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Επισκευές, Βελτιώσεις, Ανακατασκευές

Υδραυλικών, Χωματουργικών και Δομικών Μηχανημάτων

ΑΦΟΙ ΔΟΥΓΑΛΗ Ο.Ε.
                             Μηχανουργείο
                Μηχανημάτων  Έργου

Μηχανουργείο µε µηχανουργικό εξοπλισµό υψηλής
τεχνολογίας, για την κατασκευή, την επισκευή ή την
τροποποίηση οποιουδήποτε εξαρτήµατος 

Παρακαταθήκη ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων για
µηχανήµατα έργου των παγκοσµίως γνωστών και 
πιστοποιηµένων κατασκευαστών  

Εξοπλισµένο κινητό συνεργείο, µε έµπειρο τεχνικό
προσωπικό, για την επισκευή υδραυλικών µηχανηµάτων
έργου σε όλη την Ελλάδα  



Στο εξειδικευµένο µηχανουργείο µας επισκευάζουµε, βελτιώνουµε, ανακατασκευάζουµε ή τροποποιούµε
υδραυλικούς γερανούς - παπαγάλους κάθε τύπου και κάθε ανυψωτικής ισχύος, καλαθοφόρα, εργοεξέδρες,
ανυψωτικά και όλα τα είδη υδραυλικών µηχανηµάτων έργου. 
Χρησιµοποιούµε πάντοτε αξιόπιστα υλικά και ανταλλακτικά, µε µεθόδους σύµφωνες µε τα διεθνή πρότυπα
και σε συνδυασµό µε την µακρόχρονη εµπειρία µας, εγγυόµαστε την υψηλή ποιότητα του αποτελέσµατος.

Υδραυλικά Μηχανήματα

Μελέτη τοποθέτησης 
γερανών - καλαθοφόρων

Τοποθέτηση γερανών ή 
καλαθοφόρων σε φορτηγά

Προσαρµογή εξαρτηµάτων
σε γερανούς, καλάθια, 
τρυπάνια κλπ

Επισκευή - κατασκευή
κυλίνδρων (µπουκάλες)

Επιδιόρθωση υδραυλικού 
χειριστηρίου

Έλεγχος – επισκευή
ηλεκτρονικών-ηλεκτρολογικών 
συστηµάτων ανυψωτικών

Επισκευή και ρύθµιση 
ασύρµατου χειριστηρίου

Αντικατάσταση γλυστρών 
γερανού

Επιδιόρθωση σταθεροποιητών
και ελαστικών - µεταλλικών
σωλήνων γερανού



    Χωματουργικά και
Δομικά Μηχανήματα

Επισκευάζουµε, βελτιώνουµε, ανακατασκευάζουµε υδραυλικά συστήµατα για 
εκσκαφείς, φορτωτές, ερπυστριοφόρους φορτωτές, φορτηγά, γκρέιντερ,

αντλίες σκυροδέµατος, µηχανήµατα ανοικτών ορυχείων, µηχανήµατα έργων.

· Κατασκευή, τροποποίηση και τοποθέτηση καρότσας φορτηγών

·Η λεκτροσυγκολήσεις και διαµορφώσεις µεταλλικών εξαρτηµάτων

·Ε νίσχυση σασί – διασκευή οχηµάτων

·Ε πισκευές υδραυλικών τιµονιών, χειριστηρίων 

·Ε πισκευή/Εγκατάσταση υδραυλικών κυλίνδρων

·Ε πισκευές υδραυλικών αντλιών, µοτέρ 

·Ρ υθµίσεις και µετρήσεις παροχών και πιέσεων

·Ε γκατάσταση υδραυλικής Σφύρας



Μηχανή ευθυγράμμισης
σιδηροτροχιών

Μηχανή βαρέως τύπου, που χρησιµοποιείται για την ευθυγράµµιση των προφίλ 
σιδηροτροχιών σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση. Διάφοροι τύποι 
προφίλ σιδηροτροχιών όπως 46E1 (S49), 54E1 (UIC54), 60E1 (UIC60) µπορούν 
να ευθυγραµµιστούν µε τη χρήση των αντίστοιχων εργαλείων της µηχανής µε 
δυναµικότητα περίπου 45 τεµαχίων/ηµέρα.

Η οριζόντια µηχανή ευθυγράµµισης σιδηροδροµικών ραγών εξασφαλίζει βελτιωµένη 
εργονοµία έχοντας υψηλότερη ακρίβεια µε τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση 
χρόνου και εύκολου χειρισµού. Αυτό σηµαίνει ότι εργαζόµενοι της εταιρείας σας 
µπορούν να εκπαιδευτούν και να παράξουν ακριβή αποτελέσµατα εργασίας µέσα σε 
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Το µηχάνηµα παράγεται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα EN 89/392 και CE, είναι 
εξοπλισµένο µε διακόπτη έκτακτης ανάγκης και βαλβίδα υπερφόρτωσης που ελέγχει 
την υδραυλική ισχύ. Για τη λειτουργία του µηχανήµατος ένας χειριστής είναι 
απαραίτητος. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής πλήρως αυτοµατοποιηµένης µηχανής 
χωρίς χειριστή.

Ο εύκολος χειρισµός, ο εύκολος και κατανοητός έλεγχος και η στιβαρή κατασκευή
κάνουν την επένδυση σε µια µηχανή ευθυγράµµισης  να αποσβένεται - ακόµη και 
σε χαµηλή χρήση - µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Κατασκευάζεται στο 
µηχανουργείο µας κατά παραγγελία για να ταιριάζει στις ατοµικές απαιτήσεις του
πελάτη και στις ειδικές διαρρυθµίσεις του χώρου του.



ΑΦΟΙ ΔΟΥΓΑΛΗ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
50100 ΚΟΖΑΝΗ 
Τηλ.  2461024922

Συντεταγμένες GPS:
40.35661272262164, 
21.840081641344284

info@cranerepairs.eu

https://cranerepairs.eu

Λύσεις για Μηχανήματα Έργου

Μηχανουργείο
ειδικά για τις δικές σας ανάγκες

Το µηχανουργείο µας έχει
αδειοδοτηθεί και µεταξύ
άλλων δραστηριοποιείται στην:

Κατασκευή εξοπλισµού
ανύψωσης και διακίνησης
φορτίων ΣΤΑΚΟΔ 28.22/ 2008

Κατασκευή αµαξωµάτων για
αυτοκίνητα οχήµατα και
κατασκευή ρυµουλκούµενων 
οχηµάτων ΣΤΑΚΟΔ 29.20/ 2008 

Μαζί µας µπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε ολοκληρωµένη 
υποστήριξη και αν το µηχάνηµα σας χρειάζεται κάποιο ανταλλακτικό
ή ειδικό εξάρτηµα εµείς θα το βρούµε ή θα το κατασκευάσουµε.

Με εγγυηµένη ποιότητα και σεβασµό προς τον πελάτη, το µηχανουργείο
µας κατάφερε να γίνει ο απαραίτητος συνεργάτης  µεγάλων ελληνικών
κατασκευαστικών εταιρειών. Σε συνδυασµό µε το κινητό συνεργείο µας
δίνουµε λύσεις και για επιτόπου επισκευή µηχανηµάτων σε ολη την 
Ελλάδα καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Dougali Bros
Crane  Repairs
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