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części zamienne do urządzeń w budownictwie lądowym
Firma ZATORSKI od wielu lat produkuje części zamienne do
urządzeń pracujących w budownictwie lądowym. Elementy
wykonane są z tworzyw konstrukcyjnych i cechują się bardzo
wysoką odpornością mechaniczną.
W oparciu o nowoczesny park maszynowy oraz oprogramowanie
CAD/CAM Firma dostarcza rozwiązania konstrukcyjne gwarantujące długą i efektywną pracę urządzeń.
Komponenty skrawane z tworzyw są stabile wymiarowo, sztywne
i odporne na uderzenia. Cechują się bardzo niskimi współczynnikami tarcia, ponieważ w całej objętości zostały wypełnione
środkami smarującymi.
Elementy tworzywowe są bardzo lekkie - ich ciężar właściwy stanowi ok. 15% masy brązu. Powoduje to, iż cena wyrobu finalnego
jest znacznie niższa od część wykonaych z metali kolorowych.
Ponadto, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom elementy
tworzywowe pracują znacznie dłużej od części wykonanych z
klasycznych materiałów konstrukcyjnych.
Firma ZATORSKI produkuje część zamienne do wszystkich marek
i rodzajów urządzeń spotykanych na polskim rynku. Bazując na
przedstawionych wzorcach lub rysunkach technicznych Firma jest
w stanie wykonać element zgodnie z oczekiwaniami klientów.
Firma gwarantuje kompleksową obsługę, niskokosztowe
rozwiązania, najwyższą jakość wykonanych elementów oraz
krótkie terminy realizacji zamówień. Ponadto, w celu ustalenia
wszystkich ważnych szczegółów Firma oferuje bezpłatną i niewiążącą pomoc techniczną.
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ślizgi teleskopu górne i dolne koparko-ładowarek
ślizgi stabilizatorów koparko-ładowarek
ślizgi ładowarek teleskopowych
ślizgi ładowarek czołowych
elementy koparek kołowych
części zamienne ładowarek i miniładowarek teleskopowych
ślizgi podnośników koszowych
elementy toczne podestów ruchomych
tuleje podnośników nożycowych
komponenty do wózków widłowych
elementy ruchome dźwigów i żurawi budowlanych
rolki ręcznych wózków paletowych
ślizgi ładowarek i miniładowarek
listwy / skrobaki walców drogowych
część zamienne generatorów i agregatów
rolki wozideł budowlanych
panewki i inne elementy urządzeń betoniarskich
elementy ruchome urządzeń do drążenia i wbijania
elementy ruchome urządzeń do kruszenia i recyklingu
ślizgi, prowadnice, roki maszyn i urządzeń leśnych

