
Podvozje
Cat® General Duty
Za hidravlične bagre

Pravo ravnovesje med zmogljivostjo in vrednostjo

Podvozje Cat® General Duty je narejeno posebej za bagre Cat 311-352.

Zasnovano je za uporabo v splošnih delovnih pogojih, ko Catovo standardno podvozje ni v celoti potrebno.

Podvozje Cat® General Duty je vrsta podvozja, ki ima verigo mazano z mastjo (GLT) in zaokroža Catovo ponudbo 
raznolikih podvozij za stroje srednje velikosti.



Podvozje Cat® General Duty

© 2019 Caterpillar • . Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, njihovi pripadajoči logotipi, “Caterpillar Yellow” in zaščitni 
znak “Power Edge,” kot tudi celostna grafična podoba podjetja in izdelkov, ki so tu uporabljeni, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in se ne 
smejo uporabljati brez dovoljenja.

VRHUNSKA TEHNIČNA PODPORA 
IZDELKOV 

Ponujamo vam ustrezne rezervne dele in servisne rešitve, 
ko in kjer jih potrebujete.

Visoko usposobljeni strokovnjaki podjetja Teknoxgroup v 
celoti poskrbijo za vaš vozni park in tako povečajo vrednost 
vaše naložbe v stroje.

Ustreznost podvozja za določeno aplikacijo prinaša največ vrednosti

Podvozje General Duty je narejeno po specifikacijah podjetja Caterpillar, da ustreza zmogljivosti 
vaših Catovih strojev. Aplikacija in način uporabe določata, katero Catovo podvozje najbolj 
ustreza vašemu načinu dela in vašim razpoložljivim sredstvom. Spodnja shema za izbiro 
podvozja vam pomaga ugotoviti, v katerih primerih bo podvozje General Duty najbolje 
zadovoljilo vaše potrebe.

Sodelovanje s podjetjem Teknoxgroup vam zagotavlja daljšo življenjsko

dobo podvozja

Teknoxgroup ima tako izkušnje kot tudi potrebno strokovno znanje, da vam pomaga podaljšati 
življenjsko dobo podvozja, upravljati s stroški obratovanja in maksimizirati izkoriščenost stroja.

• Čeprav je podvozje General Duty zasnovano po drugačnih specifikacijah kot standardni GLT,
njegova zasnova omogoča, da so komponente General Duty in GLT zamenljive, pri čemer ni več
potrebno naknadno posodabljanje, minimalizira pa se tudi izpad.

• Kontaktirajte nas glede pregledovanja podvozja, meritev, poročil o obrabi podvozja, da se boste
lahko premišljeno odločali glede servisa in vzdrževanja.

1 Nakupna cena- najnižja začetna cena .

2 Obdobje lastništva - ko se daljša, je potrebno preveriti, 
katera ponudba prinaša najboljšo vrednost.

3 Uporaba stroja - ko se uporaba stroja povečuje, je 
potrebno preveriti, katero podvozje prinaša najboljšo 
vrednost.

4 Obraba - ko se obrabljenost poveča, je potrebno preveriti, 
katero podvozje zagotavlja najmanjšo obrabo.

5  Sila - Ko se sila pri delu stroja poveča, je potrebno preveriti, 
katero podvozje zagotavlja najboljšo zmogljivosti.

6  Vlaga - S povečevanjem vlage se običajno skrajša življenjska 
doba. Pomaga pri izbiri najprimernejšega podvozja za ta 
primer.

7 Kopičenje materiala - ko uporabljamo stroj pr i delu z 
materialom, ki ga lahko ekstrudiramo, in preidemo na delo z 
materialom, ki ga ni mogoče ekstrudirati, je potrebno preveriti, 
katero podvozje je za tovrstno delo najprimernejše.

 8   Teža stroja - Ko se teža stroja povečuje, je 
potrebno preveriti, katero podvozje najbolje prenaša 
večjo težo.

 9 Širina plošč - Ko se širina plošč veča, je potrebno
preveriti, katero podvozje najbolje prenaša povečano
napetost zaradi upogiba.

LastništvoOcena Material Stroj

Z mastjo mazana
veriga podvozja (GLT)
Na voljo za modele 315-390

General Duty
Na voljo za modele 315-336

Pozitivno varovanje 
sornika 2 (PPR2)
Na voljo za modele 345/349, 365/374, 
385/390

N
ak

up
na

ce
na

O
bd
ob
je
la
st
ni
št
va

U
po

ra
ba

st
ro

ja

O
br

ab
a

Si
la

Vl
ag

a

Ko
pič

en
je 

ma
ter

iala

Te
ža
st
ro
ja

Ši
rin
a

plo
šč

=DOBRO

=NAJBOLJŠE

=IZBOLJŠANO

Shema za izbiro podvozja HEX

Tesnilo masti

Sornik verige

Puša

Mast

Z mastjo mazana veriga

Pri zatesnjeni verigi se zaradi stika 

in trenja med obema deloma takoj 

začne obraba notranjih sornikov in 

puš. GLT (General Duty je oblika 

GLT) vsebuje mast med sornikom in 

pušo, kar zmanjša obrabo zaradi 

kontakta in trenja. To ima za 

posledico znatno manjšo notranjo 

obrabo.

GLT je neposredna zamenjava za 

zatesnjene verige na Catovih 

hidravličnih bagrih.

TEKNOXGROUP SLOVENIJA D.O.O.
Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje, Slovenija
Tel: 01 78 18 218   Mob: 041 788 863  Email: contact-si@teknoxgroup.com




