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Cégtulajdonban levő
leányvállalatok

100%

értékesítési lefedettség Európában

5.000

tétel folyamatosan raktárkészleten

12.000m²
központi raktár

1992-től építőipari gépalkatrészek viszonteladójaként kezdve, a Linser Industrie Service GmbH az építőipar
részére történő járószerkezetek és kopóelemek gyártásának vezető szakértőjévé vált.

Műszaki szakértelmünket új termékek fejlesztésében alkalmazzuk, biztosítva az ideális megoldásokat az
Önök egyedi felhasználási területének megfelelően.

Saját technikai részlegünk megalapítása mára több építőipari gépgyártó eredeti alkatrész beszállítójává
(OEM) emelt bennünket. Tevékenységünk nem korlátozódik csak alkatrészellátásra, hanem járóláncokat,
kész járószerkezeteket is összeszerelünk.

Saját specifikációinkat követve csak ISO minősítésű termelő üzemekben dolgozunk, így biztosítva minőségi
előírásaink betartását. Az anyagminőség és a gyártási folyamatok rendszeres ellenőrzése garantálja, hogy
a termékeink mindig magas színvonalúak legyenek. Ez a biztosíték arra, hogy az Önök gépei dolgozzanak,
amikor arra szükség van.
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Járószerkezet alkatrészek
mini kotrógépekhez és építőipari
berendezésekhez

Fém láncok

tömített olajos és zsírzott

Gumitalpak

chain-on, bolt-on vagy clip-on típus

Gumiláncok

150 – 900mm szélességben

Fém járószerkezetek

Alkalmazási területtől függően járóláncaink zsírozottak vagy olajozottak,
ami csökkenti a kopást és biztosítja a hosszú élettartamot.
Kotrógépre való járóláncaink hidraulikus prés nélkül is összeszerelhetők a
t-fejű mestercsapszeggel. Lánctalpas dózerekre és rakodókra való, osztott
mesterszemű („farkasfogas”) láncainkat ugyanilyen könnyű szerelni.

Gumitalpak
és gumiláncok

A kész munkafelület sérülését elkerülendő, többféle gumitalpat kínálunk,
úgymint chain-on, bolt-on és clip-on típusokat. Különböző gumitalpaink
elérhetőek kotrógépekre és aszfaltterítő (finisher) gépekre!
Cégünk kiváló minőségű végtelenített acélhuzallal ellátott gumiláncokat
is gyárt, mely acélszálak különösen ellenállóvá teszik a szakadás ellen.
Az erős gumivegyület szintén a szükséges szilárdságot biztosítja.
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Kopásálló
anyag és forma

Modern formatervezés
bármely használatra és alkalmazásra

Kiemelkedő szolgáltatás
hozzáértő kapcsolattartóktól

Gyors szállítás
magas megbízhatóság

Kopóelemek

A LIS köröm rendszereinkkel még a legkeményebb körülmények között is
megbízhatóan dolgozhat. Ráadásul kopásálló vágóéleket kínálunk dózeréhez,
rakodógépéhez vagy kotrógépéhez. Az acélöntésben szerzett tapasztalataink
lehetővé teszik számunkra, hogy egyedi öntvényeket gyártsunk, az ügyfelek
igényeihez igazítva.

Alkatrészek

Beazonosítjuk és gyorsan beszerezzük a gépe javításához szükséges
alkatrészeket, kiváló ár-érték arányt nyújtva. Megbízható, jó minőségű
teljes körű támogatás.

… on track for you!
LINSER INDUSTRIE

Szombathely: +36 20 511 1300
Pécs:
+36 30 304 2022
Nyíregyháza: +36 30 200 8835
Budapest:
+36 30 752 0388
Fax:
+94 317 260
iroda@linser.eu
www.linser.eu • www.linser.hu

