
Zabezpečovací systém 
Cat® (MSS)

Kľúč, ktorý zabráni krádeži
Krádeže a neoprávnené používanie strojov sú stále problémom. Zabezpečovací 
systém Cat® sa postará o bezpečnosť vášho stroja a umožní vám rozhodovať o tom, 
kto a kedy môže so strojom pracovať.

Keďže je integrovaný do elektroniky stroja Caterpillar®, systém MSS zabezpečuje 
štartér, motor a prevodovku. Keď je systém aktivovaný, stroj sa dá naštartovať iba 
žltým alebo šedým kľúčom.

Zabezpečovací systém (MSS) poskytuje viacero možností manažmentu stroja. 
Každý zabezpečovací kľúč je unikátny, takže strojníci môžu mať vymedzené len 
určité stroje a pracovný čas. Systém je možné naprogramovať tak, aby umožnil 
použitie štandardného čierneho kľúča v normálnom pracovnom čase a následne 
sa deaktivoval.

Výhody MSS:
•	 Ochrana proti krádeži
•	 Obmedzenie používania stroja iba pre určených strojníkov
•	 Jednoduchá montáž na všetky stroje Caterpillar
•	 Vlastná konštrukcia Cat integrovaná so strojom
•	 Možnosť zľavy na poistnom
•	 Dá sa použiť aj na konkurenčných zariadeniach
•	 Poskytuje údaje pre monitorovanie z centrály
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Ako funguje zabezpečovací 
systém (MSS)
Každý žltý alebo šedý kľúč má unikátne 
identifikačné číslo. Po zasunutí kľúča 
do spínača zapaľovania, elektronický 
modul zabezpečovacieho systému 
overí, či je daný kľúč na schválenom 
zozname. Ak kľúč nemá príslušnú 
autorizáciu, alebo je to štandardný 
čierny kľúč, stroj nenaštartuje.

Zabezpečovací systém Cat (MSS) je 
spoľahlivejší oproti iným dodatočne montovaným alarmom, pretože je integrovaný 
do elektroniky stroja. Vďaka tomu sa jeho ochrana nedá prekonať.

Manažment kľúča
Naprogramovanie zabezpečovacieho systému Cat je jednoduché. Díler Cat 
môže stroj rýchlo naprogramovať na štartovanie s novým kľúčom alebo zmeniť 
nastavenia existujúcich kľúčov. Stroj sa dá naprogramovať na používanie 
viacerých zabezpečovacích kľúčov.

Dostupnosť
•	 Veľa modelov má systém namontované vo výrobe.
•	 Tiež je možné inštalovať v teréne pre celý strojový park a konkurenčné značky.

Potrebné diely
Obj. číslo Popis Cena *

468-3606 Doplnková súprava MSS 2 395,00 €

285-3231 Žltý kľúč MSS 79,95 €

285-3232 Šedý kľúč MSS 106,26 €

Súprava MSS sa dá montovať na stroje s 12 a 24 V systémom, 
obsahuje všetky potrebné diely a dva žlté kľúče. Dodať je 
možné aj ďalšie kľúče; pozri objednávacie čísla.

Kontrola prístupu k stroju
Zabezpečovací systém Cat (MSS) je progra-
movateľný, takže ochranu stroja si prispôso-
bíte svojim potrebám.

•	 Strojníkom môžete obmedziť prístup k ur-
čitým strojom, ak sú nezaškolení pre daný 
model, čím obmedzíte riziko zranenia 
a poškodenia.

•	 Nastavte dni a hodiny, kedy je možné 
stroj naštartovať, čo je dobrá ochrana 
proti nepovolenému použitia stroja napr. 
cez víkend

•	 Naprogramovať môžete obdobia činnosti 
a nečinnosti, ako aj odblokovanie systému 
počas bežných prevádzkových hodín, kedy 
sa dá použiť štandardný kľúč a následne 
sa aktivujú bezpečnostné kľúče.

•	 Naprogramujte bezpečnostné kľúče tak, 
aby ich platnosť skončila v určený čas

•	 Jeden bezpečnostný kľúč sa dá naprogra-
movať pre ktorýkoľvek stroj vo vašom 
parku

Informácie o objednaní
Viac informácií o technických detailoch, ob-
jednaní a rôznych riešeniach vám poskytne 
miestny obchodný zástupca.

Zabezpečovací systém Cat® (MSS)

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA CAT® 
PREDSTAVUJÚ SVETOVÚ TRIEDU 
PRODUKTOVEJ PODPORY.

Ponúkame vám správne diely a servisné riešenia 
na mieste a vtedy, keď to potrebujete.

Sieť obchodných zastúpení Cat s odborne 
vyškoleným personálom vám pomôže dosiahnuť 
maximálnu návratnosť vašej investície.

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
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