DALSELV DESIGN a. s.
SKLÁDKOVÉ STROJE
Pro oblast skládkových strojů nabízíme:
 shrnovače
 portálové zakladače a korečkové naběrače
 sdružené kolesové stroje
 drapákové jeřáby
 jeřáby a zvedací zařízení
 kompletní řešení skladování vstupních
surovin – sypkých hmot včetně
dopravních cest
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DALSELV DESIGN a. s. zaměstnává odborníky, kteří s přehledem
uplatňují zkušenosti i znalosti v oblastech:
 projekce a konstrukce
technologických celků
 zajišťování výroby, dodávek a
montáže
 dodržování jakosti, ekologie a
bezpečnosti
 vedení staveb, projekčního a
montážního dozoru
 organizace a řízení
komplexních zkoušek
 uvádění zařízení do provozu
 provádění záručního i pozáručního servisu

Můžeme nabídnout zařízení pro:
 obory hutní prvovýroby
-

aglomerace

-

vysoké pece

-

koksovny

-

ocelárny

 úpravny surovin (uhlí a rud)
 elektrárny a teplárny
 skladování, manipulaci a přípravu
vstupních surovin – sypkých hmot

2

-

cementárny

-

lomy

-

pískovny

-

zemědělské podniky

Zařízení pro výše uvedené obory
zahrnují:
 dopravní cesty
 skládkové stroje
 třídění a drcení
 příprava vsázky (mletí, míchání)
 úpravu a expedici

Samozřejmostí je kompletní dodávka zařízení „na klíč", což představuje dodávku
zahrnující řešení pro dodržení emisních i ekologických požadavků včetně
zprovoznění a předání funkčního zařízení odběrateli.

Kromě dodávky „na klíč“ nabízíme i služby v oblasti projekční činnosti:
 tvorba výkresové dokumentace pro externí firmy vč. 3 D modelu
- projektová část DPS – technologické zařízení staveb
- podklady pro navazující profese
 zpracování výrobní
dokumentace
 vypracování
dodavatelské
dokumentace (manuály
pro ovládání, pro údržbu,
mazací plány, seznamy
náhradních dílů,
kompletace
dokumentace jakosti…).
Používaný CAD systém – Autodesk Product Design Suite 2016.
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Certifikace DALSELV DESIGN a. s.
Abychom zajistili pro naše zákazníky nejvyšší možnou kvalitu služeb a zároveň
maximálně snižovali negativní dopady na životní prostředí a zdraví lidí, řídí se naše
konstrukční kancelář včetně pracovníků realizace
při uplatňování systému managementu jakosti
požadavky souboru hned čtyř norem – ČSN EN ISO
9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS
18001:2008 a ČSN EN ISO 50001:2012.

Komplexní řešení nejen pro skládkové stroje
Náš tým je připraven splnit všechna Vaše očekávání

DALSELV DESIGN a. s.

www.d-design.cz

Slévárenská 403/11
709 00 Ostrava

telefon: +420 596 633 121-2
fax: +420 597 579 990
e-mail: info@d-design.cz
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