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zlava 18 %



ŠMYKOM RIADENÉ NAKLADAČE
Gumové pásy môžu tvoriť až 50 % nákladov na údržbu kompaktných pásových nakladačov počas prvých 3 rokov* 
prevádzky. Špeciálna konštrukcia gumových pásov Cat s oceľovým jadrom zaručuje maximálnu odolnosť aj 
v tých najnáročnejších aplikáciách. Pre používateľa to znamená dlhšiu životnosť a nižšie náklady na motohodinu.

• Pásy Cat pre ťažkú prevádzku s hladkým 
dezénom sa vyznačujú menším narušením 
podkladu, takže sú ideálne pre všetky typy 
dokončovacích prác. Na snehu alebo mäkkom 
podklade poskytuje hladký dezén lepší záber 
v porovnaní s hrubým dezénom gumových pásov.

• Pásy Cat pre ťažkú prevádzku s hrubým dezénom 
sú robustné a preto vhodné ako univerzálne 
riešenie pre stroje pracujúce v podmienkach 
s vysokými rázmi a oterom.

• Pásy Cat pre ťažkú prevádzku s krížovým 
dezénom sa uplatnia ako nízkonákladové 
riešenie. Krížový dezén je vhodný na všetky 
aplikácie so stredným a nízkym rázovým 
namáhaním a poskytuje optimálny záber 
na snehu.

* Náklady kalkulované pri dodržaní pravidelnej údržby podľa návodu na prevádzku a údržbu 
a priemernej životnosti pásov 500 / 1 500 hodín prevádzky.

SKALA ZEMINA TRÁVA SNEH

ŤAŽKÁ PREVÁDZKA – HLADKÝ DEZÉN

ŤAŽKÁ PREVÁDZKA – HRUBÝ DEZÉN

BEŽNÁ PREVÁDZKA

UNIVERZÁLNE TERÉNNE NAKLADAČE
Pásy pre univerzálne terénne pásové nakladače sú konštruované pre rôzne typy terénu a prevádzkové podmien-
ky. Tieto pásy vynikajúco spájajú odolnosť a výkon vo všetkých aplikáciách určených pre univerzálne terénne 
pásové nakladače.



BEŽNÁ PREVÁDZKA ŤAŽKÁ PREVÁDZKA, 
HRUBÝ DEZÉN

ŤAŽKÁ PREVÁDZKA, 
HLADKÝ DEZÉN

MINIRÝPADLÁ
Pásy pre hydraulické minirýpadlá Cat sú navrh-
nuté tak, aby zabezpečili optimálny záber 
a odolnosť v rôznych aplikáciách a podmienk-
ach podkladu.

• Pre ťažkú prevádzku: Sú ideálne pre stroje 
pracujúce v náročných podmienkach 
výroby, s vysokým počtom hodín prevádzky. 
Tieto pásy zvládnu aj tie najnáročnejšie 
aplikácie.

• Pre bežnú prevádzku: Pásy sú vhodné tam, kde sa predpokladá menší počet hodín prevádzky, pre staršie stroje 
alebo ak je rozhodujúca nízka nákupná cena.

Caterpillar ponúka pre minirýpadlá aj oceľové pásy s gumovými segmentmi. Takéto oceľové pásy majú vlastnosti 
gumových a navyše sami odstraňujú nečistoty z článkov, čo zmenšuje opotrebovanie pastorka a puzdier. Gumové 
segmenty znižujú vibrácie stroja a tak zlepšujú plynulosť jazdy a komfort strojníka, a tiež zmenšujú narušenie podkla-
du v porovnaní s klasickými oceľovými pásmi. Navyše, oceľové pásy umožňujú v prípade potreby vymeniť jednotlivé 
gumové segmenty, čo je veľká úspora oproti výmene celého gumového pásu.
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Platnosť akcie od 1.1.2022 do 31.12.2022.

KONTAKTY
BANSKÁ BYSTRICA 

Zvolenská cesta 14605/50
974 05 BANSKÁ BYSTRICA – Kráľová
0903 901 328

BRATISLAVA

Pribylinská 10
831 04 BRATISLAVA
0903 530 459

VIETE O NAŠOM VERNOSTNOM PROGRAME? 
Zistite viac na https://zeppelin.sk/mojucet

Nakupujte náhradné diely online na 
Parts.Cat.com cez mojstroj.sk

TRENČÍN

Zlatovská ulica
911 05 TRENČÍN
0904 388 181

KOŠICE

Železiarenská 96
040 15 KOŠICE – Šaca
0903 804 823

ŽILINA

Hruštiny 33
010 01 ŽILINA
0903 564 921


