
Máte ČO rObiť !
POMôžeMe váM v tOM...

Brity pre všetky  
kolesové nakladače,  
dozéry, skrejpre a grejdre
teraz so zľavou až do

zeppelin.sk

-45 %
Akcia platí od 22. 6. do 31. 10. 2022



Stredové a koncové rezné 
hrany radlíc strojov Cat® sú 
navrhnuté v súlade s vašim 
strojom a podmienkami 
vašej práce.

Len originálne rezné hrany 
Cat s dlhou životnosťou sú 
zárukou, že presuniete viac 
materiálu s kratšími prestojmi 
a nižšími nákladmi na hodinu.

Vyberte si nástroje, ktoré 
najlepšie vyhovujú vášmu 
typu prác – tak dosiahnite 
požadované výsledky.

Vyberte si tie správne rezné hrany pre váš stroj

PreSné rezné  
hrAny
Vašu investíciu pomáha chrániť až 20 % 
viac oterového materiálu, nižšie náklady 
za hodinu, plus až o 40 % viac oterového 
materiálu na hranách s predĺženou 
životnosťou.* Presné rezné hrany Cat sú 
jediné hrany s indikátormi opotrebovania 
priamo v materiáli reznej hrany, takže 
vopred viete, kedy je potrebné otočiť rezné 
hrany, aby ste sa vyhli nákladnej oprave.
* V porovnaní so staršími reznými hranami.

SySTéM reznýCh hrán 
PerforMAnCe
Tento systém má lepší záber, zrýchľuje 
nakládku a zvyšuje produktivitu vďaka 
presnému vedeniu radlice, ktorá 
rozpojí aj tie najtvrdšie materiály. 
rezné hrany Cat Performance sú 
navrhnuté pre najnáročnejšie apli-
kácie a dosahujú až o 35 % vyššiu 
hmotnosť nákladu a o 17 % vyššiu 
produktivitu v porovnaní so štan-
dardnými reznými hranami.

SySTéM reznýCh hrán 
hIGh ABrASIon
nový systém odlievaných rezných hrán 
Cat s vysokou oteruvzdornosťou predlžuje 
využitie stroja v náročných abrazívnych 
aplikáciách, čo znamená kratšie prestoje 
a vyššiu produktivitu. nové koncové 
hrany s vysokou oteruvzdornosťou sú 
teraz doplnené odlievanými oteruvzdor-
nými reznými hranami, čím sa dosahuje 
až o 40 % dlhšia životnosť v porovnaní 
so systémom extended Wear Life.
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obchodní zástupcovia servisu – pssr

SK 0910 859 013 michal.zosiak@zeppelin.com
SK 0903 901 328 jergus.omasta@zeppelin.com
SK 0902 267 275 andrej.franko@zeppelin.com
BA 0903 530 459 jano.david@zeppelin.com
zA 0903 564 921 milos.lucan@zeppelin.com
BB 0903 704 247 stefan.marko@zeppelin.com
Ke 0903 804 823 viktor.blanar@zeppelin.com

požičovňa staveBných strojov 
 048 / 169 69     pozicovna-sk@zeppelin.com

Podmienky akcie: Konkrétne produkty môžu mať nastavené iné hodnoty zliav. Zľava 45 % je maximálna poskytnutá zľava a vzťahuje sa iba na niektoré produkty. Poskytnutá zľava je konečná a nekumuluje 
sa so štandardnou zľavou pri objednávaní cez Parts.Cat.com

záruka caterpillar
Stredové a koncové rezné hrany Cat sú zaručene 
odolné proti zlomeniu. Ak sa komponent počas 
bežnej prevádzky poškodí, bude bezplatne 
vymenený. záruka podlieha určitým podmienkam. 
Podrobnosti vám poskytne váš predajca Cat.

teraz so 
zľavou až do -45 %
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