
Plastické  
mazivá Cat®
Plastické mazivá Cat® boli vyvinuté, testované a schválené spoločnosťou Caterpillar,  
aby spĺňali rovnako vysoké štandardy ako všetky originálne náhradné diely Cat.
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Plastické mazivá Cat®

Plastické mazivo Cat® 
pre valivé ložiská

Plastické mazivo na guľkové ložiská 
Cat® Ball Bearing Grease s inhibítormi 
korózie zaisťuje vynikajúcu mazanie 
valivých ložísk v širokom rozmedzí 
prevádzkových teplôt.

Výkonnosť pri veľkom namáhaní 
Vynikajúca ochrana pri vysokých otáč-
kach (nad 10 000 min-1) a vysokých 
teplotách (160 °C).

Dlhšia životnosť dielov
Odolnosť voči vysokej teplote chráni 
diely a zabraňuje ich rýchlemu opo-
trebovaniu.

Odporúčané použitie
Plastické mazivo na guľkové ložiská 
Cat® Ball Bearing Grease je možné po-
užívať pre vysokootáčkové guľkové, 
ihlové a zapuzdrené ložiská, napríklad:
• elektromotorov,
• pohonov ventilátorov,
• štartérov,
• alternátorov,
• generátorov.

Tento typ plastického maziva je 
vhodný tiež pre automobilové a ďalšie 
priemyselné odvetvia a je určený najmä 
pre tie zariadenia, ktoré bývajú občas 
vystavené náročným podmienkam.

Balenie Obj. číslo Cena 
390 g CA1306951 11,50 € 
5 kg CA1338807 113,50 € 
390 g CA3178491 9,50 € 
5 kg CA3178492 119,00 €

Balenie Obj. číslo Cena 
390 g MO4526006 4,30 € 
18 kg MO5113291 144,00 €

Balenie Obj. číslo Cena 
390 g MO4526011 3,80 € 
18 kg MO5117337 111,00 €

Balenie Obj. číslo Cena 
390 g MO4540291 6,00 € 

Viacúčelové 
plastické mazivo Cat®

Pre aplikácie s malým zaťažením pri 
nízkych otáčkach.

Minimálne opotrebenie dielov 
Odoláva zmäknutiu. Chráni diely pred 
opotrebovaním.

Ochrana pred koróziou
Odoláva oxidácii a chráni kovy pred 
koróziou. Nespôsobuje koróziu, 
nepoškodzuje oceľ, medené zliatiny 
na panve ložísk ani ostatné bežné 
tesniace materiály.

Univerzálne použitie
Lítiové plastické mazivo pre aplikácie 
s malým zaťažením a nízkymi otáčka-
mi na miestach s nízkou vlhkosťou.

Odporúčané použitie
Plastické mazivo Cat® Utility Grease 
sa odporúča pre aplikácie s malým 
zaťažením a nízkymi otáčkami 
s rozsahom prevádzkových teplôt 
-20 °C až +140 °C.

Univerzálne 
plastické mazivo Cat®

Pre stredné zaťaženie a stredné 
otáčky.

Prvá náplň 
Používa sa ako štandardná náplň 
z výroby vo väčšine strojov Cat.

Dlhá životnosť
Lítiové plastické mazivo s obsahom 
3 % disulfidu molybdénu, určené pre 
stredne náročné aplikácie (stredné 
otáčky, priemerné teploty, nízka 
vlhkosť prostredia).

Minimálne opotrebenie dielov
Odoláva mäknutiu. Chráni diely pred 
opotrebovaním.

Ochrana pred koróziou
Odoláva oxidácii a chráni kovy pred 
koróziou. Nespôsobuje koróziu, 
nepoškodzuje oceľ, medené zliatiny 
na panve ložísk ani ostatné bežné 
tesniace materiály.

Odporúčané použitie
Plastické mazivo Cat® Prime  
Application Grease sa odporúča  
pre aplikácie so strednými  
otáčkami a strednou rýchlosťou 
s rozsahom prevádzkových teplôt 
-20 °C až +140 °C.

Plastické mazivo Cat® 
pre hydraulické kladivá

Určené výlučne pre hydraulické kladi-
vá. Špeciálna receptúra pre extrémne 
teploty a namáhanie s perfektnou 
priľnavosťou k povrchu.

Dlhá životnosť
Vysokokvalitná komplexná zlúčenina 
sulfonátu vápnika s 5 % disulfidu 
molybdénu.

Odolnosť proti vode
Odoláva oplachu sladkou aj slanou 
vodou.

Znížené opotrebenie dielov
Odoláva mäknutiu a dlhodobo chráni 
diely pri vysokom tlaku a v aplikáciách 
s extrémnym zaťažením.

Ochrana pred koróziou
Odoláva oxidácii a chráni kov proti 
hrdzaveniu. Nespôsobí koróziu a nepo-
škodí oceľ, ložiská z medených zliatin 
alebo bežné tesniace materiály.

Odporúčané použitie
Plastické mazivo Cat® Hammer Paste 
je určené pre aplikácie s veľkým 
zaťažením a vysokými teplotami 
s rozsahom prevádzkových teplôt 
-20 °C až +1 100 °C.
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Vhodné Pre 

Centrálny 

mazaCí systém

dekalamitka
Ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny platia do 31. 12. 2021 centrálne mazanie

Banská BystriCa
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica – Kráľová
Tel.: 048 / 414 99 62

BratislaVa
Pribylinská 10
831 04 Bratislava – Žabí majer
Tel.: 02 / 4910 0601

košiCe
Železiarenská 96
040 15 Košice – Šaca
Tel.: 055 / 611 56 23

Žilina
Hruštiny 33
010 01 Žilina
Tel.: 041 / 500 27 37

obchodní zástupcovia servisu – Pssr
BA 0903 530 459 jano.david@zeppelin.com
ZA 0903 564 921 milos.lucan@zeppelin.com
BB 0903 704 247 frantisek.stancek@zeppelin.com
KE 0903 254 373 pavol.havasi@zeppelin.com
SK 0910 859 013  michal.zosiak@zeppelin.com
SK 0903 901 328 jergus.omasta@zeppelin.com
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