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GSE
MANTENIMENT DE GRUA

El "Manteniment preventiu" és indispensable per un ús fiable i segur dels equips de càrrega. En GSE
Grues hem dissenyat un programa de Mantenimient Preventiu, segons Reial Decret 1215/97, complert
i eficaç, amb l'objectiu de conservar el seu equip en el millor estat a un preu econòmic.
El Mantenimient i les inspeccions de seguretat són sempre efectuats per personal altamente qualificat
i amb gran professionalitat.

PREUS
segons gamma
de grua
El "Manteniment preventiu" de GSE comprèn les accions detallades a continuació, amb l'expedició
d'un certificat que acredita el mantenimient correcte de la grua.
ESTRUCTURA:
Bomba hidràulica:

Base:

Dipòsit d'oli, filtre de retorn i de pressió
Dipòsit d'oli
Connexions de conducte

Sistema de rotació
Blocatges de seguretat
Fixació al xassís / bastidor

Sustitució d'oli hidràulic i filtres (segons model)

Columna:

< 10 Tm/m

Comprovar amplades màximes i fixacions
Coixinets, eixos, casquets, sellat.
Seient elevat (si és adient)
Estructura del pedal
Blocatges del seient i fixació

Braços i extensions:

Elevació, articulació i extensió de la ploma
Pastilles de lliscament i topalls

Estabilitzadors:

Extensió estabilitzador
Placa del peu
Blocatges de seguretat
Pastilles de lliscament

< 23 Tm/m

Equip d'element de connexions:

Caixa de connexions
Botó STOP
Vàlvula de descàrrega
Cables i sensors
Senyal acústica i lluminosa

Control remot elèctric:

Senyals:

Plaques de càrrega i marcacions
Greixatge i substitució de valvulina (si és adient)

SISTEMA HIDRÀULIC:

Palanques de Control
Cables
Grups de Connexions
Unitat electrònica
Diagnosi electrònica

ACCESSORIS:
Accessoris de la grua:

Cilindres hidràulics:

Tubs de dos cilindres
Juntes
Connexions de maneguets i conductes

Vàlvules de control:

> 23 Tm/m

SISTEMA ELÈCTRIC-ELECTRÒNIC:

Juntes
Connexions de maneguets i conductes
Palanques de control
Altres valvulas
Connexions de maneguets i conductes

Manteniment
CERTIFICAT

JIB:

Cabrestant
Rotator
"Cucharón bivalvo"
Pop
Fixacions, eixos
Connexions de maneguets i conductes, cilindres

Cabina:

Bastidor d'ancoratge, fixacions
Blocatges de seguretat

El nostre equip comprovarà cada funció de la grua i el funcionament dels accessoris amb càrrega amb
la finalitat de verificar tots els moviments.
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