tevékenység: daru fővizsgálat.  

 

autódaru javítás, daru karbantartás, daru alkatrészek gyártása, daruszerviz 

 

 



 

Egyéb darutechnikai kérdések címszavakbanEgyéb darutechnikai kérdések címszavakbanEgyéb darutechnikai kérdések címszavakbanEgyéb darutechnikai kérdések címszavakban    
atlas daru szerviz,  palfinger daru alkatrészek, darukötél híddaru javítás, darusín, atlas daru 

alkatrészek, felújítás darumérleg, liebherr daru, hiab daru alkatrészek ,krupp daru automata 

sebessegvalto, hiab szerviz, kato daru szerviz, palfinger daru javítás, toronydaru javítás. 

 

 

Egyes daruk és felépítmények kézikönyvével is rendelkezünk:Egyes daruk és felépítmények kézikönyvével is rendelkezünk:Egyes daruk és felépítmények kézikönyvével is rendelkezünk:Egyes daruk és felépítmények kézikönyvével is rendelkezünk:    
 

tátra 148 felépítmény kézikönyve, daru horogszekrény,  

domandaru, palfinger daru, autódaru alkatrészek, hiab 144b 3 duo daru alkatrészek, krupp daru 

alkatrész, loglift daru alkatrész, penz daru alkatrész, pálfinger daru alkatrészek, farmaline daru, faun 

daru javítás, futodaru javitás, hiab daru szerviz, híddaru karbantartás, kran gottwald daru javítás, 

darulánc karbantartás, atlas daru alkatrész, atlas daru szerviz, atlas daru szerviz, daru elektronika 

javítása 

 

 

Számos más téSzámos más téSzámos más téSzámos más témában is rákeresnek az interneten weblapunkra:mában is rákeresnek az interneten weblapunkra:mában is rákeresnek az interneten weblapunkra:mában is rákeresnek az interneten weblapunkra:    
 

kato daru javítás 

krupp autódaru javítás 

krupp daru javitás 

darujavítás 

&nbsp darukezelő 

állás darukezelő 

daruszervíz 

daruzas 

hidroszivattyú javitás 

önrakodó daru 

adk kőtélcsga 

adkdaru 

adkdaru nagykörös 

hydros t251 

kamaz billencs 



liaz 

tatranmotorhoz leirást keresek 

tatraplan 

tátra kardán kereszt   

adk 125 alkatrész 

adk 125 daruhoz hidromotor 

adk 125 kapcsolásirajz 

adk124 

adk127 daru 

adk70 

hidraulikaifaadk125 

ifa adk 125 611 typ 10 065 

adk 60 végálláskapcsoló 

adk 70 

adk 70 kötélgörgő 

adk 80 ifa 

adk70ífadaru 

ifa adk 70 

ifa adk 70 ellensúj 

ifa adk70 

100tonnás mobil daru 

160 tonnás daru 

42 v os daru kürt 

ad 14 daru 

bakdaru 20t 

bakdaru müszaki rajza 

bautrans daru 

bumar daru 

ckd daru 

daru beálítás 

daru elektromos kapcsolo 



daru gumiabroncs 

daru hidraulika 

daru hidromotor 

daru hosszmérő 

daru nyomógomb 

daru program liccon 

daru szombathely 

daru távirányitó 

daru vezérlőtömb 

daru vizsgálat 

daru összezàró 

daruk gyártása 

darus játékok 

demag daru felvétel 

elad c3 b3 aut c3 b3daru 

epsilon daruk 

erdészeti daru 

fassi autódaru gyár olaszország 

futódaru kft 

hydrosz daru 

híddaru fékhengerek 

jonsered daru fordítómű 

kcr daru 

kihajtható daru 

konzolos daru 

krupp daru 

lengőkapcsoló daru 

loglift daru 

mitöl van a hengerfej vizesedése autodaru 

mobildaru székesfehérvár 

palfinger daru kezelési utasítás 



palfinger daru árak 

ptg 05 autódaru tulterheles gatlo berendezes 

ronkrako daru 

szerelhető daru 

volentics gábor daru szakértő 

www granab daru hu 

www hiab daru hu 

abus daru alkatrész 

adk70darualkatrész 

atlas 3500 daru alkatrész 

atlas ak 1401 alkatresz 

atlas daru alkatrész 

atlas daruk 

atlasz daru hv 09 vezérlőtömb 

atlasz daru kezelőpanel alkatrészek 

autódaru alkatrész 

autódaru forgózsámoly 

autóra szerelt daru mkg 

balkancar daru alkatrész 

bontott adk 70 ifa daru 

daru alkatresz 

daru alkatrész erdészeti daru 

daru alkatrészek kcr 

daru felújítás 

daru forgózsámoly szerkezete 

daru gépkönyv 

daru potalkatrészek 

daru vezérlőtömb 

darubontó 

darumotor szénkefe miskolc 

elektromos daru 



epsilon daru alkatrész 

fablok daru gépkönyv 

futó kocsi daru 

fás autódaru alkatrészek 

fás daru alkatrészek tartozékok 

hiab 060 daru alkatrészek 

hiab 100 daru alkatrész 

hiab 3000 kcr daru alkatrészek 

hiab060 darualkatrész 

krupp daru 

krupp daru alkatrészek 

krupp kmk daru 

liebherr 0017759 daru alkatrész 

loglift daru alkatrészek 

loglift daruk 

magán tulajdonba lévő palfinger daru bontásra alkatrész 

meiller daru alkatrész 

palfinger daru 16000l alkatrész 

palfinger daru alkatrész 

palfinger daru szerkezeti rajza 

penz 9100h daru alkatrész 

sthal daru alkatrészek 

toronydaru alkatrész 

www darualkatrészek hu 

új daru alkatrész 

daru bérleti szerződés 

daru bér kft 

daru bérlése 

daru teherpróba próbasúly bérlés 

ifa daru bérlés 

autó daru eladó 



autódaruk autódaru építőipari gép 

darus gépes játék 

gd gép és daru kft 

gépdaru 

kato gt550e 3 10101 autódaru építőipari gép 

kran 94 daru gép kft 

krupp építőipari gépek 

10 kerület autódaru javítás 

abus daru szervíz 

allast keres daru szerelo 

autodaru jav 

autodaru szerelő némediszöllő 

autodaru szerviz 

autó daru felujitás 

autódaru javitás debrecen 

autódaru javítás budapest 18 kerületben 

autódaru javítás budapesten 

autódaru javítása 

autódaru szerviz 

autódaru szerviz alkatrész 

autódaru szervíz 

autődaru javítás 

bakdaru javítás 

ckd daru javítás 

copma daru 

daru elektronika 

daru elektronika javítás telepítés 

daru gém javítás 

daru hajtómű javítás 

daru helyszini javítás 

daru javitás 



daru javítás gyál 

daru javítás győr 

daru javítás hegesztés 

daru javítás oroszlányon 

daru javítás szegeden 

daru javítás szentes 

daru javítása hegesztéssel 

daru javítók 

daru motor szervíz 

daru szerelés 

daru szerelő pest megye munka 

daru szerviz bp 

daru szervíz eger 

daru szervíz palfinger 

darujavítás csongrád megyében 

daruk javítása 

daruk javítása zala 

demag daru szervíz 

erdészeti kihordo daru javitás 

fassi dau javítás 

ferrári daru szerviz 

futódaru felújítás 

futódaru szervisz 

haib 058 autodaru szervizek 

helyszíni daru felújítás 

hiab 140k daru javítás 

hiab autodaru szervizek 

hiab daru szervizek 

hidraulikus daruk javitása 

hydros daru felujitás 

híddaru javítása 



híddaru szervíz 

ifa daru javítás 

iga daru javítás 

ipari daru javítás 

jonsered daru szerviz 

kamaz autódaru javítása 

kcr 6000 autódaru javítása 

kcr 6000 daru javítás hajdú bihar 

liebherr autódaru javítás 

liebherr autódaru szerviz 

liebherr daru szervíz 

palfinger daru 

palfinger daru karbantartás 

palfinger daruk javitás 

palfinger daruszerelés 

palfinger pk 2400 daru javítás 

palfinger rádio távirányitásu darú javítás 

palfinger rádio távirányítós darú javítás 

penz daru javítás 

ppm autódaru szervíz 

régi tipusu hid daru szerviz 

sodrony javítás 

sápi autodaru javitás budakeszi 

tatra autódaru javítás 

tico autódaru javítás 

tico daru javítás 

tátra daru szervíz 

vecsés autódaru javítás széchenyi út 

xcmg autódaruk javitása 

önrakodó daru javítás 

önrakodó javitás taksony 



16 os darukötél 

adk 70 daru kötél végállás rossz 

darukötél készítő 

heveder darukötél 

külőnősen hajlékony darukötél 

a fásdaru felépitése 

balog gyulai daru szerelő 

daru hidraulika 

daruszereles 

daruszerelés 

hiab daru 090 szereles 

daru alkatrész adás vétel 

daru daruzás daru szerviz 

daru elektronika szervíz 

daru javítás győr 

daru javítás karbantartás 

daru javítás miskolcon 

daru javítás szentes 

daru potalkatrész 

daru szerelés 

daru szerviz 

daru szerviz fejér megye 

daru szerviz kecskemét 

daru szerviz veszprémmegyébe 

daru szék javítás 

darujavitás 13 ik kerületben 

darupult javitás 

daruszerelő műhelyek debrecenben 

daruszervíz 

kcr daru szerelő szabolcs megye palfinger 

krupp daru szervíz 



kuhn szerviz gyál 

liebherr autódaru 

liebherr autódaru márkaszervíz 

multilift szervíz 

nitzmann daruszervíz 

oil & steel daru szerviz 

palfinger daru alkatrész 

palfinger daru javítás 

palfinger daru javítás győr 

palfinger daru szombathely szervíz 

polgár daruszerviz 

pálfinger daru szervizek 

toronydaru javítás 

www daruszerviz hu 

yale daru szervíz 

50x30 darusín 

darusín ár 

kp darusín gost 4121 96 szerint 

kp100 darusín 

kr100 darusín 

www darusin hu 

futódaru tervezés 

építkezési daru 

ckd 160 darujavító 

darumérleg javitás 

golyoskoszoru javitás csere 

 

 


