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Széleskörű szolgáltatásainkkal, folyamatosan bővülő,
saját eszközparkunkkal és tapasztalt munkatársainkkal

a legnehezebb feladatokkal is megbirkózunk!



Előttünk nincs lehetetlen! 
A Langmahr 20 éve biztos partner a legextrémebb 
feladatok megoldásában is

Vállalkozásunk 20 éve áll partnereink szolgálatában az 
ország egyik piacvezető emeléstechnikai és személy-
emelőkkel foglalkozó vállalataként. Szakmai tapaszta-
latunk, kollégáink kivételes rátermettsége és a folya-
matosan fejlődő saját eszközparkunk lehetővé tette, 
hogy gyorsan nevet szerezzünk a szakmában mint a 
legextrémebb helyzeteket is sikeresen megoldó, valódi 
profizmussal dolgozó csapat. Megbízásaink kezdet-
ben főképp emeléstechnikai feladatokra vonatkoztak: 
csarnokrendszerek, erőművi fejlesztések általános és 
komplex daruzási munkálatainak elvégzése, épületek 
daruzási és emeléstechnikai kivitelezései, valamint 
szakszerűen, hibátlanul elvégzett speciális, esetenként 

extrém emeléstechnikai munkák. Szakmai hozzáérté-
sünknek köszönhetően az egyes hatóságok is szíve-
sen fordulnak hozzánk: gyakran kérik sürgős segítsé-
günket személyautók és kamionok baleseti mentési 
feladatainak ellátásában.

Teljes körű megoldások a gépmozgatástól a 
komplett gyártelepítésig
A számtalan sikeresen teljesített megbízásnak és a 
szakmai továbbképzéseknek köszönhetően vállalatunk 
profilját folyamatosan bővítjük.

Ma már a feladataink nem érnek véget az egyes tech-
nikai berendezések mozgatásánál: szolgáltatásaink 
körét kiegészítve kulcsrakész megoldásokat kínálunk 
megbízóinknak. Kiterjedt kapcsolatrendszerünket és 

meglévő erőforrásainkat felhasználva teljesíteni tudjuk 
speciális mérnöki szolgáltatásokkal és átfogó projekt-
vezetéssel komplett termelőüzemek, berendezések, 
gépsorok, gépek telepítését, áttelepítését, módosítá-
sát. Saját gépparkunknak köszönhetően mindezt akár 
alvállalkozók bevonása nélkül is meg tudjuk oldani, így 
nem csak teljes kontrollal rendelkezünk a munkafo-
lyamatok felett, de a lehető legminimálisabbra tudjuk 
így csökkenteni a munkavégzés idejét és az ezzel járó 
költségeket.

Környezettudatosan a közös jövőnkért
Hiszünk abban, hogy a hosszútávú, sikeres fejlődés 
kulcsa olyan szolgáltatások biztosítása a vevőink 
számára, melyek megfelelnek a minőségügyi, bizton-
sági, környezetvédelemi elvárásoknak, előírásoknak, 
mindemellett költséghatékony megoldást biztosítanak.

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a környe-
zetvédelmi és munkavédelmi szabványok, előírások 
betartására. Rendelkezünk ISO 9001/2008 minőségirá-
nyítási szabvány szerinti tanúsítással, de belső minő-
ségirányítási rendszerünk követelményei még ennél is 
magasabb színvonalú munkavégzést tesznek lehetővé. 
̧¿¿Hivatalos engedélyeink birtokában évi 50.000 tonna 

bontási munkáink során keletkezett hulladék elszál-
lítását és elhelyezését tudjuk szabályosan, a saját 
eszközeinkkel megoldani. 

̧¿¿Az általunk termelt hulladékot igyekszünk szelektíven 
gyűjteni és ennek megfelelően elhelyezni.

̧¿¿Új gépeink, berendezéseink vásárlása során végig 
szem előtt tartjuk, hogy azok megfeleljenek a jelen-
legi környezetvédelmi előírásoknak.

Bemutatkozás
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Minden és mindenki biztonságban 

Munkáinkat kizárólag abban az esetben tekintjük 
sikeresnek, ha a kivitelezésben részt vevő munkaválla-
lók az egészségvédelmi és munkavédelmi követelmé-
nyeket betartva a lehető legjobb körülmények között 
végzik a feladataikat.

Emiatt kizárólag bevizsgált és minősített felszerelése-
ket, gépeket, eszközöket használunk a biztonságos 
munkavégzés érdekében, valamint minden berende-
zésünkre érvényes tanúsítással rendelkezünk. Kollégá-
inknak kiváló minőségű munkaruhát, védőfelszerelést 
biztosítunk, alapos munkavédelmi képzésükről pedig 
saját oktatási központunkban gondoskodunk.
Vállalkozásunk célja, hogy minden külső körülmény-
nek maradéktalanul megfelelve, az ügyfeleink érde-
két legjobban szolgálva oldjuk meg a legextrémebb 
feladatokat is.

Ezt tükrözi a logónkban megjelenő 
emelőkampó is: velünk biztonság-
ban építheti a vállalkozását egyre 
magasabb szintekre! Konkuren-
seink között egyedülállóan ezért 
is rendelkezünk 500 millió forint/
kár/éves biztosítással, mely bár-
milyen nem várt körülmény megje-
lenése esetén fedezi a gépekben, 
környezetben, és munkavállalókban 
keletkezett kárt. 

Cégcsoportunk a Móron kialakított székhely, üzletház, 
telephely és bemutatóterem mellett további telephe-
lyekkel rendelkezik Székesfehérváron és Nyíregyhá-
zán. Így a szolgáltatásainkat országos lefedettséggel 
tudjuk biztosítani saját gépparkunkkal, vagy igény 
szerint kiegészítve azt Szekszárdon, Budapesten, 
Debrecenben vagy Győrben lévő partnereik gépeivel.

Válassza speciális, különlegesen képzett csapatunkat, 
és kiterjedt kapcsolatrendszerünkkel, saját eszköz-
parkunkkal az egyszerű gépmozgatástól a teljes gyár, 
gyártósor telepítésig nemzetközi szinten bármilyen 
megbízását teljesítjük a legszigorúbb követelmények-
nek is teljes mértékben megfelelve!
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Válassza az ország legtapasztaltabb emeléstechnikai 
csapatát, és megvalósíthatja a lehetetlent is!

Modern és rendszeresen karbantartott daru és eme-
lőgép parkunk, és a 20 éve a szakmában dolgozó 
tapasztalt szakembergárdánk segítségével a legspe-
ciálisabb emelési feladatok megoldására is képesek 
vagyunk.

Daruzás
A fő tevékenységként végzett daruzási üzletágunk-
ban piacvezetőek vagyunk a régióban. Fejlesztése-
ink során igyekszünk a gépparkunkat úgy felépíteni, 
hogy bármelyik kategóriában tudjunk szolgáltatást 
végezni. Törekszünk arra, hogy gépparkunk a piaci 
igények szerint folyamatosan megújuljon. Szakmai 
elhivatottságunkat és felkészültségünket referenciá-
ink bizonyítják, munkáink minőségére a garanciát a 
nevünk szolgáltatja. Széleskörű autódaru parkunkkal 

és partnereink bevonásával 16 tonnától 250 tonnáig 
bármilyen emelési feladat ellátására vállalkozunk. Re-
ferenciáink bizonyítják,
Az alábbi eszközöket tudjuk bérbe adni:
̧¿¿16 tonnás, 25 tonnás, 28 tonnás, 40 tonnás, 45 ton-

nás, 55 tonnás, 70 tonnás, 120 tonnás, 130 tonnás, 
250 tonnás daru

Speciális adapterek
Szerteágazó tevékenységeink során fellépő igénye-
ket kielégítve döntöttünk amellett, hogy eszközeink 
kihasználtsága érdekében létrehozunk egy speciális 
adapterekkel foglalkozó részleget. 
Eszközeinket az alábbi adapterekkel tudjuk felszerelni:
̧¿¿roppantó olló, acélvágó olló, verőfej, személyi eme-

lőkosár, darugém, raklapemelő, villahosszabbító 
nagy választékban.

Személyemelő gépek
Rendszeresen karbantartott emelőgép parkunkban 
megtalálhatók mind az elektromos, mind a dízeles 
kivitelű ollós és kosaras személyemelő berendezések. 
Megbízóink igényeinek megfelelően emelőgépeink 
mellé kezelőt is tudunk biztosítani. 
A rendelkezésre álló eszközeink az alábbiak:
̧¿¿10 méteres, 12 méteres, 15 méteres, 16 méteres, 

18 méteres, 42 méteres személyemelők
̧¿¿függesztett emelőkosár 98 méterig

Targonca
Rakodási és mozgatási feladatok ellátására bérbe 
adunk targoncákat kezelővel illetve kezelő nélkül is. 
Targoncáink rendelkezésre állnak, mind elektromos, 
mind dízeles kivitelben, akár a legmodernebb környe-
zetvédelmi előírásoknak is megfelelve. 
̧¿¿1,5 tonnás, 2 tonnás, 3 tonnás, 3,5 tonnás, 4,5 ton-

nás, 5 tonnás, 7 tonnás, 15 tonnás

Földmunkagépek
Tevékenységeinkkel szorosan összefűződő egysé-
geként hoztuk létre a földmunkagépekkel foglalkozó 
csoportunkat. Piaci igényeknek eleget téve folyamatos 
fejlesztés mellet eljutottunk arra a szintre, hogy az 
alábbi gépparkkal tudjuk ellátni a földmunkák kivitele-
zését:
̧¿¿kotró rakodógép, teleszkópos rakodógép, lánctalpas 

forgókotró, mini rakodógép

Emeléstechnika
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Mérnöki szolgáltatásaink

Több évtizedes sikeres fejlődés eredményeként, a 
vevőink által megfogalmazott igények szerint hoztuk 
létre mérnöki szolgáltatásokat nyújtó részlegünket, 
melyekkel kiegészülve teljes körű, kulcsrakész meg-
oldásokat tudunk ajánlani ügyfeleinknek. Magasan 
képzett szakembereink naprakész ismeretekkel és 
sok év tapasztalatával garantálják a vezetésükkel 
gördülékenyen működő projektek sikerét.

Kulcsrakész, hibátlan megoldások határidőre 

Géptelepítés, gépmozgatás
Saját eszközparkunkkal az egyszerű gépmozgatástól 
a teljes gyár, gyártósor telepítéséig bármilyen felada-
tot el tudunk végezni nemzetközi szinten. Gépparkun-
kat remekül kiegészíti a professzionális szervezést, 
magas szintű munkavégzést garantáló tapasztalt 
csapatunk, akik a biztonsági előírások figyelembe vé-
tele mellett a legmagasabb minőségi szinten képesek 
végrehajtani a feladatokat.

Meglévő erőforrásaink lehetővé teszik akár egy 
teljes gyár vagy gyártósor (át)telepítésének komplett 
elvégzését. 
 

Szolgáltatásaink spektruma:
̧¿¿Egyszerű gépmozgatás
̧¿¿Gépmozgatás több száz tonnáig
̧¿¿Új berendezések telepítése
̧¿¿Berendezések erőforrásainak felmérése 

(víz, levegő, olaj, áram)
̧¿¿Berendezések, gépek erőforrásainak kiépítése
̧¿¿Gyárak kulcsrakész áttelepítése
̧¿¿Belső áthelyezés
̧¿¿Gépalap tervezése, kivitelezése
̧¿¿Nemzetközi normál, túlméretés gép, berendezés 

szállítás
̧¿¿Interkontinentális szállítás előkészítése, 

csomagolás, konzerválás
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Elektromos szolgáltatások
Versenyképes megoldást tudunk nyújtani partnere-
ink számára elektromos munkák területén, beleértve 
a vezérlést, vezérlőrendszerek illetve az automati-
zálási feladatok teljes körű ellátását, az egyszerű 
ellenőrzésektől a villamos elosztóhálózatokon át a 
vadonatúj kontrollpanelek telepítéséig. Vállaljuk a 
legösszetettebb CNC-vezérlések üzembe helyezését 
vagy leállítását is, a karbantartással és hibakeresési 
szolgáltatással együtt. 

Mechnikai szolgáltatások
Magasan képzett gépszerelőink, minősített 
hegesztőink, technológiai csőszerelőink képesek 
bármilyen gyártósor kisebb módosítására, komp-
lett áttelepítésére vagy átalakítására. Könnyen 
találunk megoldást acélszerkezetek tervezésére, 
módosítására, legyártására és helyszíni össze-
szerelésére. Mechanikai szolgáltatásunk kere-
tében el tudjuk látni a speciális acélszerkezetek 
(statikai) tervezésén és gyártásán felül a gyártási 
berendezések speciális szintezését, pozicionálá-
sát, beállítását is.
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Tapasztalt projektvezetőink szem előtt tartva a biz-
tonságos munkavédelem feltételeit, gondoskodnak 
arról, hogy a helyi szabályozások és a vevői követel-
ményeknek betartása, betartatása mellett kivitelezzék 
a projektet. Az előírásoknak való megfelelésről 
Health & Safety munkatársunk gondoskodik, 
akinek kizárólag az a feladata, hogy a munkafolya-
matok nyomon követésével részt vegyen a projektek 
kockázatértékelésének készítésében, a potenciális 
veszélyek felmérésében és a helyszíni munkavédelmi 
helyzet nyomon követésében. 

Projektvezetőink képesek az egyszerű gépmozga-
tástól a kulcsrakész gyártelepítésig minden projektet 
megfontoltan és tervezetten koordinálni, minimálisra 
csökkentve így a kieső munkaórák számát és egyéb 
kellemetlenségeket.

Körültekintő tervezéssel a leghatékonyabb 
munkavégzésért
Célunk a partnereink számára olyan munkatervek ké-
szítése, ami lehetővé teszi, hogy csökkenteni tudjuk 
a telepítésből vagy áthelyezésből adódó munka-
órák kiesését. Partnereink igényeire odafigyelve úgy 
tervezzük és hajtjuk végre a karbantartási munkálato-
kat, hogy a lehető legjobban alkalmazkodunk a helyi 
szokásokhoz és elvárásokhoz.

Biztonság, első osztályú munkavédelem és 
professzionális projektvezetés
Munkáink során partnereinkkel közösen egyeztet-
jük a környezetvédelmi és hulladékkezelési szabá-
lyainkat a tökéletesen koordinált és jól működtetett 
rendszer megvalósításához. A munkaterületeken 
végzett feladatok szervezésekor biztosítjuk, hogy a 
munkavállalók az egészségvédelmi és munkavédelmi 
követelményeket betartva a lehető legjobb körül-
mények közt végezzék feladataikat, így kizárólag 
bevizsgált és minősített felszerelést használunk 
kivitelezéskor.

Projektvezetés
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Szállítási szolgáltatások
Változatos járműparkunknak és csapatunknak köszön-
hetően a normál ponyvás szállítástól kezdve a speciá-
lis traileres nehézgépszállításig vállaljuk a legkülönbö-
zőbb feladatokat, akár nemzetközi szinten. Képesek 
vagyunk ellátni a normál közúti szállítástól kezdve a 
speciális nehézgépszállításig – belföldi, de akár nem-
zetközi szinten is – a legkülönbözőbb feladatokat, azok 
teljes ügyintézésével. Különleges esetben 110 tonnáig 
tudunk megbízást teljesíteni.

Nehézgép szállítás
Nagy méretű, nehéz gépeket, emelőállványokat az elő-
írásoknak megfelelő feltételekkel szállítunk ügyfelünk 
által megadott helyre. Képzett szakembereink nagy 
gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek, és folya-
matos képzésben részesülnek, ami biztosítja munkánk 
magas színvonalát. Az adott megbízáshoz igazodó 
eszközöket használva a nehézgépek, tárgyak szállítása 
terén bármilyen feladatot képesek vagyunk elvégezni. 

Speciális műszaki mentés
Rendszeresen együttműködve 
különböző közszolgálati ren-
dészetekkel, több, kihívásokat 
jelentő feladatott sikerült végre-
hajtanunk az elmúlt évek során. 
Közúti vagy üzemi balesetek 
során felmerülő bontásban, 
kiemelésben, elszállítási felada-
tokban kivételes egyedülálló 
gyakorlattal rendelkezünk.

Logisztika
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Kereskedelem

Kiskereskedelem
Móron található kiskereskedelmi üzletünkben kiváló 
minőségű munkavédelmi eszközök és felszerelések 
kínálatával várjuk vevőinket. A legkülönbözőbb iparági 
megoldásoktól a munkavédelmi tiltó és figyelmeztető 
táblákig szinte mindre tudunk megoldást kínálni. Ter-
mékkínálatunk körét mind választékában, mint darab-
szám tekintetében a vevők igényeinek és elvárásainak 
figyelembe vételével folyamatosan fejlesztjük. Igény 
esetén személyre szabott munkaruhák, védőfelszere-
léseket beszerzését is meg tudjuk oldani. Kollégáink 
mindenre kiterjedő szaktanácsadással igyekeznek 
minden partnerünknek segíteni. 

Nagykereskedelem
Nagykereskedelmi részlegünkben emeléstechnikai 
eszközöket és kiegészítőket forgalmazunk, pl. személy-
emelő lifteket, textil- és drótköteleket, függesztékeket, 
teheremelő láncokat, rakományrögzítőket, láncos 
emelőket és különféle hidraulikus emelő berendezé-
seket. Ezeken a területeken neves gyártók (MANTALL, 
J&S) kereskedelmi és műszaki képviseletét látjuk el 
Magyarországon és Európában egyaránt. Munkatársa-
ink az emeléstechnikában szerzett gazdag tapaszta-
lattal állnak partnereink rendelkezésére. Forgalmazott 
eszközeinkre teljes körű szerviz hátteret és csere gépet 
biztosítunk az ország egész területére.

Megbízható, komplex 
megoldást kínálunk 
az emeléstechni-
kában előforduló 
legextrémebb felada-
tokra is!

10



Célunk, hogy ügyfeleinket a lehető legmagasabb szín-
vonalú emeléstechnikai eszközökkel lássuk el, ezzel se-
gítve őket a hatékony és biztonságos munkavégzésben.
Magas szakmai színvonalú, a megrendelő igényeit 
maximálisan kielégítő teljeskörű szolgáltatásainkat 
az alábbi területeken veheti igénybe: Munkavédelem, 
Tűzvédelem, Környezetvédelem, Emelőgép szakértői 
tevékenység

Oktatás
Az évek során szerzett tapasztalataink arra ösztö-
nöztek bennünket, hogy létrehozzuk oktatási köz-
pontunkat, ahol a saját munkatársaink és partnereink 

számára továbbadva tudásunkat hozzájáruljunk a 
munkahelyek biztonságossá tételéhez. 

Oktatási központunkat jelenleg Móron üzemeltetjük, 
ahol az alábbi naprakész szolgáltatásokkal állunk 
rendelkezésre:
̧¿¿Munka- és tűzvédelem oktatása
̧¿¿Emelőgép kezelés oktatása
̧¿¿Nehézgép kezelés oktatása
̧¿¿Biztonságtechnika oktatása
̧¿¿Környezetvédelem oktatása
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Referenciáink:

www.langmahr.hu

20 éves szakmai tapasztalatunk,
saját gépparkunk, speciális tudással

rendelkező mérnökeink és szakembereink 
garantálják a feladatok gyors

és biztonságos kivitelezését.


