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FOR THE BEST ON EARTH

Sinds wij begonnen in 2003, is er 
veel veranderd op onze markt. 

Wij zijn gegroeid van één kantoor in Denemarken tot acht 
voorraadhoudende vestigingen in heel Europa en tellen meer dan 
100 personeelsleden.

Wat niet veranderd is, is onze voortdurende missie om 
de winstgevendheid van onze klanten te verhogen door 
kwaliteitsproducten met de beste prijs-kwaliteitverhouding en de 
snelste leveringstermijn aan te bieden. Wij blijven ons concentreren 
op klantgerichte oplossingen om de bedrijfstijd van de machines te 
maximaliseren en bij elke interactie streven wij naar uitmuntendheid.

Onze visie is eenvoudig: wij willen de beste leverancier van 
rijwerkonderdelen in Europa zijn.

Richard Paterson 
Managing Director

Welkom bij Astrak



Scan de QR Codes in deze 
brochure om meer te 
weten te komen over onze 
onderstelproducten.
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Waarom Astrak?

Astrak bedient al meer dan 18 jaar alle soorten klanten, 
en is nu gerespecteerd marktleider op het gebied van 
onderdelen voor grondverzetmachines.

Onze aandacht voor de kleine dingen zorgt ervoor dat 
wij opvallen.

Diepgaande kennis van onze industrie betekent dat 
wij er voortdurend naar streven om vernieuwende en 
doeltreffende producten te leveren. Wij combineren 
gezond verstand met inventieve oplossingen om aan de 
steeds veranderende eisen van onze klanten te voldoen.

Wij streven ernaar om de ervaring die wij opdoen, te 
delen in ons hele bedrijf, dat nu acht vestigingen over de 
hele wereld heeft. Onze technisch opgeleide en ervaren 
verkopers staan klaar om met u te overleggen, u te 
adviseren en u bij te staan om de juiste producten voor 
uw behoeften te leveren. 

Goedgekeurde kwaliteitsonderdelen

Als het om kwaliteit gaat, laat Astrak u niet in de 
steek. Al onze producten worden vervaardigd in 
IS0 9001 erkende productiefaciliteiten met strenge 
kwaliteitscontroleprocedures. U kunt er zeker van zijn 
dat onze onderdelen zullen uitblinken in de meest 
veeleisende omgevingen.

Dankzij een nauwkeurig afgestemd 
voorraadbeheerprogramma in combinatie met een zeer 

goed georganiseerd opslag- en logistiek systeem kan 
Astrak de onderdelen die u nodig heeft, beschikbaar 
hebben wanneer u ze nodig heeft, zodat stilstand van 
machines tot een minimum beperkt blijft.

Investering

Astrak laat ons team voortdurend groeien door middel 
van opleidingen en ontwikkelingsprogramma’s voor ons 
personeel, omdat wij beseffen dat zij ons waardevolste 
bezit zijn. Ons team verbetert en vergroot voortdurend 
ons productassortiment om onze klanten nog meer 
keuze en zekerheid te geven. Wij verbeteren voortdurend 
onze faciliteiten en processen om gelijke tred te houden 
met onze groeiambities. 

Ten slotte zijn wij voortdurend bezig met het 
verbeteren en opwaarderen van onze IT- en 
klantencommunicatiesystemen om ervoor te zorgen dat 
wij technologisch toonaangevend blijven. Investeringen 
stellen niet alleen onze toekomst veilig, maar ook die 
van onze klanten.

Astrak is een partner waarop u kunt vertrouwen!
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Ons Wereldwijde Bereik

Astrak is een echt wereldwijd bedrijf. Dankzij ons sterke 
logistieke netwerk en onze internationale logistieke 
partners kunnen wij onderdelen voor rijwerken en 
slijtagedelen leveren op bijna elke locatie op zes 
continenten. 

Ondanks ons internationale bereik zijn wij er trots op 
dat wij elke klant een volledig gepersonaliseerde service 
kunnen bieden. 

Ons team werkt nauw samen met elk van onze klanten 
en geeft een plaatselijke aanpak aan ons wereldwijde 
logistieke netwerk. 

Wij volgen elke fase van het transport om ervoor te 
zorgen dat elke bestelling veilig wordt geleverd, waar 
ook ter wereld.



8

FOR THE BEST ON EARTH

Rubbertracks

Astrak begon in 2003 met de verkoop van 
rubbertracks, en wij worden nu algemeen erkend als de 
toonaangevende leverancier in Europa. 

Wij hebben een uitgebreid assortiment rubbertracks 
van 180 mm breed tot 800 mm breed, en wij staan klaar 
om snel, efficiënt en kosteneffectief aan al uw eisen te 
voldoen. 

Bovendien is er ook een ruime keuze aan streepvrije 
rubbertracks voor gespecialiseerde toepassingen.

Onze uitgebreide garantie op rubbertracks is de meest 
uitgebreide op de markt.

Premium  Rubbertracks - TerraTrack Plus  

Onze hoogwaardige TerraTrack Plus serie is een 
combinatie van ’s werelds’ meest geavanceerde 
rubbertrackstechnologieën. Bovendien bevat het veel 
vernieuwende elementen, waardoor het de nieuwe 
gouden standaard in rubbertracks is.

Elke rubbertrack is voorzien van geharde stalen schakels, 
verbonden door continu gewikkelde roestwerende 
staalkoorden met grote treksterkte, omgeven door 
een geavanceerd slijtvast rubberen body, dat de 
duurzaamheid en de prestaties verhoogt.

Het innoverende ontwerp van in elkaar grijpende stalen 
schakels voorkomt onstporingsproblemen, zelfs op 
veeleisend terrein. 

Het geavanceerde ontwerp van stalen schakels zorgt 
voor een soepele loop van de rupsrollen en biedt de 
machinist meer comfort.
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Martyn Pointer
Group Sales Director

TerraTrack Plus rubbertracks vormen een 
doorbraak in de sector; wij combineren 
verschillende vernieuwende kenmerken 
om de gebruikers het beste product te 
geven dat op de markt verkrijgbaar is.
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Rubber pads

Onze DuraLine Plus rubber pads zijn ontworpen en 
geproduceerd met het oog op duurzaamheid en 
montagegemak. 

De DuraLine Plus serie is vervaardigd uit slijtvast 
rubber van topkwaliteit, met gebruikmaking 
van de modernste apparatuur en geavanceerde 
kwaliteitscontroleprocessen, en is verkrijgbaar in drie 
stijlen en een uitgebreide reeks maten. 

Onafhankelijke testresultaten tonen aan dat ze 52% 
duurzamer zijn dan rubber pads van standaardkwaliteit.

DuraLine Plus is nu de geselecteerde rubberen pad voor 
verscheidene van de grootste OEM’s van graafmachines 
ter wereld. Wij hebben standaard Bolt-on en Direct-
to-Chain of Roadliner rubber pads in voorraad en wij 
hebben een reeks snel te monteren clip-on rubber pads 

ROADLINER

CLIP-ON

BOLT-ON
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Roadliner 

De DuraLine Plus Roadliner pad is een stevige 
gevulkaniseerde pad uit één stuk, die rechtstreeks op 
een stalen rupsketting wordt geschroefd. Ideaal voor 
machines van 4 tot 26 ton voor een grote verscheidenheid 
van toepassingen.

Clip-on 

Onze DuraLine Plus Clip-on pad is ontworpen voor een 
lange levensduur en een gemakkelijke montage, dankzij 
een vaste beugel aan de ene kant en een veilige klem aan 
de andere. Deze pad werd ontwikkeld naar aanleiding 
van de vraag naar een onderlegger voor zwaar gebruik, 
waarmee een graafmachine met stalen rupsbanden snel 
kan worden omgebouwd om op rijwegen, betonnen 
verhardingen en andere afgewerkte oppervlakken te 
kunnen werken zonder gevaar voor beschadiging. 

Bolt-on

De DuraLine Plus Bolt-on pad biedt een uitstekende 
oplossing voor het ombouwen van machines met stalen 
rupsbanden tot rubber pads voor het semi-permanent 
werken op afgewerkte oppervlakken. Deze padstijl is 
verkrijgbaar in breedtes van 400 mm tot 600 mm en is 
geschikt voor graafmachines van 4 tot 26 ton.

ontwikkeld, die in de helft van de tijd van conventionele 
rubber pads gemonteerd kunnen worden, waardoor de 
arbeidskosten tot een minimum beperkt blijven en de 
bedrijfstijd gemaximaliseerd wordt.
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Wij bieden een compleet assortiment rupskettingen 
van 101 mm steek tot 260 mm steek, voor alle soorten 
graafmachines en ander materieel op rupsbanden. Alle 
graafmachinekettingen zijn met vet gevuld en afgedicht 
voor een langere levensduur. Polyurethaan afdichtingen 
zorgen voor een stille werking en voorkomen dat 
schurende materialen in de interne pen en bus 
terechtkomen, waardoor de slijtage afneemt.

Pin

Bushing

Grease Passage

Polyurethane Seal

Rail

Graafmachinekettingen

• 

•

•

•

•

Volledig assortiment van 101 mm steek 
tot 260 mm steek

De levensduur van de inwendige 
bussen wordt met ongeveer 20% 
verlengd in vergelijking met droge 
kettingen

De rails zijn thermisch behandeld 
boriumstaal, gehard tot 48-56RC 
tot 10mm diep, voor een hogere 
slijtvastheid

Alle pennen en bussen zijn gehard tot 
55-60RC

Zware kettingen met een hogere rail 
en grotere bussen zijn voor sommige 
modellen verkrijgbaar
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Voor bulldozer- en andere veeleisende toepassingen 
hebben wij een reeks hoogwaardige, verzegelde en 
gesmeerde rupskettingen (SALT) op voorraad, die met 
olie gevuld zijn om de inwendige wrijving tussen de pen 
en de bus te verminderen, en daardoor de levensduur 
te verlengen.

Bulldozerkettingen

Pin

Stepped 
Bushing

Oil Passage

Oil ReservoirThrust Ring
Rigid Seal

Rubber Stopper 
and Plug

Rail • 

•

•

•

De inwendige levensduur van de 
bussen wordt met tot 50% verlengd in 
vergelijking met ingevette en afgedichte 
kettingen

De rails zijn thermisch behandeld 
boriumstaal, gehard tot 48-56RC 
tot 13mm diep, voor een hogere 
slijtvastheid

Alle pennen en bussen zijn gehard tot 
55-60RC

Zware kettingen met een hogere rail 
en grotere bussen zijn voor sommige 
modellen verkrijgbaar.
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Rupsbandgroepen & Rupsplaten

Onze onderdelen voor rupsbandgroepen worden in 
onze op kwaliteit gecontroleerde fabrieken vervaardigd 
uit de beste materialen ter wereld, om pasvorm en 
superieure slijtvastheid te garanderen.

Een volledige reeks rupsplaten voor drievoudige 
graafmachines van 300 mm tot 1200 mm voor alle 
standaard- en LGP-toepassingen wordt in voorraad 
gehouden, met op verzoek niet-standaardmaten voor 
toepassingen op maat.

Voor dozers hebben wij een volledig assortiment 
rupsplaten met enkele korrel in alle standaardbreedtes 
van 22” (560 mm) tot 36” (915 mm), om aan elke 
behoefte te voldoen. Alle dozerrupsplaten hebben 
zwaar uitgevoerde grondplaten om de levensduur te 
verlengen. Astrak levert ook volledig geassembleerde 
rupsbandgroepen met op maat gemaakte configuraties 
van ketting en rupsplaten, naar gelang uw behoeften.
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Bedrijfseigen systemen kunnen duur in onderhoud zijn 
in vergelijking met de DuraTrack SALT rijwerken van 
Astrak.

Astrak presenteert zijn ombouwkit voor rijwerken

Het beproefde DuraTrack SALT systeem heeft zijn 
betrouwbaarheid bewezen in ALLE omstandigheden 
en onze ombouwkits zullen uw machine nieuw leven 
inblazen.

Wij leveren alle onderdelen die u nodig heeft om de 
ombouw uit te voeren, samen met uitgebreide stap-
voor-stap instructies als u de ombouw liever zelf uitvoert. 

U kunt ook rustig achterover leunen en ons al het werk 
laten doen, in de wetenschap dat het geïnstalleerd 
wordt volgens de hoogst mogelijke normen, met een 

Ombouwkits voor Bulldozers

uitgebreide garantie. Het hele proces is betrekkelijk 
eenvoudig en zal de rentabiliteit van de machine tijdens 
haar levensduur gegarandeerd verhogen door lagere 
reparatiekosten.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons DuraTrack gamma de 
prestaties van de rijwerken van andere fabrikanten 
zal evenaren of overtreffen. Wij geven een uitgebreide 
garantie van drie jaar / 3000 uur op al onze ombouwkit-
onderdelen als bewijs van die overtuiging. Wij geven ook 
een arbeidsgarantie van 12 maanden wanneer wij de 
ombouwkit voor u monteren.

Joe Corrigan
Technical Sales Manager

Onze ombouwkits voor bulldozers zijn 
het beste systeem op de markt, met 
veel gebruikers die dure gepatenteerde 
systemen willen vervangen door ons 
beproefde DuraTrack systeem.
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Voorwielen, Rollen & Tandwielen

DuraTrack producten worden vervaardigd volgens 
nauwe toleranties en voldoen aan OEM-specificaties. 
Astrak heeft een breed assortiment voorwielen, rollen, 
tandwielen en tandwielsegmenten op voorraad, 
voor de meeste merken en modellen graafmachines, 
dozers, brekers, zeefmachines, en andere machines op 
rupsbanden.

Wij leveren een reeks gegoten voorwielen, compleet 
met zware afdichtgroepen, assen en beugels. Onze 
boven- en onderrollen presteren gegarandeerd 
buitengewoon goed en zijn voorzien van versterkte 
flenzen en zwaar uitgevoerde afdichtingen voor een 
grotere betrouwbaarheid.
 
Zware tandwielen bieden uitzonderlijke waarde voor 
uw geld door de uitwendige tandprofielen die inductief 
gehard zijn tot meer dan 50RC. De tandwielsegmenten 
zijn even slijtvast, omdat zij gesmeed en door en door 
gehard zijn voor een langere levensduur.
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Rupsbandspanners

Het handhaven van de juiste rupsbandspanning is 
van cruciaal belang voor een goede levensduur van 
de rupsbanden. Rupsbandspanners absorberen 
schokken en zorgen voor de juiste spoorspanning, zodat 
loopwielen en spoorsystemen beschermd worden.

Zwakke of gebroken veren van rupsbandspanners en 
slecht werkende stelschroeven kunnen problemen 
met de tractie veroorzaken en leiden tot een kortere 
levensduur van uw rupsbanden en voorwielen.

Wij hebben een uitgebreid assortiment spanunits 
(spanveren) in voorraad voor veel populaire 
graafmachinemodellen op de markt.

Alle DuraTrack rupsbandspanners voldoen aan de 
hoogste kwaliteitsnormen. Ze worden een voor een 
grondig geïnspecteerd tijdens het fabricageproces om 
een goede pasvorm en goede prestaties te garanderen. • 

•

•

Ontworpen en vervaardigd volgens 
OEM-specificatie

Volledig getest en geïnspecteerd 
om een goede pasvorm en goede 
prestaties te garanderen

Uit voorraad leverbaar voor vele 
modellen graafmachines
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Kettinggeleiders

Kettinggeleiders worden vaak ten onrechte over het 
hoofd gezien bij routine-inspecties van de uitrusting, 
maar zij spelen een centrale rol om uw machines 
optimaal te laten presteren.

Zoals elk onderdeel van een machine zijn ook de 
kettinggeleiders aan slijtage onderhevig. Wij moedigen 
onze klanten aan om ze op te nemen in hun routine-
inspecties van hun machines, zodat hun rijwerk optimaal 
presteert. 

Een kettinggeleider die versleten of beschadigd is, kan 
schade veroorzaken aan de rollen of de ketting van de 
machine.

Regelmatige inspecties en onderhoud helpen de 
levensduur van uw rijwerk te verlengen, en helpen de 
bedrijfskosten te verlagen door de machine ter plaatse 
aan het werk te houden.
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Eindaandrijvingen

Wij bieden een uitgebreid gamma eindaandrijvingen 
(rijmotoren) van OEM-kwaliteit voor een breed gamma 
graafmachines en andere rupsmachines van 1 tot 50 
ton.

Veel van onze aandrijvingen worden vervaardigd door 
toonaangevende OEM-leveranciers, waaronder Eaton, 
Doosan, Nabtesco, Brevini en Trasmittal Bonfiglioli.

Door gebruik te maken van onze efficiënte 
toeleveringsketen kunnen wij een breed scala van 
eindaandrijvingen op de markt brengen tegen prijzen 
die aanzienlijk lager liggen dan merkaandrijvingen.

Elk van onze aandrijvingen wordt vervaardigd volgens 
OEM specificatie en grondig geïnspecteerd en getest om 
een correcte pasvorm en prestaties te verzekeren. Onze 
eindaandrijvingen zijn uit voorraad leverbaar voor een 
groot aantal graafmachines en andere rupsmachines.

• 

•

•

OEM kwaliteit voor volledige 
gemoedsrust

Gegarandeerd kosteneffectief 
alternatief voor originele onderdelen

De meeste modellen zijn uit voorraad 
leverbaar
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GET - slijtdelen

Als aanvulling op onze uitgebreide onderdelen voor 
graafmachines en dozers, biedt Astrak een concurrerend 
assortiment van gewone graafbaktanden, snijkanten en 
opschroefbare randen voor een verscheidenheid aan 
grondverzetmachines.  

Graafbaktanden

Wij kunnen de volledige reeks CAT J-Series en Super V 
graafbaktanden en adapters leveren die geschikt zijn 
voor graafmachines en laadschoppen tot 100T.

Ons assortiment omvat verschillende tandstijlen, 
waaronder lange punten, rotsbeitels en penetratiepunten 
voor zwaar gebruik, voor alle toepassingen, van de lichte 
bouw tot de zware mijnbouw.

De CAT J-Serie graafbaktanden en adapters zijn 

geschikt voor graafmachines en laadschoppen tot 100T, 
waaronder de J200, J225, J250/CAT 205, J300/CAT 215, 
J350/CAT 225, J400, J460/CAT 235, J550/CAT 245, J600, 
J700 en J800. Bovendien hebben wij een assortiment JCB, 
Kubota/K2 en Massey/K3 schroeftanden op voorraad 
voor minigraafmachines tot 8T. 

Aanschroefbare Bladen

Onze dubbelzijdig en eenzijdig afgeschuinde 
aanschroefbare bladen zijn verkrijgbaar voor alle 
merken dozers, laadschoppen en graafmachines, en 
bieden een onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding. 
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Al onze aanschroefbare bladen zijn door en door 
gehard tot 500HB om maximale prestaties in de meest 
veeleisende omgevingen te garanderen.

Wij bieden een op maat gemaakte dienst voor het 
vervaardigen van bladen, die u de flexibiliteit biedt om te 
specificeren wat u op uw bak gemonteerd wilt hebben, 
met profielen van 12 mm tot 90 mm die binnen zeven 
dagen na het plaatsen van de bestelling beschikbaar 
zijn.

Snijkant

Wij leveren rechthoekige slijtstrippen en enkelvoudige 
afgeschuinde snijkantprofielen van 8mm tot 60mm die 
geschikt zijn voor bakken van alle graafmachines en 
laadschoppen. 

Onze profielen komen uit de EU en zijn allemaal door en 
door gehard tot 500HB voor extreme duurzaamheid in 
de meest schurende toepassingen. 

Profielen kunnen door ons werkplaatsteam op maat 
gezaagd worden, en wij kunnen ook snijkantkits leveren, 
compleet met adapters en tanden naar uw keuze.

Onze GeoTip catalogus is op verzoek verkrijgbaar en 
bevat ons volledige gamma van GET producten.
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Rijwerkonderdelen, bouten en toebehoren

Ter ondersteuning van onze rijwerkproducten hebben 
wij ook een ruime keuze aan metrische en Engelse 
rupsmoeren en -bouten, bouten voor tandwielen en 
tandwielsegmenten, rolbouten en geharde sluitringen in 
voorraad, die geschikt zijn voor vele machinemodellen 
met rupsbanden. 

Alle onderdelen zijn beschikbaar voor onmiddellijke 
verzending. • 

•

•

•

Rupsbouten, segmentbouten en 
gedeelde hoofdbouten zijn van klasse 
12.9

Tandwielbouten en rolbouten zijn van 
klasse 10.9

Gesmeed van gelegeerd staal en 
warmtebehandeld volgens OEM 
specificatie

Een fabricagedienst op maat is 
beschikbaar - neem contact met ons op 
voor meer informatie
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Rijwerken voor Graafmachines

Mini- en midigraafmachines zijn tegenwoordig de meest 
gebruikte bouwmachines in ons land.

Onze rubbertracks en onderstelonderdelen voor 
minigraafmachines van 0,8 tot 9T zijn ongelooflijk 
populair bij operatoren en vormen een kosteneffectieve 
optie. 

Het ProTrack assortiment van componenten omvat 
rollen, loopwielen en kettingwielen, en stalen en 
rubberen rupsbanden voor alle typische machinemerken 
en -modellen. 

Onze onderdelen worden vervaardigd uit materialen 
van de hoogste kwaliteit, met behulp van de modernste 
apparatuur om een precieze pasvorm en superieure 
slijtvastheid te garanderen. 

Wij ondersteunen een uitgebreid gamma van zowel 
nieuwe als oudere machines van ’s werelds grootste 
fabrikanten van minigraafmachines.
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Rijwerken voor Rupsdumpers

Rupsdumpers zijn essentieel voor het werken in een 
ruwe en veeleisende omgeving. Deze opmerkelijke 
voertuigen zijn ontworpen voor het vervoer van 
bulkgoederen op bouwprojecten.

Rubbertrack-dumpers worden gebruikt wanneer een 
gelijkmatiger verdeling van het gewicht nodig is, waarbij 
de rupsbanden de bestuurder in staat stellen zwaardere 
ladingen te vervoeren op oppervlakken waar tractie 
moeilijk te krijgen is voor machines op wielen.

Astrak ondersteunt de operatoren van deze machines 
door componenten van hoge kwaliteit te leveren, zodat 
de stilstand van de machines tot een minimum beperkt 
blijft. 

Wij hebben een volledig assortiment zware rubbertracks 
en een reeks rijwerkonderdelen, waaronder 

loopwielen, rollen en tandwielen, voor populaire 
rupsdumpermerken, waaronder Morooka, Hitachi en 
Yanmar. 
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Schrankladeronderstel

Schrankladers kunnen draaien met een nul-radius, 
waardoor ze zeer wendbaar zijn en waardevol voor 
toepassingen die een compacte, wendbare lader 
vereisen.

Deze krachtige machines kunnen worden uitgerust 
met veel verschillende aanbouwdelen, waaronder 
breekgereedschap, bakaanbouwdelen en palletvorken, 
waardoor ze uiterst flexibel zijn. 

Het is geen wonder dat deze veelzijdige machines in het 
hele land erg in trek zijn. 

Stilstand moet tot een minimum beperkt worden. 
Daarom heeft Astrak veel onderdelen van schrankladers 
op voorraad, klaar voor snelle levering naar elke locatie 
in het land. 

Wij kunnen snel zwaar uitgevoerde rubbertracks, rollen 
en tandwielen leveren voor een breed gamma van deze 
machines.
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Rijwerken voor Asfalteer- En Bestratingmachines

Onze DuraLine serie is het product dat de voorkeur geniet 
van veel van Europa’s toonaangevende aannemers. 

Astrak heeft speciaal de DuraLine serie pads en 
onderdelen voor asfalteer- en bestratingmachines 
ontwikkeld om tegemoet te komen aan de eisen van de 
industrie, waar stilstand een zeer kostbare zaak is. 

Onze pads zijn verkrijgbaar in verschillende maten 
en materiaalopties, met inbegrip van andere 
montagemethoden. 

De serie omvat EPS, rubberen en polyurethaan 
gebonden pads in de uitvoeringen bolt-on, chain-on en 

clip-on. Wij hebben ook kettingen, staalplaten, moeren 
en bouten in voorraad om het assortiment aan te vullen. 

Ons technisch team kan u advies geven over welke 
componenten het meest geschikt zijn voor uw 
toepassing en omgeving.
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Rijwerken voor Brekers & Zeefmachines

Wij ondersteunen vele merken en modellen van 
brekers en zeefmachines die gebruikt worden 
door de aggregaten-, sloop-, afvalrecycling- en 
mijnbouwindustrie.

De combinatie van onze deskundige kennis en ons 
uitgebreide assortiment reserveonderdelen maakt 
Astrak tot de eerste keus in de industrie in heel Europa. 

Het Astrak team heeft veel ervaring op het gebied 
van rijwerken en beschikt over een uitgebreid 
productassortiment ter ondersteuning van de 
meeste mobiele brekers en zeef-, stapel-, laad- en 
versnippermachines.

Ons assortiment onderdelen omvat rupskettingen, 
rupsgroepen, reparatiekits voor schakels, rubberen 

Rijwerken voor Asfalteer- En Bestratingmachines

pads, aandrijftandwielen, boven- en onderrollen, 
spanrollen, eindaandrijvingen, motoren en 
bewegingscontrolekleppen.
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Onderdelen voor Slooprobots op Rupsbanden

Onze DuraLine XD rubberen pads voor sloopuitrusting 
met robots zijn ontworpen en geproduceerd met het 
oog op extreme duurzaamheid, zware bedrijfscycli en 
gemakkelijke montage.

Elk onderdeel van deze ultramoderne machines moet 
feilloos werken, vooral wanneer ze tot het uiterste 
worden gedreven. Als u met minder dan perfectie 
genoegen neemt bij het vervangen van onderdelen, kan 
dat leiden tot kostbare maar vermijdbare stilstand.

De DuraLine XD padserie is verkrijgbaar in een groot 
aantal stijlen/afmetingen en wordt in de gespecialiseerde 
productiefaciliteiten van Astrak vervaardigd uit slijtvast 
rubber van topkwaliteit met gebruikmaking van de 
modernste apparatuur en de nieuwste generatie 
kwaliteitscontroleprocessen.

Onze DuraLine en DuraLine Plus rubberen pads voor 
rupsmachines, die ontworpen zijn in samenwerking met 
toonaangevende OEM’s en nu al de eerste keus zijn van 
operatoren in heel Europa, hebben de kwaliteitsnorm 
voor de hele bouwsector herschreven. 

Wij leveren ook zware 
rubbertracks voor veel 
robotmachines van 
fabrikanten als Brokk®, 
Husqvarna® en McConnel 
voor hun Robo-Cut en Robo-
Flail machines.
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Rijwerken voor Grondboormachines

Gericht boren en sleufloze bouwtechnieken worden 
wereldwijd steeds populairder, vooral in de sectoren gas, 
water, telecommunicatie, vervoer en stroomopwekking.

Horizontaal gestuurde boren maken de installatie 
mogelijk van buizen en leidingen met een kleine tot 
middelgrote diameter op een recht of gebogen tracé 
onder de grond, met een minimum aan verstoring, 
zodat de kosten laag blijven. 

Verticale boormachines op rupsbanden worden vaak 
gebruikt op gebieden als geotechnisch onderzoek, 
geothermische energie, heien en het boren van 
waterputten.

De operatoren werken regelmatig ‘s nachts in moeilijke 
omstandigheden en kunnen zich geen moment stilstand 
veroorloven. Daarom maken bedrijven in heel Europa 

gebruik van Astrak’s rijwerkonderdelen van topkwaliteit 
om de levensduur te maximaliseren en dure, ongeplande 
defecten aan het spoor te voorkomen.

En daar blijft het niet bij. Astrak werkt samen met 
eigenaren en operatoren van grondboormachines bij 
de zorgvuldige keuze van het onderstel dat het beste is 
voor hun werk.  

Wij ondersteunen momenteel een breed gamma voor 
grondboormachines van toonaangevende fabrikanten 
zoals Ditch Witch, Toro, Astec, Pride en Vermeer.

Of het nu gaat om stalen rupsbanden voor algemeen werk 
of rubberen pads en rubbertracks voor snelwegklussen, 
wij weten wat u nodig heeft.
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Straatpads

De ongeëvenaarde gecombineerde ervaring van Astrak 
in de levering van rubber onderdelen voor de zwaarste 
toepassingen in de wereld van de bouwuitrusting maakt 
nu een volgende stap met de lancering van de DuraLine 
SP serie van straatpads voor graaflaadmachines. 

In deze groeiende serie, geproduceerd door ons team 
dat de toonaangevende serie DuraLine Plus Roadliner 
pads voor graafmachines op de markt bracht, wordt die 
knowhow nu ook bij graaflaadcombinaties ingezet om 
ervoor te zorgen dat de poten van uw graafmachine 
zelfs in de zwaarste werkomstandigheden stevig op de 
grond blijven staan.  

Onze straatpads zorgen niet alleen voor de nodige 
stabiliteit, maar beschermen ook tegen schade aan 
afgewerkte oppervlakken zoals asfaltwegen en trottoirs 
door graaflaadmachines en zwaar materieel, zodat het 
risico van dure reparaties wegvalt.
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ASTRAK
SERVICE
& SUPPORT
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Astrak heeft niet alleen een ongeëvenaard assortiment 
rijwerk- en GET-onderdelen in voorraad, maar biedt 
ook een complete reparatie- en montageservice voor 
rijwerken. 

Ons gekwalificeerd team van servicetechnici kan u 
precies adviseren wat uw machine nodig heeft om 
weer optimaal te presteren, en zal uw wensen zo snel 
mogelijk inplannen en verwerken om u kostbare tijd te 
besparen.

Wij bieden ook een landelijk omruilprogramma aan 
voor een grote verscheidenheid van rupsbanden en 

Onze Service

padconfiguraties. Deze dienst is een kosteneffectieve 
oplossing om de machinestilstand tot een minimum te 
beperken. 

Onze werkplaatsfaciliteiten kunnen verschillende 
rupsbanden en padconfiguraties leveren die precies 
volgens uw specificaties gebouwd zijn, en kunnen die 
rechtstreeks bij u afleveren.

In overeenstemming met onze milieuwaarden, bieden 
wij ook een duurzaam recyclageprogramma voor 
rubbertracks aan. 
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Astrak biedt ook een landelijk omruilprogramma 
aan voor een grote verscheidenheid van 
rupskettingen en padconfiguraties. Deze 
dienst is een kosteneffectieve oplossing om de 
machinestilstand tot een minimum te beperken.

Uitwisseling van rupsbanden

Het gekwalificeerde team van Astrak-
adviseurs kan u precies adviseren wat uw 
machine nodig heeft om hem in zo weinig 
mogelijk tijd weer operationeel te maken 

en efficiënt te werken. 

Inspecties ter plaatse

Ons professionele team van monteurs 
kan uw reparatie of service zo snel 
mogelijk plannen en afhandelen, zodat 

u kostbare stilstand bespaart.

Werkplaatsfaciliteiten

Astrak biedt een uitgebreide reparatie- 
en montageservice ter plaatse aan voor 
onderstellen. Onze geschoolde monteurs 
zijn beschikbaar om de werkzaamheden uit 
te voeren op een tijd en plaats die u schikt.

Montagedienst ter plaatse

Astrak heeft niet alleen een ongeëvenaard assortiment rijwerk- en GET-onderdelen in 
voorraad, maar biedt ook een complete reparatie- en montageservice voor rijwerken
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Ondersteuning van Infrastructuur

Momenteel zijn er wereldwijd jaarlijks miljoenen euros 
aan infrastructuurinvesteringen nodig, en dat zal in het 
komende decennium nog aanzienlijk toenemen. 

Elk uur machinestilstand leidt tot productiviteitsverlies, 
verlenging van de termijnen en, wat nog belangrijker 
is, winstderving. De stilstand van uw fabriek beperken 
begint met een partnerschap met een leverancier van 
slijtageonderdelen waarop u kunt vertrouwen. 

Een directe oorzaak van fabrieksstilstand is defecte 
apparatuur. Door de apparatuur goed te onderhouden 
en te repareren volgens een pro-actief of preventief 
schema, blijven uw activiteiten doorgaan. 

Astrak heeft zich tot doel gesteld om de beste oplossingen 
voor onderstellen en slijtageonderdelen te leveren 

aan exploitanten in alle grote infrastructuurprojecten, 
waaronder wegen, rioleringen, spoorwegen, 
elektriciteitscentrales en hernieuwbare energiebronnen, 
die gebruik maken van machines op rupsbanden.

Partnerschappen zijn de beste manier om uw bedrijf te 
beschermen tegen kostbare stilstand. 

Astrak kan de betrouwbaarheid van uw activiteiten 
verhogen door gebruik te maken van onze uitgebreide 
productkennis om de bedrijfstijd van uw machines, de 
productiviteit en het rendement op uw investering te 
verhogen, ongeacht uw bedrijfstak.
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Landbouw
De landbouw was nog nooit zo 
essentieel voor de wereld. Onze 
rijwerkcomponenten helpen een 
breed scala van landbouwactiviteiten 
te ondersteunen door de 
infrastructuur op peil te houden.

Grondstoffen
Onze oplossingen voor 
slijtageonderdelen omvatten zwaar 
uitgevoerde onderstellen en GET-
onderdelen voor graafmachines, 
dozers, brekers, zeefmachines en 
platenbanden, zodat uw machine 
blijft werken.

Civieltechnisch 
Wij helpen bij de ondersteuning 
van civieltechnische projecten, 
zoals wegenbouw, ziekenhuizen, 
waterkrachtcentrales, bruggen, 
tunnelbouw, windmolenparken en 
de vele andere nutsvoorzieningen.

Sloop
Ons ruime assortiment 
slijtageonderdelen voor 
slooptoepassingen zal uw machines 
sneller, veiliger en langer laten 
werken. Wij zullen uw productiviteit 
maximaliseren met onderdelen 
waarop u kunt rekenen.

Bosbouw 
Wanneer u buiten de gebaande 
paden werkt, kunt u zich 
geen kostbare stilstand en 
storingen veroorloven. Onze 
slijtageonderdelen zullen het risico 
dat uw machine uitvalt tot een 
minimum beperken.

Afvalbeheer
Van graafbaktanden tot op maat 
gemaakte slijtplaten, ons ruime 
assortiment slijtageonderdelen 
voor zware toepassingen in de 
recyclingsector zal uw machines 
sneller en langer laten werken.
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Astrak werkt met vele wereldwijde OEM’s op 
verschillende productgebieden, waaronder rubberen 
pads, rupsbanden, rupsgroepen, rollen, loopwielen, 
tandwielen en eindaandrijvingen. 

Wij begrijpen dat de veeleisende kopers van machines 
vandaag de dag op zoek zijn naar meer intelligente 
oplossingen op de huidige concurrerende markt. 

Alle producten worden vervaardigd in IS0 
9001-gekeurde productiefaciliteiten met strenge 
kwaliteitscontroleprocedures, zodat fabrikanten er zeker 
van kunnen zijn dat onze onderdelen zullen presteren in 
de meest veeleisende omgevingen.

Astrak begrijpt de moeilijkheden bij het voorspellen van 
de machineproductie en wij hebben een divisie die zich 
toelegt op de ondersteuning van dit kanaal. Wij kunnen 
de rijwerkcomponenten die fabrikanten nodig hebben 
ontwerpen, produceren, op voorraad houden en 
distribueren, en onze flexibiliteit in de toeleveringsketen 
zorgt ervoor dat wij snel kunnen voldoen aan strakke 
deadlines voor de productielijn.

Ons team werkt voortdurend aan de verbetering van ons 
productengamma, onze installaties en onze processen, 
om ervoor te zorgen dat wij aan de spits van de 
technologie blijven, zodat fabrikanten nog meer keuze 
en zekerheid krijgen. 

Ondersteuning van OEM’s



Greg Paterson
OEM Sales Director

Wij bewijzen dat onze productexpertise 
en wendbare toeleveringsketen de OEM’s 
echt helpen om tegemoet te komen aan 
de toenemende keuze die de kopers van 
machines verwachten.
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Ondersteuning van Maritieme Toepassingen

Astrak is een van de belangrijkste leveranciers van 
rijwerkonderdelen voor offshore kabelspanners. 
 
Offshore betekent werken in een van de meest 
agressieve en zwaarste werkomgevingen ter wereld. 

De samenwerking met Astrak betekent dat u een partner 
heeft vanaf het ontwerp tot de levering en installatie van 
een product van wereldklasse.
 
Kabelspanners bevatten veel van de hoofdcomponenten 
die fundamentele elementen zijn van de Astrak 
productreeksen. Rupskettingen (gesmeerd met olie 
en/of vet), looprollen, aandrijftandwielen, loopwielen 
en spaninrichtingen, rupsplaten, en natuurlijk de 

bijbehorende installatieapparatuur.
 
Astrak kan ondersteuning bieden bij de specificatie 
en levering van hydraulische versnellingsbakken, 
aangedreven door hydraulische en elektrische 
voedingen, om een lange levensduur te garanderen en 
installatie in de krapste ruimten mogelijk te maken. 

Onze ruime ervaring met zowel rubberen als 
polyurethaan gebonden platen betekent dat wij met onze 
klanten kunnen samenwerken om een plaatoplossing 
op maat te bieden in beide materialen.
 
Neem contact op met Astrak en haal de spanning uit het 
ontwerpen en bouwen van spanners.
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De defensie-industrie speelt een vitale rol bij het 
waarborgen van de nationale veiligheid, het bevorderen 
van stabiliteit in het buitenland, het genereren van 
economische welvaart en het doeltreffend reageren op 
crises.

Binnen de Europese defensiesector wordt algemeen 
erkend dat de levering van gespecialiseerd militair 
materieel van cruciaal belang is, zowel voor de veiligheid 
als voor de wederopbouw van de infrastructuur.

Wij hebben een lange geschiedenis in het leveren van 
rijwerken en slijtageonderdelen van hoge kwaliteit 
aan de Europese civiele markt, waardoor wij ons in de 
ideale positie bevinden om de defensie-industrie te 
ondersteunen. Ons team begrijpt heel goed wat de eisen 
zijn van militaire rupsmachines, en ons assortiment 

rijwerkonderdelen presteert uitstekend in de meest 
veeleisende omgevingen ter wereld.

Astrak kan snel een breed scala van gespecialiseerde 
onderdelen leveren voor defensiegerelateerde 
rupsmachines en pantsergevechtsvoertuigen. 

Wij hebben een robuuste toeleveringsketen en dito 
logistiek netwerk ontwikkeld dat snel in de behoeften 
van veel NAVO-lidstaten kan voorzien, en wij zijn volledig 
in staat om binnen de gevestigde kaders voor militaire 
en overheidsopdrachten te werken.

Wij blijven deze capaciteit verder ontwikkelen om 
ervoor te zorgen dat aan de behoeften van het leger van 
vandaag en morgen wordt voldaan.

Ondersteuning van Defensie
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Het Astrak SmartPart-portaal zal voldoen aan de 
behoeften van onze vloot- en multi-depotklanten, maar 
ook aan die van onze dealerklanten.

Het portaal zal onze volledige catalogus van rijwerk- en 
slijtageonderdelen bevatten, dankzij de integratie van 
Astraks eigen SmartPart intelligent referentiesysteem 
voor onderdelen. Het portaal is 24 uur per dag en 
7 dagen per week toegankelijk voor geregistreerde 
gebruikers overal ter wereld. 

De gebruikers zullen details kunnen toevoegen over de 
behoeften van hun vloot om onderdelen te identificeren 
en bestellingen te plaatsen voor verzending op dezelfde 
dag. Om de administratie te vergemakkelijken, zullen de 
bestelgeschiedenis en kopieën van facturen gemakkelijk 
toegankelijk zijn via het besturingsscherm van de 
account.

Het portaal zal verder worden ontwikkeld om aan de 
veranderende behoeften van onze industrie tegemoet 
te komen.

Astrak Portaal
2022

LAUNCHING
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Astrak ServiceLine
Astrak ServiceLine wordt een nieuwe dienst om 
tegemoet te komen aan de vraag van klanten die hun 
verbruiksgoederen op een eenvoudige, snelle en 
handige manier willen kopen.

ServiceLine wordt een E-commerce platform waar 
Astrak-accounthouders moeiteloos online bestellingen 
kunnen plaatsen wanneer zij maar willen. 

In overeenstemming met de ethos van Astrak om 
kwaliteitsproducten te leveren, zal de dienst essentiële 
verbruiksgoederen zoals vet, oliën, filters, batterijen, 
zwaailampen, startmotoren, dynamo’s en cabineglas in 
voorraad hebben.

Het assortiment producten zal blijven groeien naarmate 
wij ServiceLine verder ontwikkelen om aan de behoeften 
van onze klanten te voldoen. • 

•
•
•
•
•

Producten van hoge kwaliteit, 
rechtstreeks afkomstig van fabrikanten 
van wereldklasse

Ruime keuze aan verbruiksartikelen

Verzending dezelfde dag

Bestel op uw kredietrekening

Concurrerende prijzen

Bestel online 24/7

2022
LAUNCHING
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Astrak App
De invoering van intelligente digitale technologie 
is van vitaal belang om onze klanten te helpen hun 
winstgevendheid te maximaliseren doordat zij cruciale 
informatie onmiddellijk binnen handbereik hebben.

Met de eerste generatie van onze mobiele app zal een 
klant de voortgang van zijn bestelling van de picking tot 
de uiteindelijke levering snel en gemakkelijk kunnen 
volgen, van waar ook in het land. 

De app geeft de klant ook snel toegang tot zijn 
bestelgeschiedenis via zijn Astrak-account en 
beantwoordt ook enkele vaak gestelde vragen. 

Wij zijn van plan onze app verder te ontwikkelen en er 
meer functies en hulpmiddelen in op te nemen om onze 
klanten te helpen de stilstand van hun machines tot een 
minimum te beperken.

• 
•

•
•
•

Android & iOS apps beschikbaar

Volg automatisch al uw actieve 
bestellingen 24/7

Ontvang nauwkeurige levertijden

Vind uw bestelgeschiedenis

Ondersteunt meerdere gebruikers

2022
LAUNCHING
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