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Obstarávacia 
cena

Očakávaná dĺžka 
prevádzky

Náklady na 
prevádzku a údržbu

Využitie  
stroja Abrazívnosť Rázy Vlhkosť

Nabaľovanie 
materiálu

Hmotnosť 
stroja Šírka líšt

Zarovnávanie 
terénu

General Duty

heavy Duty
Najnižšia 

počiatočná cena
Ak sa čas prevádzky 

predlžuje, ktorý 
podvozok ponúka 

najlepšiu protihodnotu.

Ktorý podvozok ponúka 
najnižšie prevádzkové 
náklady pri najširšej 

škále použitia.

Ak sa zvyšuje využitie 
stroja, ktorý podvozok 

prinesie najlepšiu  
protihodnotu.

Ak sa zvyšuje abrazív-
nosť, ktorý podvozok 

poskytuje najlepšiu odol-
nosť proti opotrebeniu.

Ak sa zvyšujú 
rázy, ktorý 

podvozok dosiahne 
najvyšší výkon.

So zvýšenou vlhkosťou sa 
životnosť podvozka typicky 

znižuje. Podvozok, ktorý 
najlepšie odoláva vlhkosti.

Ak hrozí nabaľovanie 
materiálu, ktorý 

podvozok je pre túto 
situáciu najvhodnejší.

Ak sa zväčšuje 
hmotnosť stroja, 
ktorý podvozok ju 
zvláda najlepšie.

Ktorý podvozok sa 
najlepšie hodí pre 

zvýšené zaťaženie pri 
použití širších líšt.

Ktorý podvozok 
poskytuje 

najlepší výkon pri 
zarovnávaní terénu.

 dobrý lepší najlepší Platnosť akcie: do 31. 12. 2019

TABUĽKA nA VýBer PODVOZKA

rOBUSTnÉ PÁSY Pre nÁrOČnÉ APLiKÁCie

Pásy Cat HD boli vyvinuté pre potreby stredne veľkých 
strojov so zvýšenými hnacími kolesami v náročných pro-
strediach. Tieto pásy sú teda viac než iba inou verziou 
konvenčných olejom mazaných pásov (SALT) od Cat.

Pásy HD môžu pri najnáročnejších terénnych podmien-
kach predĺžiť životnosť podvozka v porovnaní s Cat 
SALT až o 20 percent. Najväčšie výhody sa prejavujú 
v extrémne náročných podmienkach s vysokým rázovým 
zaťažením, napr.:
•		spracovanie	dreva	/	zalesňovanie	a	kopanie	násypov
•		práca	v	kamenistom	teréne
•		práca	na	nerovnom	teréne	so	širokými	doskami	pásov	

(hlavne stroje s nízkym tlakom na pôdu – Low Ground 
Pressure, t. j. LGP)

POrOVnAnie PÁSOV hD A GD

Komponent Výhoda

Články pásu zvýšená životnosť puzdra 
 hlboké tepelné spracovanie 
  vyššia sila

Klzné ložiská  zvýšená životnosť

Čapy zvýšená životnosť

Podvozky 
dozérov Cat® 
heavy Duty

Záruka podvozka proti netesnosti a prasknutiu

Záruka na diely podvozka Heavy Duty sa vzťahuje na 
netesnosti a prasknutia na obdobie 3 rokov, 4 000 hodín 
prevádzky alebo do 100 % opotrebenia, podľa toho, 
čo nastane skôr. Podrobné informácie získate u vášho 
zastúpenia Zeppelin SK.

Podvozky 
dozérov Cat® 

General 
Duty

VýKOn, nA KTOrý SA MÔŽeTe SPOĽAhnÚŤ

Pre aplikácie s nízkym až stredným nárazovým zaťaže-
ním, pri ktorom nie je nutný zvýšený výkon podvozka 
Cat® Heavy Duty, odporúčame použiť podvozky 
General Duty.

•		Hoci	základné	komponenty	GD	majú	inú	špecifikáciu	
ako komponenty HD, obidva systémy sú kompati-
bilné. To eliminuje náklady na dodatočné vybavenie 
a prestoje sú redukované na minimum. Dosky Cat-HD 
môžu byť namontované podľa požiadaviek zákazníka 
aj na reťaz pásov GD.

•		Podvozkové	diely	Cat® sú dostupné na sklade, preto 
ich Zeppelin SK môže dodať rýchlo, takže vaše stroje 
sú rýchlo pripravené na opätovné použitie.

•		Pásy	GD	sú	k	dispozícii	s	rôznymi	variantmi	dosiek.	
Táto voľba môže mať značný vplyv nielen na 
trakciu a flotáciu podvozka, ale aj na životnosť 
celého podvozka.

Záruka podvozka proti netesnosti a prasknutiu

Záruka na diely podvozka General Duty sa vzťahuje 
na netesnosti a prasknutia na obdobie 4 rokov, 
3 000 hodín prevádzky alebo do 100 % opotrebenia, 
podľa toho, čo nastane skôr. Podrobné informácie 
získate u vášho zastúpenia Zeppelin SK.


