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AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

LIS - LINSER INDUSTRIE SERVICE – evropské zastoupení řady světových výrobců podvozkových,

opotřebitelných a jiných kvalitních a cenově příznivých dílů pro dozery, rypadla,
nakladače a jiné stavební stroje – americké fy Hensley Inc., Daechang Forging Co.
a Taeryuk Co. z Korejské republiky, Everpads Ltd. z Taiwanu, aj.

PODVOZKOVÉ DÍLY na rypadla a dozery Caterpillar, Komatsu, Unex, Liebherr, Hanomag, Hitachi, Hyundai,
Kobelco, Samsung, Volvo,... Díly jsou vyráběny v nejmodernější a nejlépe
vybavené kovárně (ve srovnání s konkurenčními výrobci zaměnitelných dílů)
firmy DCF v Koreji.
DCF dodává pod značkou DCF-Trek podvozkové díly do prvovýroby firmám
Daewoo, Hyundai, Liebherr, Samsung, Sumitomo a Volvo a pro náhradní
spotřebu mj. do sítě dealerů Caterpillar v USA pod značkou Nexus.

ZUBY, BŘITY A JINÉ OPOTŘEBITELNÉ DÍLY kované a lité zuby systému Caterpillar v rozsahu velikostí
J200 – J700, šroubované zuby na stroje Caterpillar, JCB a Komatsu, zuby systémů Bofors,
Combi Parts, Esco, UNI-Z, Lehnhoff, Zettelmeyer, aj., břity dozerových radlic na stroje
Caterpillar, Komatsu. Liebherr, Hanomag, aj.
Zuby a ochranné prvky Hensley od amerického výrobce systémových řešení do nejtěžších
lomových provozních podmínek.

VEŠKERÉ DÍLY NA STROJE CATERPILLAR díly motorů, pohonů, hydrauliky, brzd, elektrovýstroje, atd.,
výběr z originálních dílů CAT za zajímavé ceny a cenově výhodných zaměnitelných dílů.
Široký sortiment zaměnitelných dílů na stroje Komatsu a Case.
Veškeré díly na stroje Volvo - díly motorů, pohonů, hydrauliky, elektrovýstroje, atd.

GUMOVÉ PASY na minibagry, malé nakladače a jiné stroje. Naše gumové pasy pro nás vyrábí korejská firma
Taeryuk – jeden z pěti největších světových výrobců tohoto sortimentu – který
vyrábí i pro nejrenomovanější značky jako jsou Bridgestone a Avon. Můžeme
nabídnout výběr z cca 200 různých velikostí, cca 100 nejběžnějších velikostí
můžeme dodat ve velmi krátké dodací lhůtě.

DALŠÍ ČINNOSTI A SLUŽBY
-

-

opravy řetězů a pasů dozerů a rypadel, otáčení pouzder
renovace opotřebitelných dílů stavebních strojů a technologických celků na zpracování hornin – drtičů,
třídiček, dopravníků atd. (hřídele, vodící a hnací kola a válce, bloky motorů, skříně převodovek, rámy,
ramena a výložníky, lžíce, radlice, čepová uložení, pístní tyče hydraulických válců atd.)
výroba nových náhradních dílů dle dokumentace výrobce: pojezdové části ( pasy, kladky) na dozery a
rypadla řady DH4.. a DH6..
zapůjčení dozeru T 130 (T 170) bez obsluhy nebo s odbornou obsluhou
obrábění kovů (soustružení, frézování, rovinné i rotační broušení)
indukční kalení povrchů rovinných i rotačních dílů vč. vlastní výroby atypických induktorů

