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Původ a kvalita:
Podvozkové díly nabízíme především od nejlepšího výrobce z Jižní Koreje - firmy Daechang Forging Co., Ltd
(zkráceně DCF) v Koreji. Jde o nejnovější, soustavně modernizovanou a na špičkové úrovni udržovanou výrobu
jednak pro prvovýrobu pro firmy Volvo, Liebherr, Neuson, Samsung, Hyundai, Daewoo, aj. a pro náhradní
spotřebu pro téměř kompletní sortiment podvozků dozerů a rypadel.
DCF má celosvětovou zastupitelskou síť. V USA jsou tyto díly distribuovány sesterskou firmou Trek–DCF,
v Evropě německou firmou LIS-Linser Industrie Service, kterou v České Republice a na Slovensku
zastupujeme.
Kromě dílů DCF nabízíme a dodáváme díly od dalšího jihokorejského výrobce - Sungbo. a od německé firmy
Bögra – dodavatele do prvovýroby pro Liebherr a Neuson. Alternativně dodáváme i podvozkové díly od
nejznámějšího evropského dodavatele tohoto sortimentu – firmy Berco.
STAS byl jako zástupce těchto špičkových výrobků zvolen pro dlouholetou tradici a zkušenosti s tímto
sortimentem - dlouhodobě dodáváme, renovujeme a opravujeme dozery ČTZ a dodáváme díly na rypadla Unex.
Disponujeme zkušeným personálem, prostory a veškerým vybavením pro výměnu podvozků v naší dílně.
Kromě podvozkových dílů dodáváme i opotřebitelné díly - zuby a břity.
Námi nabízené zuby LIS a SBIC jsou v kvalitativním standardu zcela srovnatelném s jakýmikoliv produkty
nabízenými na zdejším trhu jinými evropskými dodavateli. Povrchová tvrdost zubů je v rozmezí 48 - 52 HRC tj.
450 -510 HB.
Kromě zubů standardní kvality nabízíme i vysoce odolné zuby na rypadla, nakladače a rozrývače dozerů a
ochranné prvky lopat nakladačů od amerického výrobce Hensley s tvrdostí 480-530 HB v celé hmotě zubu. Při
nasazení na strojích intenzivně provozovaných v nejnáročnějších podmínkách přinášejí podstatné úspory
nákladů. Dokladem špičkové kvality produktů Hensley je, že tohoto výrobce zakoupila fa Komatsu, převzala jimi
vyvinutý systém, který prodává pod názvem K-max a který pro ně Hensley vyrábí.
Dalšími, rychle se rozvíjejícími obory naší nabídky jsou jednak zaměnitelné i originální díly – filtry,
elektrovýstroj, čerpadela, díly motoru, převodů, brzd, aj. na veškeré stroje Caterpillar, Komatsu a Volvo a
gumové pasy na kompletní sortiment minirypadel.

Reference:
Během dosavadního období zastupování firmy DCF jsme dodali kompletní sady nebo jednotlivé podvozkové díly
na dozery a pásové nakladače např.na CAT D8N pro fy LB Nová Role, Berdych Plus Rokycany, Silnice Jičín,
VHS Teplice, CAT 973 pro fu Pavel Švestka, CAT D6H pro GTB Plus Chrást, CAT 963 pro BMTI-Strabag ,
Komatsu D65 pro fy Energie Kladno a Mrózek–práce ve výškách, Liebherr PR 734 pro NAD Končice, Hanomag
D600D pro Bemoinvest Bystřice, CAT D5H pro fy Horna Sokolov, Tannaco Poděbrady, Sedlecké doly, CAT 953
pro Metrostav, CAT D5C pro JCZ Černý Nové Město n/M, Komatsu D41 pro Energie Holding, Liebherr PR 712
pro Berdych Plus Rokycany, aj.
Na rypadla jsme dosud dodali např. podvozkové díly na stroje Caterpillar 330, 325, 322, 320, 317, 312 firmám
Pavel Švestka, Sokolovská uhelná, SSŽ Karlovy Vary, Polanský, Integra Liberec, Zepris Praha, Šilhánek a syn
Kryry, Tannaco Poděbrady, Horna Sokolov, Kamenoprůmysl Šluknov, DaM Plzeň, Svoboda Praha, aj. Na rypadla
Komatsu PC210 a 240 jsme dodali podvozkové díly firmám SSŽ Praha, GTB Plus Rokycany, Lomy Mořina, na
rypadla Unex řady DH 4.. a 6.. firmám DTS Vrbenský, Sokolovská uhelná, Fospol, ZD Šonov, Granita Skuteč,
Granit Lipnice, Doprastav, na jiná rypadla a další stroje na pásových podvozcích jsme dodali díly firmám APB
Plzeň, Tranza a.s., Severočeské doly, Froněk Rakovník, Dopravní stavby Svitavy, Viamont DS, Váhostav SK a
dalším. Námi nabízené díly odebírá řada firem poskytujících servis rypadel a dozerů.
Mezi odběratele zubů a břitů z naší nabídky se dosud zařadily např. firmy: Doprastav, Pavel Švestka, Stavební
firma Polanský, Zepris, Colas CZ, Inos Richter, Imos Group, Imos Brno, Demorecykla, Froněk, Berdych Plus,
SSŽ, Lasselsberger, Granita, Medigran aj.
Pokud Vás naše nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace nebo konkrétní nabídku, navštivte naše
internetové stránky nebo nás kontaktujte e-mailem, telefonem nebo faxem - viz záhlaví.

