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Oryginalny WIRTGEN

SYSTEMY PŁYTEK GĄSIENIC
CLOSE TO OUR CUSTOMERS
WIRTGEN OFERUJE RÓŻNE SYSTEMY PŁYTEK GĄSIENIC ABY KLIENCI PREFERUJĄCY SWÓJ
ULUBIONY SYSTEM MONTAŻU MIELI WYBÓR. Niezależnie od Państwa wyboru obydwa rodzaje
gwarantują niezawodną trakcję na różnorodnym podłożu i zapobiegają uszkodzeniom asfaltu. Z płytkami
gąsienic WIRTGEN zawsze dokonujecie właściwego wyboru.
> parts.wirtgen-group.com
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NAKŁADKI GĄSIENIC POLY GRIP
Nasze oryginalne nakładki gąsienic WIRTGEN Poly Grip od zawsze
gwarantują niezawodną trakcję na różnorodnym podłożu:
> Szczególnie stabilne poprzez specjalną mieszankę
poliuretanową, która przy wysokich obciążeniach
punktowych gwarantuje długi czas użytkowania.
> Ekstremalnie długa żywotność dzięki dużej objętości
poliuretanu.
> Duża odporność płytek na ścieranie i pękanie. Zaokrąglone krawędzie sprawdzają się przy pokonywaniu
krawężników i ostrych kantów po frezowaniu.
> Ulepszona płyta bazowa ze stali sprężynowej gwarantuje dużą elastyczność.
> Stabilne i niezawodne zamocowanie jest osiągane
poprzez wytrzymałe połączenia gwintowane z gwintem
drobnozwojnym.

Płytki gąsienic EPS PLUS w dwóch wariantach
montażowych

Płytka gąsienicy Poly Grip

PŁYTKI GĄSIENIC
EPS PLUS
Innowacją w rodzinie oryginalnych płytek
gąsienic jest Easy-Pad-System (EPS PLUS):

> EPS PLUS: montaż za pomocą gwintu drobnozwojnego i
kleju przecidziałającemu luzowaniu

> Wymiana nakładek niezależnie od stalowych płyt
bazowych.
> 20% więcej materiału roboczego w porównaniu z
płytkami Poly-Grip skutkuje dłuższą żywotnością.
> Zoptymalizowany kształt gwarantuje ochronę przy
krawężnikach i lepsze zachowanie w pracy.
> Ekstremalnie duża wytrzymałośc na pękanie osiągana
za pośrednictwen specjalnej mieszanki poliuretanu.
> Trwałe połączenie uzyskano dzięki metalicznemu
stykowi stalowych wkładów z gwintem oraz stalowych
płyt.
> Obydwa warianty umożliwiają wygodny montaż.

WIĘCEJ INFORMACJI:
> EPS PLUS z wbudowanymi śrubami: montaż poprzez
skręcenie nakrętkami z płytą bazową

> parts.wirtgen-group.com
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