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                              Montaż, Naprawa i Konserwacja Dźwigów s.c. – solidny partner 
 
 

Jesteśmy firmą zajmującą się kompleksową obsługą urządzeń 
dźwigowych oraz zbiorników ciśnieniowych zamontowanych w 
Elektrowniach Wiatrowych. 
Firma istnieje na rynku już ponad 40 lat. Dzięki wyspecjalizowanej     
kadrze oraz szeregowi mobilnych serwisów docieramy natychmiast, 
do klienta. Posiadamy     uprawnienia:  
na obsługę i konserwację urządzeń, montaże, modernizację oraz 
elektryczne: E i D . 
Współpracujemy, zarówno z producentami: turbin wiatrowych oraz 
urządzeń dźwigowych w nich zamontowanych.  
 
Posiadamy uprawnienia firm: TRACTEL GROUP Tirak, Blocstop POWER 
CLIMBER podesty ruchome i HOFFMANN Fördertechnik GmbH liftket i 
star liftket 
 

 
 

 
 

 
 
Sporządzamy pełne dokumentacje techniczno – ruchowe, wymagane 
przez Urząd Dozoru Technicznego, dla podestów ruchomych, 
wciągników elektrycznych, suwnic i zbiorników ciśnieniowych.  
Przygotowujemy urządzenia do badań rejestracyjnych oraz z racji 
wymogów UDT  bierzemy w nich udział.  

 
 
 
 
 
 

Świadczymy usługi w zakresie konserwacji: podestów ruchomych,  
wciągników, wciągarek, systemów BLOCKSTOP, zbiorników 
ciśnieniowych i hydrobaterii (zgodnie z dyrektywami UDT). 
Wykonujemy naprawy urządzeń (prace pod kątem mechanicznym,   
elektrycznym). Jako firma uprawniona, dokonujemy wpisów z 
obowiązujących przeglądów rocznych, dwu lub pięcioletnich   w 
książkach  konserwacji urządzeń co jest warunkiem zachowania 
gwarancji producenta. 
Używamy oryginalnych części zamiennych sprowadzanych wprost od 
producentów. Posiadamy brygady serwisowe, dzięki którym, 
większość awarii jest możliwa do  zdiagnozowania i usunięcia u 
klienta. Do poważniejszych napraw, posiadamy warsztat w centrum 
Słupska. 
                                                    Dojazd natychmiastowy 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonujemy pomiary elektryczne urządzeń, niezbędne do rejestracji 
ich przez Urząd Dozoru Technicznego, jak również w trakcie 
późniejszego użytkowania. 
Zajmujemy się pomiarami Głównych Punktów Zasilania. 
Sporządzamy pomiary natężenia oświetlenia w miejscu pracy 
potrzebne przy oddawaniu turbin do użytku. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Wykonujemy coroczne przeglądy techniczne:                                    
- sprzętu używanego do pracy na wysokościach: uprzęże, liny, haki, 
zatrzaśniki, amortyzatory, wózki do systemu asekuracji szynowej. 
- ciągów komunikacyjnych: drabin wewnątrz turbin, podestów 
przystankowych oraz szyn. 
     Obowiązek właściciela do przeprowadzania takich badań, reguluje     
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku. 

 
 

 
 
 
 
Organizujemy szkolenia: 
z zakresu obsługi podestów ruchomych i wciągników,  
(zakończone egzaminem państwowym w Urzędzie  
Dozoru Technicznego), niezbędne do pracy przy urządzeniach, 
szkolenie z zakresu P.POŻ. 
szkolenie z zakresu intensywnej pierwszej pomocy 
Po ukończeniu kursów, wydawane są certyfikaty i uprawnienia. 

 
 

Zapraszamy do współpracy 
 

Montaż, Naprawa i Konserwacja Dźwigów s.c. Edward Zwolan  Lidia Zimnoch 
ul. Żelazna 13,     76-200 Słupsk     woj. pomorskie 

Tel. (59) 849 09 88  Fax (59) 849-09-88 Tel. (59)846-59-81   
 email: biuro@zwolan.com           www: wind.zwolan.com 

          Edward Zwolan 602 377 986   Lidia Zimnoch 509 526 486 
 


