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Nový partner siete PREMIO

①

ČEMAT, s.r.o.
Spoločnosť ČEMAT je popredným distribútorom príslušenstva pre manipulačnú
a stavebnú techniku v Českej a Slovenskej republike. Na českom trhu pôsobí od roku
1997 a na slovenskom od roku 2000. Po viac ako pätnásťročnom pôsobení si vybudovala vynikajúce vzťahy s významnými svetovými výrobcami v oblasti manipulačnej
a stavebnej techniky. Sídlo slovenského ČEMATU sa nachádza v Martine. V snahe
rozšíriť svoje aktivity a predaj pneumatík aj v rámci pneuservisov sa stala hrdým
partnerom jednej z najvýznamnejších slovenských sietí pneuservisov – Premio.
Radi by sme stručne predstavili produktový rad zaujímavý práve pre pneuservisy.

Č

EMAT je významným dodávateľom
špeciálnych pneumatík pre stavebnú
a manipulačnú techniku na slovenskom trhu. V portfóliu ponúkaných pneumatík
nájdete širokú škálu priemyselných pneumatík,
superelastických/plnogumových kolies, stavebných
pneumatík, EM a OTR pneumatík, gumových pásov
a ráfikov najmä pre špecifické potreby manipulačnej
a stavebnej techniky.
Od svojho vzniku v roku 1997 získal ČEMAT postupne
zastúpenie popredných svetových výrobcov priemyselných a stavebných pneumatík, ako je napr.
kanadská skupina Camoplast Solideal, talianska
spoločnosť Marangoni alebo holandský výrobca Magna.
Do dlhého zoznamu strojov, na ktorých “prezúvaní” sa spoločnosť špecializuje, patria napídklad
vysokozdvižné vozíky, skladové vozíky s gumovými
obručami, stavebné a zemné stroje (šmykom riadené
nakladače, traktorbágre, dumpre, skrejpre, mobilné
žeriavy, grejdre, kolesové nakladače, teleskopické
manipulátory, pásové minirýpadla) a ďalšie.

Pneumatiky pre stavebné stroje
ČEMAT má vo svojom portfóliu širokú škálu stavebných pneumatík určených pre konkrétne aplikácie
jednotlivých prevádzok. Výrobcovia Camoplast
Solideal a ATG Tyres – Galaxy sú konštruktéri
a výrobcovia vysoko odolných pneumatík pre staveb-
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nú a poľnohospodársku techniku do ťažkých prevádzok. Všetky typy týchto pneumatík boli vyvinuté pre
špeciálne potreby jednotlivých aplikácií so zameraním na dlhú životnosť, odolnosť proti opotrebovaniu a prierazom, s ohľadom na komfort prevádzky
a minimalizáciu poškodenia terénu, a tiež pre vysokú stabilitu a prevádzkové vlastnosti strojov. Ide
o ucelenú radu typov.

Pneumatiky pre traktorbágre
a pre šmykom riadené nakladače
• Pneumatiky Solideal - Unikátny dezén
(takzvaná “hokejka”) ponúka vyššiu stabilitu
a manévrovateľnosť spojenú s optimálnym
záberom a riadiacimi vlastnosťami. Silné steny
zaručujú vysokú odolnosť proti defektom. Zosilnené pätky dokonale obopínajú ráfik a sú
mimoriadne odolné voči popraskaniu. V prípade
šmykom riadených nakladačov extra silné bočné
steny XTRA-WALL a WIDE WALL zaručujú vysokú
ochranu proti prierazom a pretrhnutiu.
• Pneumatiky Galaxy - Stavebné pneumatiky
značky Galaxy sú dodávané do prvovýroby výrobcami ako sú napr. JCB, Case, Terex a John Deere.
Ponúkajú špeciálne vystužené bočnice a behúň,
majú navyše robustnejšiu kostru v porovnaní
s konkurenciou. Vďaka hustej stredovej časti
majú vynikajúcu životnosť a plynulú jazdu po
spevnených povrchoch
• Pneumatiky Bostone - Značka Bostone ponúka

alternatívu tým, ktorí hľadajú lacnejšiu alternatívu značkových pneumatík, nechcú ale rezignovať
na dobrú kvalitu.

②

③

Pneumatiky pre nakladače
• Pneumatiky Solideal - Pneumatiky Solideal
Backhoe L2 sú špeciálne vyvinuté pre použitie
na nakladačoch, pri ktorých sa predpokladá
prevádzka ako na spevnených komunikáciách,
kde je nutná zvýšená životnosť a hladká jazda,
tak aj na nespevnených plochách, kde je naopak
nutný záber.
• Pneumatiky Galaxy - Americký výrobca Galaxy,
firma špecializujúca sa na dodávky pneumatík
do prvovýroby najväčším svetovým výrobcom,
vyrába samozrejme pneumatiky aj na 4-kolesové nakladače, a to hneď v dvoch verziách: univerzálne a čisto záberové na poľnohospodárske
nakladače. Tieto typy pneumatík boli vyvíjané
s ohľadom na protichodné požiadavky, ktoré
užívatelia nakladačov na svoje stroje majú.
Pre 8 kolesové bágre - Pneumatiky, ktoré boli
vyvinuté pre dvojmontážové úpravy čelných 8-kolesových nakladačov. Pneumatiky v ponuke ČEMAT-u
plne rešpektujú špeciálne vlastnosti a špecifické
potreby 8-kolesových nakladačov a aplikácií v teréne.
Pre UNC, terénne Desty a nakladače – Pneumatiky Solideal MPT Dumper sú viacúčelové pneumatiky určené pre terénne, teleskopické a šmykom

riadené nakladače. Pneumatiky majú dlhú životnosť,
vynikajúce jazdné vlastnosti spojené s optimálnou
úrovňou záberu v ťažkom teréne. Pneumatiky Tractionmaster majú špeciálne vyvinutý dezén pre rýchle
samočistenie a stabilný záber na mäkkom podklade.
Pneumatiky pre dumpre - Pneumatiky určené
pre dumpre boli vyvinuté pre špeciálne potreby
jednotlivých aplikácií týchto strojov. Dôraz bol pri
výrobe kladený na dlhú životnosť, odolnosť proti
opotrebovaniu a prierazom. Pneumatiky boli takisto
vyrábané s ohľadom na komfort prevádzky a minimalizáciu poškodenia stroja vďaka vplyvom terénu,
rovnako s ohľadom na nutnosť vysokej stability
a prevádzkovej vlastnosti strojov.

moriadnu kvalitu v danom segmente trhu. Naši odborníci sú pripravení vybrať pre Vás najvhodnejší typ
pneumatiky vzhľadom k špecifickým podmienkam
Vašej prevádzky a prispôsobia tak jazdné vlastnosti
Vášho vysokozdvižného vozíka potrebám Vašej firmy
a jej prevádzky. Nešpiniace pneumatiky, pneumatiky
do prašného alebo obzvlášť klzkého povrchu – aj
také požiadavky sme zvyknutí riešiť v rámci dopytov
našich zákazníkov.

Plnenie pneumatík
ČEMAT ponúka na slovenskom trhu stále veľmi
unikátnu službu, plnenie polyuretánovou hmotou
RELY, ktorá dodáva vzdušnicovým pneumatikám
vlastnosť “nepoškoditeľnej pneumatiky”!

Pneumatiky pre grejdre, žeriavy - Pneumatiky Solideal Grader G2 sú špeciálne vyvinuté pre
cestné stroje, najmä grejdre. Pre tieto aplikácie
ponúkajú ideálne vlastnosti: silný záber, dokonalú
ovládateľnosť a zvýšenú odolnosť proti mechanickému poškodeniu na asfalte, v bahne, piesku a štrku.
Mohutné bočné steny v spojení s odolným behúňom
zaručujú bezpečnú prácu a minimálne riziko prierazu. Spevnená pätka zaručuje dokonalé usadenie na
ráfiku a je odolná proti poškodeniu.

Plnenie pneumatík má veľký význam a prínos
obzvlášť pri rozmeroch, ktoré neexistujú v superelastickom variante. Plnenie je vhodné všade tam, kde
sú problémy s defektmi - pri vyplnenej pneumatiky
totiž neexistujú. Vďaka tomu je úspora z prestojov
a opráv pneumatík výrazne vyššia, podľa aplikácie
až trojnásobná oproti cene hmoty. Naplnené pneumatiky majú konštantný tlak, nie je potrebné ich
priebežne kontrolovať a dohusťovať.

Pneumatiky na vysokozdvižné vozíky Všetky nami zastupované značky pneumatík pre
vysokozdvižné vozíky predstavujú a zaručujú mi-

RELY možno použiť pre akúkoľvek vzdušnicovú
pneumatiku. Maximálna rýchlosť vyplnenej pneumatiky ale nesmie prekročiť 50 km/h.

KONTAKT:
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