
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

Řetězy pro stroje na pásovém podvozku 
 
■ Řetězy v rozsahu rozteče článků od 90 mm do 350 mm, pro veškeré stroje pro zemní práce, těžbu i zemědělské a 

speciální stroje. 
■ Široký výběr nemazných řetězů, utěsněných, tukem mazaných s polyuretanovým těsněním a olejem mazaných 

řetězů. 
■ Masivní konstrukce článku pro dosažení dlouhodobé odolnosti proti opotřebení. 
■ Speciálně vyvinuté těsnění u všech mazaných pásů pro dosažení maximální životnosti. 
■ Články, čepy a pouzdra s vysokou tvrdostí povrchu a hloubkovým kalením pro dosažení dlouhodobé odolnosti 

proti opotřebení. 
■ Spojovací článek – patentovaný ITM – umožňující rychlou a snadnou demontáž a montáž pásu. 
■ Smontovány z vysoce přesných komponentů, navržených a vyrobených pro dosažení maximální spolehlivosti. 

Pojezdové a nosné kladky 
 
■ Výběr kladek s jednou nebo se dvěma drážkami a nosných kladek vhodných pro minibagry, bagry a buldozery o 

hmotnosti v rozsahu od 0,8 do 800 tun. 
■ Speciální verze vhodné pro silniční frézy, finišery a lesní stroje. 
■ Náplň maziva na celou dobu životnosti a dvojité kuželové těsnění pro dosažení dlouhé životnosti a perfektní 

funkce za jakýchkoliv provozních podmínek. 
■ Za tepla kované vnější obaly kladky pro získání dokonalého vnitřního uspořádání vláken materiálu.  
■ Tepelné zpracování diferenciálním kalením pro dosažení vysoké odolnosti a životnosti. 
■ Precizní design a progresivní výrobní technologie veškerých komponentů pro zabezpečení maximální 

spolehlivosti a životnosti. 



■ Široká škála jednoduchých, dvojitých a trojitých profilů válcovaných za tepla, vhodných pro pásy s roztečí článků v rozsahu 
od 90 mm do 350 mm. 

■ Více než 5000 různých konfigurací pro jakékoliv zákaznické aplikace – od desek pro standardní až po extrémní provoz. 
■ Pro speciální a silniční aplikace jsou k dispozici verze s navulkanizovanou pryží nebo s polyuretanem. 
■ Speciální legovaná boritá ocel a správné tepelné zpracování pro získání pevnosti v ohybu a vysoké odolnosti proti 

opotřebení při jakémkoli používání. 

Desky pás ů 
 

Vodící kola i s napínací jednotkou  
 
■ Široká škála vodicích kol vhodných pro pásové stroje pro zemní práce a speciální stroje, v rozsahu od 0,8 do 500 tun. 
■ K dispozici jsou lité, kované a obráběné typy. 
■ Speciální tepelné zpracování pro dosažení delší životnosti a maximální odolnosti proti velkým zatížením a rázům. 
■ Náplň maziva na celou dobu životnosti – s dvojitým kuželovým těsněním – pro aplikace za standardních i extrémních teplot. 
■ Široká škála vodících kol s napínáním pružinou, elastomerem i dusíkovými akumulátory pro důlní stroje. 

Hnací kola, hnací kola upevn ěná šrouby, p řivařená hnací kola a segmenty  
 
■ Široká škála hnacích kol a věnců hnacích kol vhodných pro pásové stroje pro zemní práce a speciální stroje, v rozsahu od 0,8 do 350 tun. 
■ Široká škála segmentů od tří do šesti zubů, vhodných pro všechny typy pásových strojů v rozsahu od 6 do 100 tun. 
■ Hnací kola, hnací kola upevněná šrouby a hnací kola k navaření vyrobená ze speciální ocelolitiny pro získání perfektní vnitřní i vnější 

homogenity poskytují odolnost proti deformacím. 
■ Přesně kovaná hnací kola, hnací kola upevněná šrouby a přivařená hnací kola zajišťují perfektní montáž a eliminují riziko špatného 

vyrovnání a uvolnění. 

■ Efektivní prokalená hloubka zajišťuje excelentní odolnost proti opotřebení a delší životnost. 



 

Návrh a výroba kompletních podvozk ů 
 
■ Kompletní řada řešení podvozků pro výrobce strojů (OEM), speciálně navržených pro stavebnictví, důlní činnosti, 

komunální služby, lesnictví, stavby komunikací a zemědělství. 
■ Speciální znalosti a know-how pro navrhování a vývoj rozšiřitelných podvozků, karosérií a pojezdů. 
■ Přímá komunikace se zákazníky pro vývoj řešení na míru. 
■ Nejmodernější technologie: multi-body simulace, metoda analýzy konečných prvků a počítačem podporované 

projektování. 
■ Maximální spolehlivost provedení, zaručení hloubkovou laboratorní analýzou a provozními zkouškami. 
■ Modulární systém pro možnost dodání řešení podvozků pro jakékoli aplikace v rekordně krátké době.  
■ Kompletní předprodejní a poprodejní zákaznický servis. 



 

Dosažení kvality procesu.  
Aplikace nejmodern ějších technologií  
od projektování až po výrobu, spole čně  
s důkladným testováním procesu a 
výrobku, zaru čují globální řešení  
se špi čkovou kvalitou.  

Dosažení kvality výrobku.  

Dosažení kvality servisu.  

Nepřetržitý výz kum, vysoce 
specializovaná laboratorní analýza a 
nekompromisní provozní zkoušky  
na všech aplikacích vytvá ří a zaručují 
prvot řídní kvalitu výrobku.  

Celosv ětov é rozmíst ění našich 
výrobních závod ů nám umož ňuje 
pracovat bok po boku s našimi 
zákazníky a rychle a efektivn ě plnit 
jejich požadavky.  



 


