ŠPECIÁLNA PONUKA
ADAPTÉRY ZADARMO!

Pri konverzii z ľubovoľného systému zubov
(platí pre CAT aj Non-CAT) dodáme súbor
adaptérov zadarmo.
Špeciálna ponuka platí do 31. 12. 2020

RÝCHLEJŠIE, JEDNODUCHŠIE, BEZPEČNEJŠIE
Nová generácia zubov
nepotrebuje kladivo
pre maximálnu
produktivitu
Upínací čap ako súčasť adaptéra
zaručuje, že pri výmene zuba sa nestratí
a nemusíte kupovať samostatný čap.
Zub tlačí na čelo adaptéra,
takže upínací čap neprenáša žiadne
zaťaženie a nepoškodí sa.

Lepšie
uchytenie zubov

Integrovaný
upínací čap
Bez kladiva

(rýchle uvoľnenie
a nasadenie)

Zuby a adaptéry
Cat Advansys™
Navrhnuté pre maximálnu
produktivitu a minimálne
náklady v celom cykle
životnosti lopaty
v najnáročnejších aplikáciách.

Vhodné pre
všetky lopaty

Zuby a adaptéry Cat® Advansys™
Nová generácia zubov pre
maximálnu produktivitu
a minimálne náklady
počas životnosti lopaty.
Vysoká záťaž

Voliteľne
typ A.R.M.

Voliteľne
typ A.R.M.

PENETRÁCIA ODOLNOSŤ VOČI OTERU

Zvýšený oter

Zvýšená
penetrácia

Vysoká záťaž
Voliteľne
typ A.R.M.

Univerzálny
nakladač

Na uhlie

Penetrácia Plus

Penetrácia
Voliteľne
typ A.R.M.

Zuby vymeníte rýchlo a ľahko
Systém upínania bez použitia kladiva
nevyžaduje špeciálne nástroje.
Zub nasadíte aj uvoľníte otočením
poistky o 180°.

Univerzálne
rýpadlo

Rozšírený

1

Zub zaistíte otočením poistky o 180°
v smere chodu hodinových ručičiek

2

Zub uvoľníte otočením poistky o 180°
proti smeru chodu hodinových ručičiek

Penetrácia Plus

Penetrácia
Voliteľne
typ A.R.M.

Hrot

Dvojitý hrot

Všetky náhradné diely CAT so zľavou je možné objednať online na Parts.Cat.Com.
Aby sme vám zjednodušili prácu, rozhodli sme sa všetky nástroje, ktoré sa používajú pre online správu strojov Cat, zlúčiť pod jedinú webovú
adresu WWW.MOJSTROJ.SK. Nový portál zaistí, že vaše stroje budú mať vždy to, čo potrebujú. Prehľad o svojich strojoch Cat i nákup
náhradných dielov pomocou Parts.Cat.com, MyCat.com a VisionLink.

Požičovňa stavebných strojov

048 / 169 69
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