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Služby
Firma Tesort zajišťuje rozsáhlou škálu služeb, vyplývajících z jejího zaměření a odbornosti.
Tato služby zajišťují naši odborníci pracující mnoho let v tomto oboru a mající dokonalý 
přehled o současných trendech.

 PoradenStví v oBLaSti maniPULací

• Navrhneme Vám nejvhodnější a nejefektivnější způsob manipulace ve                           
vašem provoze s důrazem na bezpečnost práce.

 PoradenStví v oBLaSti LegiSLativY

• Provedeme Vás platnými normami a předpisy z oblasti manipulace s 
materiálem.

• Poradíme Vám co vyžadovat od dodavatelů vašich manipulačních prostředků. 

 návrhY maniPULačních ProStředků

• Navrhneme a zpracujeme výkresovou dokumentaci pro standardní i   
specifické provedení manipulačních přípravků a zařízení.

 návrhY maniPULačních PoStUPů

• Vytvoříme pro váš provoz návrhy manipulačních postupů s ohledem na vaše 
dosavadní postupy a s ohledem na bezpečnost práce.

  návrhY, výroBa a dodání SLoUPových jeřáBů a Pojezdových dráŽek četně 
oStatních maniPULačních zařízení a komPonentů S tím SoUviSejících

• V případě potřeby další manipulace ve vašich běžných nebo i stísněných 
provozech, provedeme analýzu potřeb a navrhneme nejvhodnější konstrukci 
pro zavěšení manipulačního prostředku.

 zárUční a PozárUční ServiS

• Na všechny výrobky dodané firmou Tesort, zajišťujeme záruční i pozáruční 
servis v našich dílnách nebo přímo u zákazníka. 

• Servis provádíme i na námi nedodaných výrobcích, které však odpovídají 
současné legislativě.

 jednoLeté a tříLeté revize vázacích a maniPULačních ProStředků

• Zajišťujeme pravidelné kontroly a revize vázacích a manipulačních prostředků 
v termínech dle požadavku zákazníka.

• Zajišťujeme tříleté kontroly a revize magnetickou defektoskopií. Tuto činnost 
provádějí zkušení pracovníci certifikovaní zkušebním ústavem.

  evidence vázacích a maniPULačních ProStředků eLektronickým 
Programem tereS

• Pro účely evidence vázacích a manipulačních prostředků byl vyvinut speciální 
evidenční program TERES. V tomto programu jsou evidovány všechny vázací a 
manipulační prostředky, které jsou distribuovány firmou Tesort.

• Evidenční program TERES je k dispozici též zákazníkům, kteří mohou program 
využívat pro svou evidenci.

 zátěŽové zkoUškY na zkUšeBních StoLicích aŽ do tahového zatíŽení 50 t

• Firma Tesort disponuje se třemi zkušebními, zátěžovými stolicemi. Na těchto 
zařízeních jsou prováděny zkoušky vázacích a manipulačních prostředků dle 
požadavku zákazníka.

• Mobilní zkušební stolice umožňuje provádět tyto zkoušky přímo u zákazníka.
• Na stabilní zkušební stolici je možno testovat manipulační traverzy, ale i další 

zařízení, až do tahového zatížení 50 tun.

 demonStrace maniPULací a maniPULačních zařízení v Předváděcím centrU.

• V předváděcím centru je možno vyzkoušet mnoho způsobů manipulace s  
břemeny.

• Je zde vystaven nejdůležitější sortiment dodávaných manipulačních a 
vázacích prostředků.

 škoLení a Semináře

• Firma Tesort pořádá ve svých prostorách nebo přímo u zákazníků mnoho   
odborných školení.

• Supervizor pro manipulaci Milan Zloch přednáší na mnoha celostátních   
konferencích v oblasti vázání a manipulace.
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Revize a servis

   Servis a revize vázacích a manipulačních prostředků jsou ve firmě Tesort prováděny 
zkušenými odborníky, kteří pravidelně prochází školeními přímo u výrobců jednotlivých 
produktů.

  Servis a revize jsou prováděny po celé České republice a na Slovensku.

   V případě magnetické defektoskopie mají servisní technici kvalifikaci dle požadavku EN 473 
ISO9712 a Std-101 APC pro obor nedestruktivní defektoskopie. Firma Tesort disponuje se 
dvěma kompletními soupravami pro provádění magnetické defektoskopie.

   Funkčnost a bezpečnost kontrolovaný produktů je prověřována na zkušebních stolicích s 
kapacitou až 50 t.

   Servisní automobily jsou vybaveny potřebnými přístroji, nářadím i náhradními díly, tak že 
lze velkou část oprav provést hned při první návštěvě u zákazníka. Dle evidence je to až 
82% všech servisních a revizních zásahů.

zárUční a PozárUční ServiS

Na všechny výrobky dodané firmou Tesort, zajišťujeme záruční i pozáruční servis v našich 
dílnách nebo přímo u zákazníka. Servis provádíme i na námi nedodaných výrobcích, které 
odpovídají současné legislativě.

  Servis je prováděn na základě naší evidence nebo dle požadavků zákazníka.

   Po provedení servisní prohlídky nebo opravy je zákazníkovi vystaven protokol o funkčnosti 
výrobku.

  Náhradní díly jsou odebírány přímo u výrobce nebo jsou použity odpovídající ekvivalenty.

   Výsledek servisní prohlídky nebo opravy je zaznamenáván do naší elektronické evidence 
TERES, která je k dispozici i pro zákazníka.

jednoLeté a tříLeté revize vázacích a maniPULačních ProStředků 

   Zajišťujeme pravidelné kontroly a revize vázacích a manipulačních prostředků v termínech 
dle naší evidence nebo dle požadavku zákazníka.

   Zajišťujeme tříleté kontroly a revize magnetickou defektoskopií. Tuto činnost provádějí 
zkušení pracovníci certifikovaní zkušebním ústavem.
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šPatná maniPULace

technické vYBavení ServiSního odděLení

 Dvě kompletní pracoviště magnetické defektoskopie s pravidelnou kalibrací:
• elektromagnetický zdroj
• magnetická cívka
• měřič intenzity magnetického pole
• měřič intenzity UV zdroje
• měrka hustoty zkušebního roztoku
• Bertholdova měrka
• mobilní zatemňovací zařízení 

 Zkušební certifikované stolice s pravidelnou kalibrací:
• tahové zatížení 6.000 Kg
• tahové zatížení 20.000 Kg
• tahové zatížení 50.000 Kg

 Technické zařízení pro snímání RFID čipů.

  Vzdálený přístup do evidence vázacích a manipulačních prostředků dodaných nebo 
revidovaných firmou Tesort.

dokUmentace nezBYtná Pro Provedení ServiSního záSahU neBo revize

  Nejdůležitější doklady pro provedení revize jsou:
• návod k použití
• prohlášení o shodě
• evidenční karta v elektronické nebo papírové podobě

  Všechny uvedené dokumenty musí zákazník vyžadovat při koupi od dodavatele.

   Vysoko pevnostní řetězy a ostatní komponenty musí být označeny tak, aby byla možná 
jejich identifikace. Bez tohoto označení není možné provést požadované revisní úkony.
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tereS - evidence manipulační techniky

charakteriStika

• Evidence manipulační techniky TERES je nově vyvinutý portál pro evidenci revizí a 
prohlídek manipulační techniky. 

• Portál nabízí evidenci všech vázacích a manipulačních prostředků zakoupených jak u 
společnosti Tesort, tak u jiných dodavatelů.

• Pro využívání portálu nabízíme několik uživatelských licencí.
• Pomocí systému TERES lze snadno a rychle provádět identifikaci kontrolovaných 

produktů díky zabudovanému či integrovanému RFID čipu. Lze však provést identifikaci 
pomocí unikátního kódu i bez čipu.

• V případě RFID čipu je načtení provedeno externí čtečkou, která provede údaj do PC 
nebo tabletu pomocí USB nebo Bluetooth a ten vyhledá příslušnou položku. Tímto 
způsobem je možné zavádět i nové kontrolované položky do systému.

• Software TERES lze využít pro všechny typy evidencí i revizí. Je samozřejmé, že v 
případě potřeby je možné příslušný záznam - dokument vytisknout.

výhodY

• hlídání periodicity revizí a prohlídek vázacích a manipulačních prostředků
• tiskové výstupy přímo v PDF nebo připravené rovnou pro tisk
• možnost spuštění na mobilních zařízeních (Android, iOS, Windows Mobile)                                    
• šetří čas při zadávání i vyhledávání položek
• program lze používat bez složitého zaškolení uživatele        
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Semináře

Několikrát do roka nabízíme účast na odborných školeních. Garantem těchto školení je náš 
expert pro manipulaci Milan Zloch.
Ve spolupráci s ostatními kolegy produkt manažery jsou připraveny školení,                                                                                                                            
které se konají v učebnách firmy Tesort nebo při větším zájmu i přímo u zákazníka.

vázací a maniPULační ProStředkY, vázací BodY

• legislativa, sestavy, použití
• legislativa, kontroly a přezkoušení 

 

FiXace Břemen Při PřePravě na LoŽné PLoše doPravního ProStředkU

• legislativa, návrhy
• výpočty, použití a kontroly 

 

oSoBní ochranné ProStředkY Proti PádU z výškY neBo do voLné hLoUBkY

• legislativa, výběr typu dle specifikace nasazení a kontroly 
 

tereS - eLektronická evidence Pro kontroLY a revize vázacích a maniPULačních 
ProStředků

• seznámení s programem, ukázky funkce jednotlivých vstupů a výstupů programu
• ukázky použití při prováděných kontrolách a revizích




