
Cat® General Duty
Undercarriage
Për eskavatorë hidraulikë

Balanca e duhur mes performancës dhe vlerës

Krijuar për përdorim në rastet ku vlera e Cat Standard Undercarriage nuk është plotësisht e nevojshme, General
Duty, një formë e zinxhireve të Lubrifikuar me Graso, kompleton opsionet e Cat undercarriage për makineritë e
madhësisë së mesme.

Cat® General Duty Undercarriage është krijuar posaçërisht për makinertitë tuaja Cat 311-352.



Cat® General Duty Undercarriage

PRODUKT I KLASIT BOTEROR

SUPORT
Ne ju ofrojmë pjesët dhe zgjidhjet e duhura  të 

shërbimit, kur dhe ku iu nevojiten.

Ekspertët e trajnuar të Teknoxgroup mbajnë të 

gjithë flotën tuaj funksionale për të maksimizuar 

investimin e pajisjeve tuaja.

Përputhja e Undercarriage me aplikimin, sjell dobinë më të lartë.

General Duty është ndërtuar sipas specifikimeve të Caterpillar për përshtatje dhe performancë në makineritë 
tuaja Cat. Aplikimi dhe përdorimi janë ato që përcaktojnë se cila Cat Underercarriage përputhet më së miri me 
punën tuaj dhe buxhetin tuaj. Grafiku i mëposhtëm i përzgjedhjes së Underercarriage, mund t'ju ndihmojë të 
përcaktoni se ku General Duty do t'i përmbushë më mirë nevojat tuaja.

Punoni me Teknoxgroup për jetëgjatësi më të lartë të undercarriage.
Teknoxgroup ka përvojë dhe ekspertizë për t'ju ndihmuar të zgjasni jetën e transportit nën kontroll, 
të menaxhoni kostot operative dhe të maksimizoni kohën e përdorimit.

• Pjesë General Duty për rikthime të shpejta në pune.
• Edhe pse General Duty është ndërtuar me specifika të ndryshme nga makineritë me Zinxhirë të lubrifikuar me

graso(GLT), dizajni i saj i bën pjesët e General Duty dhe GLT të këmbyeshme, duke eleminuar çdo nevojë për
rikonfigurim dhe mbajtjen e kohës së riparimit në minimum.

• Konsultohuni me ne për inspektimet e Undercarriage, masat dhe raportet e veshjeve të Undercarriage , në
mënyrë që të merrni vendime të informuara në lidhje me shërbimin dhe mirëmbajtjen.

1 Çmimi i blerjes - çmimi fillestar më i ulët

2 Periudha e pronësisë - Ndërsa kjo zgjatet, cila     

3 Shfrytëzimi i makinerisë

4 Abrazioni - Me rritjen e abrazionit, cila undercarriage 
siguron jetëgjatësi më të lartë të veshjes

5 Impakti - Ndërsa impakti rritet, cila undercarriage 
siguron performancën më të mirë

6 Lagështia - Ndërsa lagështia rritet, koha e konsumit
zakonisht zvogëlohet. Kështu që cila undercarriage është 
më e përshtatshme në këtë aspekt.

7 Paketimi - Kur aplikimi kalon nga materiali i

undercarriage është më e mira
gërryeshëm tek materiali jo i gërryeshëm, cila 

8 Pesha e makinerisë - Ndërsa pesha e makinerisë rritet, cila 
undercarriage e përballon më së miri rritjen e peshës

9 Gjerësia e këpucës - Ndërsa rritet gjerësia e 
këpucës, cila undercarriage përballon më së miri rritjen
e forcës së përkuljes dhe lakimit

Vleresimi    Njeri Materiali Makineria

Zinxhirë të lubrifikuar
me graso(GLT) 
Të vlefshëm për 315-390

General Duty
Të vlefshëm për 315-336

Positive Pin  Retention 2
(PPR2) 
Të vlefshëm për 345/349, 365/374, 385/390
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Guida për përzgjedhjen e HEX Undercarriage 

Vula e grasos

Kunjat e zinxhirëve

Veshja

Graso

Zinxhirë të lubrifikuar
me graso(GLT)

Me zinxhirë të mbyllur, konsumimi i kunjave 

të brëndshëm dhe veshjes së jashtme, fillon 

menjëherë për shkak të kontaktit dhe 

fërkimit midis dy pjesëve. GLT (General Duty 

është një formë e GLT) përmban graso midis 

kunjit dhe veshjes për të eleminuar 

konsumimin si pasojë e fërkimit. Kjo rezulton 

në një rritje të konsiderueshme të 

jetëgjatësisë të veshjes së brendshme të 

lidhjes së montimit.

Modelet me lidhje të lubrifikuara me 

Graso janë zëvëndësues të drejtpërdrejtë 

për makinerite me lidhje të mbyllura në 

modelet e ekskavatorit hidraulik Cat.

TEKNOXGROUP Shqiperi SH.P.K.

Rruga Nacionale Tirane - Durres, km.16, Fshati Mucaj - Vore, Albania
Tel: +355 44 504 747 Fax: +355 44 504 750 Email: contact-al@teknoxgroup.com
Email: contact-al@teknoxgroup.com

ofertë ofron vlerën më të mirë

- Me rritjen e përdorimit të
makinerisë, cila undercarriage jep vlerën më të mirë
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CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logot respektive, “Caterpillar Yellow,” brandi “Power Edge”, si edhe identiteti i produkteve dhe
korporatës të përdorura këtu, janë marka të Caterpillar dhe nuk mund të përdoren pa leje.


