
Hydraulics

SERVICE ŞI 

 MENTENANŢĂ

CRANES WITHOUT COMPROMISE



    Divizia de Service EUROBODY HYDRAULICS a început sa devină un jucător 
important pe piaţa românească încă din anul 2003. Acest lucru a fost datorat 
în parte departamentului de fabricaţie al firmei, care, a lansat pe piaţă auto o 
gamă complexă de  echipamente specializate în transportul general de 
mărfuri, în construcţii,  în activităţi  de transport pentru  gospodăria  comunală 
şi în ridicarea şi transportul buştenilor.
   Dotate cu instalaţii hidraulice, aceste  echipamente au necesitat o activitate 
de service în  garanţie şi post garanţie. 
   Pentru acest lucru am dezvoltat o reţea de service în tară, care, cu ajutorul 
profesionalismului tehnicienilor şi a logisticii pe care o deţinem, am atins o 
vastă plajă de reparaţii. În momentul de faţă intervenţiile curente, uşoare, se 
pot face fară programare, în timp ce pentru operaţiile foarte complexe, 
programarea se face în maxim două zile indiferent de perioada anului.
   În aceste locaţii putem efectua operaţiuni pentru întreaga gamă de 
suprastructuri auto care circulă la această oră în ţară. 
  În continuare vă enumerăm doar cateva dintre aceste activităţi:
- reparaţii la macarale auto şi la accesoriile acestora: graifere, rotoare 
hidraulice , cârlige
- adaptăm pentru orice fel de macara paleţi hidraulici sau mecanici pentru
ridicarea mărfurilor paletizate
- reparăm platforme de recuperat-transportat vehicule noi şi avariate 
suprastructură, instalaţie hidraulică şi electrică 
- reparăm suprastructură  vehicule de transportat ciment şi beton; pompe de 
beton
- reparăm basculante echipate cu instalaţii hidraulice acţionate electric şi 
termic
- reparăm lifturi hidraulice (obloane hidraulice)
- reparăm nacele de mică, medie şi mare înălţime, pentru liniile electrice
- reparăm suprastructuri de maşini şi echipamente pentru  gospodărie 
comunală
- reparaţii de echipamente hidraulice şi pneumatice pe auto
- vopsitorie auto specializată în cuptoare de ultimă generaţie
- reparaţii pentru  semiremorci (basculante din oţel sau aluminiu) 
- reparaţii de suprastructuri cement-truck-uri şi cisterne, precum şi instalaţii 
aferente acestora
- reparaţii şi înlocuiri de obloane din oţel sau aluminiu
- reparaţii şi înlocuiri de podele pentru platforme de transportat mărfuri
generale 
- reparaţii şi înlocuiri de prelate pentru toată gama auto, remorci şi 
semiremorci; cu sau fară culisarea prelatei
- reparăm şi înlocuim sisteme de iluminat  interior şi exterior pentru toată 
gama de suprastructuri de peste 3,5 to
- reparăm şi  înlocuim parabiciclişti, şorţuri din cauciuc pentru apărătorile de 
noroi
- montăm toată gama de paravânturi pentru autovehiculele de la 3,5 to în sus
- comercializăm întreaga gamă de accesorii necesară unui autovehicul 
specializat pentru obţinerea de autorizare RAR
- reparaţii ale suprastructurilor de autovehicule accidentate, cu
asigurator sau client
  Executăm lucrări de reparaţii prin sudură la toată gama de şasie
suplimentare auto, la suprastructurile acestora şi la întreaga gamă de
macarale auto.
  Controlul sudurilor executate poate fi ultrasonic sau cu lichide penetrante şi
le executăm în laboratorul nostru.
  Service-ul nostru este certificat pentru activitatea de sudură conform
  Autorizaţiei Registrului Auto Român nr. 524 din 31.03.2015 şi de la I.S.C.I.R 
cu numarul 

Ateliere mobile  
În plus, comercializăm la sediul clientului sau la cererea clientului pe teren, o
întreagă gamă de servicii cu atelierele mobile special echipate în acest sens:
- înlocuiri de ulei hidraulic, verificarea impurităţilor acestuia
- înlocuiri de piese şi componente pentru hidraulică mobilă: pompe hidraulice
cu roţi dinţate sau cu pistoane, rezervoare de ulei hidraulic, racorduri, 
manometre, cuple rapide, supape de sens, supape de siguranţă, distribuitoare 
hidraulice manuale, sau acţionate de la distanţă, normale sau proporţionale, 
cu acţiune pneumatică, hidraulică sau electrică;
- confecţionarea de furtune hidraulice în teren, înlocuiri de conducte de oţel,
- filtre hidraulice de absorbţie, pentru tur sau retur al instalaţiei hidraulice 
- efectuarea de revizii programate sau neprevazute
  Întocmim documentaţia necesară înaintării acesteia la ISCIR în vederea
obţinerii Carţii Macaralei sau reautorizării macaralelor noi sau vechi
montate pe autovehicule.
  Executăm modificari de suprastructuri auto la solicitarea clientului şi
intermediem servicii la RAR, în vederea modificării caracteristicilor auto în 
cartea de identitate a autovehiculului.
  Ne asumăm cu responsabilitate angajamentele şi termenele de execuţie din
comenzile clienţilor.
  Suntem obişnuiţi să executăm rapid lucrările angajate, oriunde şi oricând 24
de ore din 24: în service sau pe teren.

 

P.V n.r 23C-118/10.04.2015; P.V n.r 23C-117/10.04.2015 

Autorizări 

-producţie-  
-service-  
-montaj-

service@eurobody.ro
0744 303 248

Program ri 24/7ă
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EEfectuăm service pentru întreaga gamă de macarale forestiere;
Livrăm cu montaj şi asigurăm service pentru: 
- graifere de macara
- rotoare hidraulice
- conducte hidraulice, furtune hidraulice, protecţii furtune, hidraulice, cuple rapide
- pompe hidraulice SUNFAB, OMFB
- lucrări de electrică la instalaţia de iluminat şi acţionat a macaralei 
- vopsitorie la cele mai înalte standarde în cuptor de vopsit

Service în garanţie şi post garanţie. 
Intocmirea de documentaţie în vederea obţinerii autorizaţiei ISCIR a macaralei, atât pentru 
macaralele noi cât şi pentru cele second-hand.
Efectuarea de probe de casă la macarale.

Efectuăm service pentru întreaga gamă de macarale auto 
cu graifere sau fără.
Vindem şi asigurăm service pentru:

- distribuitoare hidraulice de graifer, rotoare de 
graifer
- graifere de toate mărimile şi pentru toate 
operaţiunile: materiale vrac, graifer cu 
gheare, graifer pentru buşteni, etc, rotoare 
hidraulice, distribuitoare hidraulice, pompe 
hidraulice, furtune şi conducte hidraulice
- port palet cu reglaj manual sau 
hidraulic 
- clopot de colectat deşeuri
- lucrări de electrică la instalaţia de 
iluminat şi acţionat a macaralei 
- vopsitorie la cele mai înalte 
standarde în cuptor de vopsit
Întocmirea de 
documentaţie în 
vederea obţinerii 
autorizaţiei ISCIR a 
macaralei, atât pentru 
macaralele noi cât şi 
pentru cele second-
hand.
Efectuarea de probe 
de casă la macarale.

Macarale pentru construcţii

Macarale pentru buşteni
Suprastructuri transport buşteni
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Service şi reparaţii pentu suprastructuri tip hook-lift, macara MEC pe întreaga gamă de 
autovehicule cuprinsă între 3,5 to – 38 to
- pompe hidraulice, prize de putere, conducte şi furtune hidraulice şi pneumatice, rezervoare 
hidraulice de ulei
- reparaţii înlocuiri de telecomezi cu fir sau radio pentru hook-lift
- lucrări electrice la comandă hook-lift-ului
- înlocuiri de cilindrii hidraulici, reparaţii cilindrii hidraulici
- reparaţii la suprastructura hook-liftului
- lucrări de vopsitorie la cele mai înalte standarde

Hook-lifturi

Lame şi utilaje de împrăştiat material 
antiderapant
Reparaţii utilaje deszapezire: lame şi dispozitive de împrăştiat materiale antiderapante; 
montaj utilaje noi marca MORSELLI
Vânzare, montare şi service lame de împins zapăda şi utilaje de
împrăştiat material antiderapant; Montaj pe întreaga gamă de autovehicule cunoscute de la 
3,5 to până la 38 to
- lucrări de electrică, hidraulică şi tinichigerie
- înlocuiri de furtune hidraulice şi pneumatice, pompe, prize de putere, centrale electro-
hidraulice
- lucrări de vopsitorie la cele mai înalte standarde
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Platforme de lucru la înălţime
Vânzare - montare - service nacele hidraulice marca 
Garanţie montaj şi service pentru:
Inlocuiri de componente hidraulice, electrice şi pneumatice:
- înlocuiri de cilindrii hidraulici, distribuitori hidraulici, supape hidraulice, centrale 
electronice, calibrări de poziţii ale nacelei
- lucrări electrice la comanda nacelei
- lucrări de vopsitorie la cele mai înalte standarde

Lifturi hidraulice
Reparam pe toată gama de autovehicule.
Reparaţii cilindrii hidraulici, schimbări de centrale hidraulice electrice cu garanţie mărită
- înlocuiri de furtune hidraulice 
- comenzi electrice
- lucrări electrice la comanda liftului
- lucrări de vopsitorie la cele mai înalte standarde
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EVidanje, spalatoare de canal si vidanje 
combinate
Efectuăm service pentru întreaga gamă de vidanje, spalatoare de canal si 
vidanje combinate.
Asigurăm service pentru
-         Reparatii sisteme de vacuum 
-         Reparatii sisteme de apa de inalta presiune
-         Reparatii suprastructura otel
-         Lucrari de electrica pentru instalatiile de comanda;
-         Lucrari de pneumatica pentru instalatiile de comanda;
-         Lucrari de hidraulica pentru sistemele de actionare; 

Vindem piese de schimb executate de JUROP, MORO, PRATISSOLI.

Canal Jet 

Vidanja 
- un singur compartiment

Vidanja - un singur compartiment

Canal Jet
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Accesorii pentru macarale
Înlocuim, montăm, reparăm şi acordăm service pentru  întreaga gamă de accesorii ale  macaralelor penru buşteni şi 
construcţii:
- cârlige mecanice şi hidraulice de ridicat
- rotoare hidraulice
- graifere pentru fier vechi, şpan şi buşteni
- graifere pentru materiale vrac
- paleţi specializaţi pentru ridicarea materialelor paletizate
- sfredel

Paleţi de ridicat materiale paletizate Rotoare hidraulice

Cârlige mecanice sau hidrauliceStabilizatori pentru 
cilindri de calare

Stabilizatori pentru 
cilindri de calare

Graifer pentru fier vechi/şpan/buşteniGraifer pentru materiale vrac

Reparaţii de suprastructuri metalice şi de vopsitorie
Reparaţii înlocuri service cu garanţie instalaţii hidraulice autovehicule pentru gospodărie comunală ; piese şi accesorii aferente acestora:
- autogunoiere, pompe de apă, autostropitori, hook-loader-e 
- asimilări de piese şi componente hidro-pneumatice, pentru echipamentele acestora

www.eurobody.ro

Sfredele
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EKituri hidraulice
Vânzări si reparaţii kituri pentru basculare, kituri instalaţie hidraulică pentru mixere de beton, kituri 
hidraulice pentru hook-lift-uri
Cu manoperă montaj sau fără montaj , în service-ul nostru sau la sediul clientului, pentru întreaga 
gamă de autovehicule

Comenzi şi conectică pneumatică  /  Grupuri de filtrare aer
Grupuri de preparare aer, cuple rapide , racorduri , întreaga gamă de furtune de aer pentru industrial şi alimentare, distribuitoare, 
divizoare , supape şi aparate de masură (manometre)
Cuple rapide si racorduri cu urmatoarele caracteristici:
- presiune             0.70 bar—15 bar
- temperatură       30°C - 85°C
Conductele utilizate pot fi din materiale metalice (oţel, bronz cupru); flexibile (nylon, PA6, RILSAN PA12, polietilenă, poliuretan)
diametre exterioare: 4mm—26 mm

Nipluri şi racoarde pneumatice Comenzi pneumatice de cabinăGrupuri de filtrare aer comprimat
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vehicule avariate
Prin utilizarea atelierelor mobile din dotare putem efectua reparaţii pe teren, gama de 
operaţiuni pe care o putem asigura în folosul clienţilor noştri fiind 100% ca şi în service-ul 
nostru. Atelierul mobil este dotat cu următoarele echipamente: 
-  pentru chei pneumatice de mari momente 
-   
-  
-  hidraulice şi pneumatice 
- scule şi accesorii pentru lucrul la o distanţă de 50 metri faţă de atelier şi independent de 
acesta
- scule şi dispozitive adecvate pentru lucrări de electrică şi electronică; polizoare, chei 
pneumatice 
Putem efectua urmatoarele operaţiuni:
- sudură oţel sau aluminiu Mig-Mag
- confecţionare de furtune hidraulice (sertizări pentru furtune mai vechi)
- înlocuiri de ulei hidraulic, cu recuperarea integrală a uleiului vechi
- înlocuiri de piese, accesorii hidraulice şi pneumatice pentru toată gama de suprastructuri 
prezentate în ofertă
- revizii în atelierele clienţilor sau conform cerin elor

compresor de aer
generator de curent
 aparat de sudura Mig-Mag
presă de sertizat furtune

ţ
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EuroBody Hydraulics S.R.L
Aleea Maria Laura nr. 2-8, Hala E
Dragomirești-Deal, Județul Ilfov

e-mail: sales@eurobody.ro

+40 744 303 248Mobil: +40 742 358 653
+40 745 345 648

Garanția produselor EuroBody Hydraulics este de 24 luni
www.eurobody.ro

Pentru prezentarea produselor și detalii tehnice accesați


