Case IH
Claas
Deutz
Fendt
Fiat
Ford
Hürlimann
John Deere
Kubota
Lamborghini
Landini
Lindner
Massey Ferguson
McCormick
New Holland
Renault
Same
Steyr
Valtra

Hamulcowe
układy pneumatyczne
w super jakości
Układy na bazie oryginalnych komponentów Wabco, Haldex i hamulców Knorr

Szybciej, mocniej i przede wszystkim pewniej!
Zestawy Atzlinger do następujących
modeli ciągników
Case IH / Claas / Deutz / Fendt
Fiat / Ford / Hürlimann
John Deere / Kubota / Lamborghini
Landini / Lindner
Massey Ferguson / McCormick
New Holland / Renault Same
Steyr / Valtra
Pojazdy specjalne:
wózki widłowe, ładowarki teleskopowe itd.

Zalety pakietu Atzlinger

Zawartość zestawów do traktorów

- Ponad 40 lat sukcesu w budowie
zestawów hamulcowych

- 1- i 2-przewodowe instalacje
(możliwa kombinacja)
- Pojemność kompresora 159 cm3
- Układ niskiego ciśnienia
- Ocynkowane śrubunki
- Wstępnie zmontowane podgrupy
produktów
- Koła modułowe, konsole
- Części z własnej produkcji
Elemeny toczone, frezowane, cięte
laserowo, wygładzane krawędzie
- Odpowiednio powyginana rura
stalowa
- Wszystkie części ocynkowane,
bądź powlekane
- Głowica z wtykiem Euro
- Śruby, pierścienie, drobnica
- Uwzględnione wyposażenie
dodatkowe jak np. przedni WOM,
ładowacz itd.
- Szczegółowa instrukcja montażu
- Schemat hamulców oraz
dopuszczenie Dekra dla TÜV

- Certyfikaty zgodne z ISO 9001:2008
- Gwarancja kompatybilności
- Producent wielu fabrykatów
- Własny dział konstrukcyjny
oraz dział rozwoju
- Wykonywanie prototypów
możliwe dzięki produkcji
na małą skalę pewnych
komponentów
- Bogaty park maszynowy
- Przeznaczenie pod konkretne
typy i serie maszyn
- Wykorzystywane jedynie produkty
wysokiej jakości np. WABCO,
HALDEX, hamulce KNORR itd.

Zawartość zestawów do przyczep

Atzlinger GmbH, A-4491 Niederneukirchen, Steggraben 8
Tel. +43 (0)7224 / 86 07-0, Fax +43 (0)720 / 50 59 260, office@atzlinger.at
www.atzlinger.at
Kontakt w Polsce:
tel. 791 645 009, e-mail: poland@atzlinger.at

- Wstępnie zmontowane podgrupy
produktów
- Wszystkie śrubunki ocynkowane
- Przewód hamulcowy
- Rura z tworzywa sztucznego
- Profesjonalne obliczenia
- Cylindry, konsole
- Śruby, pierścienie
- Instrukcja montażu
- Certyfikowany schemat hamulców
zgodny z ISO 9001:2008

