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Nie ryzykuj!
Przenieś na nas swoją odpowiedzialność.

 Wykorzystaj nasz know-how i przekaż 
odpowiedzialność za przeglądy na lidera w branży.

 Nasz doskonale przeszkolony personel 
przeprowadza przeglądy wielu rodzajów urządzeń 
według aktualnych norm na miejscu w Państwa 
zakładzie lub w naszym Centrum Serwisowym.

 Zapewniamy szeroką ofertę dokumentacji 
poserwisowej oraz zarządzania urządzeniami.

 Nasze kompetencje nie kończą się na przeglądzie. 
W dalszej części przedstawiamy nasze rozumienie 
obsługi serwisowej.

10 powodów, dla których 
powinieneś zlecić kontrolę 
urządzeń serwisowi PFEIFER
Obowiązek zapewnienia bezpiecznej pracy i odpowiedzialność za stan urządzeń 
spoczywa na każdym pracodawcy i przełożonym. Zlecenie regularnych przeglądów 
naszym doświadczonym serwisantom to najkorzystniejsze rozwiązanie.

 Jesteśmy świadomi odpowiedzialności – naszym 
celem jest eliminacja zagrożeń dla zdrowia i życia 
użytkownika.

 Odciążamy klienta, by mógł skupić się na innych 
procesach.

 Serwisujemy i naprawiamy codziennie. Dzięki naszemu 
wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy zawsze 
pewny i kompletny przegląd.

 Znika potrzeba regularnego szkolenia personelu 
czy utrzymania kosztownych narzędzi do badań.

 Cykliczne kontrole pomagają uniknąć kosztownych 
uszkodzeń.

 Redukcja kosztów dzięki mniejszym przestojom 
w produkcji.

 Nasz serwis przeprowadzamy według ustalonych 
europejskich standardów.

 Tylko u nas: krótka droga, jeden numer dotyczący 
całego zakresu usług serwisu PFEIFER.

 Posiadamy wysokie ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej.

 Pracujemy według standardów ISO 9001.
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Usługi

Zapytania
 Dla nowych klientów przygotowujemy szybko 

darmową ofertę na właściwy zakres prac.
 Nasi koordynatorzy przypomną odpowiednio 

wcześniej o terminie kolejnego przeglądu.
 Nasi doradcy troszczą się o zapytanie aż do 

zamknięcia zlecenia.
 Chętnie zaoferujemy indywidualne rozwiązania 

dla długoterminowej współpracy.

Serwis mobilny i stacjonarny
 Przeprowadzamy obowiązkowe kontrole z użyciem 

nowoczesnych urządzeń i według najnowszych 
przepisów.

 W przypadku większych przeglądów nasz 
Mobilny Serwis dojeżdża na miejsce, dzięki czemu 
kontrolowane urządzenia są szybko do dyspozycji.

 Specjalne i pojedyncze kontrole wykonywane są 
w Centrum Serwisowym pod Wrocławiem lub 
w naszej centrali w Niemczech.

Natychmiastowe naprawy
 Większość uszkodzeń naprawiamy od razu, korzystając 

z przywiezionych przez nas części zamiennych.
 W przypadku prac o większym zakresie troszczymy się 

o oszacowanie kosztów, szybką naprawę oraz wysyłkę.

Utrzymanie/konserwacja
 Regularne prace konserwacyjne (np. smarowanie) 

wydłużają żywotność Państwa urządzeń.

Nowoczesne zarządzanie danymi
 Do historii przeglądów Państwa produktu mogą mieć 

dostęp nasi serwisanci w całej Europie.

Informacja
 Informujemy i wyjaśniamy, jak można uniknąć 

ewentualnych uszkodzeń wciągników, zawiesi i innych 
środków podnoszenia.

Szkolenia
 Ponad 20-letnie doświadczenie.
 Możliwe seminaria terenowe uwzględniające specyfi kę 

danej fi rmy.

Opracowanie zleceń

Naprawa wciągników łańcuchowych

Zarządzanie danymi



Mobilny Serwis PFEIFER

www.pfeifer.pl

4

Zawiesia łańcuchowe

Serwisujemy

Środki podnoszenia
 Zawiesia łańcuchowe EN 818
 Zawiesia linowe EN 13414
 Punkty zaczepowe
 Zawiesia wężowe
 Zawiesia pasowe
 Szekle, s-haki, haki

Urządzenia przejmujące ładunek
 Chwytaki do blach
 Chwytaki magnetyczne
 Zawiesia do kręgów betonowych
 Trawersy
 C-haki
 Podnośniki próżniowe
 Chwytaki do beczek, palet
 Stoły obrotowe

Środki podnoszenia – ISO 4309
 Kontrola lin nośnych i lin do podnoszenia

Wciągarki, wciągniki, podnośniki
 Wciągniki elektryczne
 Wózki jezdne, zawiesia klamrowe
 Wciągniki łańcuchowe i linowe
 Podnośniki korbowe i hydrauliczne
 Urządzenia hydrauliczne

Środki ochrony indywidualnej – szelki, 
amortyzatory itp.

Drabiny i schody
 Drabiny pojedyncze, stojące i z podestem
 Schodki

Regały – EN 15635

Wagi dźwigowe/urządzenia mierzące siłę
 Kalibracja w naszej centrali w Memmingen

Systemy mocujące ładunek EN 12195-3
 Odciągi łańcuchowe
 Napinacze pasowe

Chwytaki magnetyczne

Wciągniki ręczne Wciągniki elektryczne

Wagi dźwigowe Systemy mocujące ładunek

Regały paletowe Chwytaki do blach
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Metody serwisowe

Kontrola wizualna i wymiarowa
Nawet najmniejsze uszkodzenia, zużycia i przeciągnięcia 
mogą zostać rozpoznane przez doświadczonego 
serwisanta oraz urządzenia pomiarowe.

Szczegółowe badanie pęknięć
Kontrola pod obciążeniem
Mobilnie kontrolę pod obciążeniem wykonujemy 
dla magnesów i wciągników do 10 t.
Badanie magnetyczno-proszkowe
Nasi serwisanci rozpoznają najdrobniejsze pęknięcia 
w polu magnetycznym po zanurzeniu łańcucha 
we fl uorescencyjnej cieczy i prześwietleniu 
promieniami UV.

Kontrola funkcji
Fachowe stwierdzenie prawidłowego działania 
funkcji podnoszenia, ruchomości wszystkich elementów, 
działania zabezpieczeń, a także przeprowadzenie prób 
hamulca z ładunkiem w zakresie nośności urządzenia.

Kalibracja wag dźwigowych
Wykonamy dla Państwa coroczną kalibrację wag 
i urządzeń mierzących siłę.

Wykrywanie pęknięć Mobilne badanie 
magnetyczno-proszkowe

Kontrola urządzeń 
hydraulicznych

Rewizja

Kontrola wizualna Kontrola wymiarowa

Mobilna rama do kontroli 
funkcji wciągników

Miernik rozciągnięcia łańcucha
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Zarządzanie sprzętem roboczym 
PFEIFER PUSH

Nasz nowy system zarządzania sprzętem roboczym 
PFEIFER PUSH jest internetową bazą danych, dzięki 
której można łatwo zarządzać stanem urządzeń 
i bieżącymi przeglądami.

System PFEIFER PUSH
 uwzględni specyfi kę posiadanych urządzeń
 pokaże kompletne i wiarygodne informacje 
 dotyczące urządzeń wymagających kontroli
 zapewni niezawodność przy audytach

Twój dostęp do systemu PFEIFER PUSH:
https://pushweb.pfeifer.info

Zapytaj o zakup dostępu lub darmowy 
dostęp testowy:
serwis@pfeifer.pl

Nowe
produkty

Dokumentacja
poserwisowa

Serwis
mobilny

i stacjonarny

Znakowanie
laserowe

Zarządzanie
urządzeniami

(PFEIFER PUSH)

Monitorowanie
terminów

przeglądów

Zarządzanie
zasobami

(we własnym
zakresie)

System
PFEIFER

PUSH

xls
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Zarządzanie sprzętem roboczym 
PFEIFER PUSH
Podstawowe funkcje
Funkcja wyszukiwania
Wszystkie urządzenia zarejestrowane samodzielnie 
lub przez PFEIFER można łatwo znaleźć za pomocą 
funkcji wyszukiwania.
Wprowadzanie nowych produktów
Przy zamówieniu nowych urządzeń można zlecić 
dodatkową usługę wprowadzenia ich od razu 
do systemu, wraz z niezbędnymi dokumentami, 
przez naszego pracownika. Istnieje również możliwość 
samodzielnego wprowadzenia nowych urządzeń.
Usuwanie danych
Regularna praca z bazą danych jest niezbędna, aby 
praca z PFEIFER PUSH była łatwa i przejrzysta. Decyzję 
o tym, czy element wyposażenia jest nadal używany, 
może podjąć sam klient.
Zmiana lokalizacji/rezerwacja zbiorcza
Przy przekazaniu urządzenia do innego działu lub 
na przykład wydaniu grupy urządzeń na budowę 
można przenieść je do wybranego działu, brygady 
lub centrum kosztów.
Przypomnienia o terminach przeglądu
Każdy w codziennej działalności ma do zorganizowania 
wiele procesów, łatwo więc zapomnieć o wypadającym 
terminie kontroli. Dlatego opracowaliśmy przypomnienia, 
które co miesiąc informują o zbliżających się przeglądach. 
Nigdy więcej daty przeglądów nie zostaną pominięte, 
gdyż wymagane urządzenia są oznaczone w systemie 
kolorami.

Zarządzanie terminami przeglądów
Funkcja eksportu
Wszystkie listy widoczne w programie można łatwo 
i wygodnie przenieść do uniwersalnego formatu Excel 
i zapisać za pomocą przycisku funkcyjnego „Eksportuj”. 
Klient może zdecydować, czy wyeksportować tylko 
określoną stronę, czy całą bazę danych.
Protokoły
Można także szybko znaleźć powiązane protokoły 
indywidualne i listy zbiorcze dla wszystkich przeglądów. 
Można je przeglądać, drukować lub archiwizować.
Funkcja przypominania
Daty przeglądów z funkcją przypominania dla każdego 
urządzenia.

 
Ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu 
dokumentacji

 Pełne wsparcie i najwyższy poziom kompetencji

 
Znacząca redukcja obowiązków związanych 
z prowadzeniem dokumentacji

 
Oszczędność papieru i niepotrzebnego wysiłku 
administracyjnego

 
Ponad 60 różnych kategorii dla prawie wszystkich 
urządzeń roboczych wymagających kontroli

 Niski koszt inwestycji i brak opłat abonamentowych

System zarządzania sprzętem roboczym 
PFEIFER PUSH – instrukcja do pobrania
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Identyfikacja urządzeń

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest najwyższym 
priorytetem. Jest ono regulowane przez dyrektywy 
europejskie, krajowe ustawy i rozporządzenia. Zgodnie 
z polskimi przepisami pracodawcy są zobowiązani 
do zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy. 
Obejmuje to również regularne kontrole stanu 
technicznego urządzeń.
Aby umożliwić szybką weryfi kację, czytelną 
dokumentację i maksymalne bezpieczeństwo 
w miejscu pracy, wszystkie urządzenia robocze 
powinny być indywidualnie oznakowane i wyraźnie 
przypisane.
PFEIFER oferuje kilka możliwości identyfi kacji 
za pomocą numerów i oznaczeń kolorystycznych. 
Sposób oznaczenia zależy od przepisów właściwej 
normy, typu produktu i jego właściwości.
Przejrzysta identyfi kacja oferuje wiele korzyści:

Bezpieczeństwo procesu
Wyraźnie oznakowany sprzęt roboczy zapewnia 
niezawodność procesów BHP oraz zarządzania 
jakością w Państwa fi rmie.

Uproszczona weryfikacja
Dokładnie przypisane i trwale oznaczone czytelnym 
numerem urządzenia można łatwiej przypisać 
do protokołu serwisowego otrzymanego po przeglądzie.

Brak ryzyka pomyłki
Precyzyjne oznakowanie sprawia, że od razu wiadomo, 
o jakie urządzenie chodzi.

Oszczędność czasu
Dzięki inteligentnym funkcjom wyszukiwania systemu 
zarządzania sprzętem roboczym PFEIFER PUSH można 
szybko i precyzyjnie znaleźć wszystkie potrzebne 
informacje.

Wartość dodana dzięki kolorowi testowemu
Kolorowe oznaczenia dostarczają bezpośredniej informacji 
o tym, czy przeprowadzono coroczny przegląd.
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Identyfikacja urządzeń 
przez numer serwisowy
PFEIFER oferuje różne opcje oznaczenia.

Dla urządzeń posiadających indywidualny numer fabryczny

Poniższe opcje są dostępne dla elementów kutych, jak szekle czy punkty zaczepowe, 
co do których przepisy nie wymagają wprost oznaczenia numerem indywidualnym.
Nabijanie numerów bezpośrednio na produkcie może prowadzić do powstawania karbów. 
Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku wysoko wytrzymałościowych produktów.
Dlatego proponujemy następujące możliwości:

Dla urządzeń nieposiadających indywidualnego numeru

Tabliczki z wybitymi oznaczeniami
 Używane przy zawiesiach
 Obowiązkowe tabliczki nośności
 Dodatkowo uzupełnione tabliczką z datą przeglądu

Grawerowanie ręczne nieudarowe
 Praktyczniejsze niż tabliczki czy zawieszki
 Dostępne mobilnie

Transponder RFID
 Niepowtarzalny, globalnie unikalny numer
 Odporny na zarysowania i zabrudzenia
 Więcej szczegółów na kolejnej stronie

Grawerowanie laserowe
 Perfekcyjna czytelność graweru
 Możliwość indywidualnego dostosowania
 Możliwość tworzenia serii
 Praktycznie nieograniczone możliwości także 

na trudnych geometrycznie elementach
 Identyfi kacja bez dodatkowych tabliczek
 Zalecane przede wszystkim dla nowych urządzeń

Grawerowanie laserowe
 Zapewnia możliwość identyfi kacji po zgubieniu 

tabliczki
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Identyfikacja urządzeń 
przez transponder RFID

Radio Frequency Identifi cation (RFID) jest to metoda 
identyfi kacji, w której dane urządzeń mogą być 
automatycznie rejestrowane za pomocą fal radiowych.
System RFID składa się z nośnika danych, czyli 
transpondera (zwanego również chipem lub tagiem) 
oraz odpowiedniego urządzenia do zapisu i odczytu.
PFEIFER standardowo oferuje cztery rodzaje tagów 
w dwóch częstotliwościach, które mają różne 
właściwości i zasięg odczytu.

Oznaczenie urządzeń 
po przeglądzie kolorem serwisowym
Aby szybko określić, czy urządzenie przeszło badanie 
w danym roku, najlepiej sprawdza się oznaczenie 
kolorystyczne.
PFEIFER używa kolorystyki stosowanej przez TÜV.
Oferujemy różne sposoby oznaczenia kolorem:

Naklejki serwisowe
 Nadają się do różnych urządzeń i zastosowań
 Trwałe rozwiązanie dzięki specjalnemu klejowi
 Przydatne na gładkich, płaskich powierzchniach

Farba w spreju
 Można stosować na dowolnej powierzchni
 Najczęściej używane przy szeklach i punktach 

zaczepowych

Kolorowe opaski zaciskowe
 Bardzo uniwersalne
 Solidne
 Dodatkowo z napisem PFEIFER
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Przepisy dotyczące 
przeglądów
Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy.

§ 1
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „maszynie” – należy 
przez to rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia 
techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas 
pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, 
w szczególności drabiny i rusztowania (...)

§ 27
Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone 
na działanie warunków powodujących pogorszenie ich 
stanu technicznego, co może spowodować powstawanie 
sytuacji niebezpiecznych, poddane były okresowej kontroli, 
a także badaniom przez jednostki działające na podstawie 
odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez 
pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifi kacje (...)

§ 28.1
Wyniki kontroli, o których mowa w § 26 i 27, rejestruje się 
i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, 
zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 
5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej.

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 
I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 40.1
Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne 
kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów 
pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji 
nieprawidłowości i metody ich usuwania.

§ 51.1
Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej 
„maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, 
przez cały okres ich użytkowania.

§ 51.2
Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym 
ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte 
w dokumentacji techniczno-ruchowej.

§ 57
Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne 
powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej 
i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody 
dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz 
stosowane tylko w procesach i warunkach, do których 
są przeznaczone.
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PFEIFER Serwis – dla Was na całym 
świecie

PFEIFER 
Technika Linowa 
i Dźwigowa Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępice k/Wrocławia
Tel. +48 71 30 23 750
serwis@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Niemcy
Memmingen
+49 8331 937-112
complett@pfeifer.de
www.pfeifer.info

Szwajcaria
Knonau
+41 44 768 55-55
info@pfeifer-isofer.ch
www.pfeifer-isofer.ch

Luksemburg / Francja
Schiffl  ange
+352 5742-42
+33 676 54 42-68
info@pfeifer-sogequip.lu
www.pfeifer-sogequip.lu

Austria
Asten
+43 7224 66224-0
info@pfeifer-austria.at
www.pfeifer-austria.at

www.pfeifer.pl


