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FOR THE BEST ON EARTH

Odkąd rozpoczęliśmy działalność w 2003 
roku, wiele się zmieniło na rynku.

Astrak rozwinął skrzydła od jednego biura w Danii do ośmiu magazynów  
w całej Europie, w których zatrudniamy ponad 100 pracowników.

To, co nie uległo zmianie, to nasza nieustaanna misja poprawy 
rentowności osiąganej przez naszych klientów, dzięki oferowaniu wysokiej 
jakości produktów w dobrej cenie i w szybkim czasie dostawy. Nadal 
koncentrujemy się na rozwiązaniach korzystnych dla naszych klientów, 
aby zmaksymalizować czas sprawności operacyjnej maszyny, a w każdym 
elemencie współpracy dążymy do doskonałości.

Naszym celem jest bycie najlepszym dostawcą elementów podwoziowych 
w Europie.

Richard Paterson 
Managing Director

Witamy w firmie Astrak



Skanuj kody QR znajdujące się w 
tej broszurze, aby dowiedzieć się 
więcej o naszych produktach do 
podwozi.
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Dlaczego Astrak?

Firma Astrak obsługuje zróżnicowaną grupę klientów 
od ponad 18 lat. W chwili obecnej jesteśmy uznanym 
liderem na rynku części do maszyn do robót ziemnych.

Wyróżnia nas dbałość o detale.

Dogłębna znajomość naszej branży sprawia, że 
nieustannie staramy się dostarczać innowacyjne i 
skuteczne produkty. Łączymy zdrowy rozsądek z 
pomysłowymi rozwiązaniami, aby sprostać potrzebom 
ciągle zmieniających się wymagań naszych klientów.

Staramy się dzielić doświadczeniem, które zdobywamy 
w trakcie prowadzenia naszej działalności biznesowej, 
która obecnie odbywa się ośmiu zakładach na całym 
świecie. Nasi doświadczeni i technicznie przeszkoleni 
pracownicy sprzedaży są zawsze gotowi do konsultacji 
i udzielania wsparcia w procesie dopasowywania 
odpowiednich produktów do potrzeb klientów. 

Komponenty o atestowanej jakości

Firma Astrak nie zawiedzie Cię, jeśli chodzi o jakość. 
Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w zakładach 
produkcyjnych, którym przyznano certyfikat IS0 9001 i 
w których wdrożono rygorystyczne procedury kontroli 
jakości. Możesz mieć pewność, że nasze części doskonale 
sprawdzą się w najbardziej wymagających środowiskach.

Precyzyjnie dopracowany program kontroli zasobów 
magazynowych w połączeniu z wysoce zorganizowanym 

systemem magazynowania i logistyki pozwala firmie 
Astrak na dostarczenie Ci potrzebnych części kiedy 
ich potrzebujesz, dzięki czemu ewentualne przestoje 
ograniczane są do minimum.

Inwestycje

Firma Astrak stale dba o powiększanie swoich zasobów 
ludzkich poprzez szkolenia i programy rozwoju 
osobistego, w pełni zdając sobie sprawę, iż stanowią 
one jej najcenniejszy kapitał. Nasz zespół stale ulepsza 
i zwiększa asortyment oferowanych produktów, aby 
zapewnić klientom jeszcze większy wybór i pewność 
podjęcia właściwej decyzji. Nieustannie ulepszamy pracę 
naszych oddziałów, aby dotrzymać kroku obranym 
aspiracjom rozwojowym. 

W końcu, stale ulepszamy i unowocześniamy nasze 
systemy IT i narzędzia do komunikacji z klientami, aby 
pozostawać w technologicznej czołówce. Inwestycje 
chronią nie tylko naszą przyszłość, ale także przyszłość 
naszych klientów.

Firma Astrak to naprawdę partner, któremu możesz 
zaufać.
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Globalny zasięg

Astrak to prawdziwie globalna firma. Dzięki naszej 
silnej sieci logistycznej i międzynarodowym partnerom 
logistycznym możemy dostarczać elementy podwozia 
i części eksploatacyjne do niemal każdego miejsca na 
sześciu kontynentach. 

Jesteśmy dumni z możliwości zaoferowania 
każdemu klientowi, w różnych krajach całkowicie 
spersonalizowanych usług. 

Ścisła współpraca, pomiędzy pracownikami firmy Astrak 
i jej klientami zbliżają ich do globalnej sieci logistycznej 
firmy.

Monitorujemy każdy etap transportu, aby zapewnić 
bezpieczną dostawę każdego zamówienia, bez względu 
na to, do którego miejsca na świecie będzie dostarczane.

Będziemy nadal powiększać zasięg działania naszej firmy 
na całym świecie, dążąc do dalszego rozwoju.
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Gąsienice gumowe

Firma Astrak rozpoczęła sprzedaż gąsienic gumowych w 
2003 roku i obecnie jesteśmy powszechnie uznawani za 
czołowego dostawcę tych komponentów w Europie. 

Utrzymujemy zasoby magazynowe szerokiej gamy 
gąsienic gumowych o szerokości od 180 mm do 800 mm 
i jesteśmy gotowi spełnić wszystkie wymagania klienta w 
szybki, skuteczny i opłacalny sposób. Oferujemy szeroki 
wybór niepozostawiających śladów gąsienic gumowych 
do zastosowań specjalistycznych.

Nasza rozszerzona gwarancja na gąsienice gumowe jest 
najbardziej kompleksowa na rynku.

Gąsienice klasy premium - TerraTrack Plus 

Nasza oferta klasy premium – TerraTrack Plus, to 
połączenie najbardziej zaawansowanych na świecie 
technologii gąsienic gumowych. Dodatkowo zawiera 
wiele innowacyjnych elementów, co czyni ją nowym, 
„złotym” standardem w domenie gąsienic gumowych.

Każda gumowa gąsienica ma wzmocnione stalowe 
ogniwa połączone ciągłymi, odpornymi na korozję 
stalowymi oplotami o wysokiej wytrzymałości, 
zamkniętymi w zaawansowanej, odpornej na ścieranie 
gumowej osnowie, co zwiększa trwałość i wydajność.

Innowacyjna konstrukcja powiązanych ogniw stalowych 
zapobiega problemom ze zsuwaniem się gąsienic, 

nawet podczas użytkowania w wymagającym terenie. 
Zaawansowana konstrukcja stalowych ogniw zapewnia 
płynną pracę rolek gąsienic i zapewnia większy komfort 
operatora.
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Martyn Pointer
Group Sales Director

Gąsienice gumowe linii TerraTrack Plus 
stanowią swoisty przełom w branży; 
łączą w sobie kilka innowacyjnych funkcji, 
aby oferować użytkownikom najlepszy 
produkt dostępny na rynku.

 MIESZANKA GUMY 
NAJWYŻSZEJ 

JAKOŚCI

 UNIKALNY 
DESIGN BIEŻNIKA

 ZAWAANSOWANA 
TECHNOLOGIA  OGNIWA ZE STALI

HARTOWANEJ

 LINA STALOWA
PLECIONA 

 DESIGN ZAZĘBIAJĄCYCH 
SIĘ OGNIW
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Gumowe nakładki linii 

Nasze gumowe nakładki linii DuraLine Plus zostały 
zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o trwałości i 
łatwości montażu. 

Nakładki DuraLine Plus są produkowane z najwyższej 
jakości, odpornej na ścieranie gumy przy użyciu 
najnowocześniejszego sprzętu i zaawansowanych 
procesów kontroli jakości i są dostępne w trzech typach 
oraz w szerokiej gamie rozmiarów. 

Niezależne wyniki testów pokazują, że produkty te są o 
52% trwalsze niż nakładki standardowe.

Nakładka linii DuraLine Plus jest obecnie produktem 
wybranym przez kilku największych światowych 
producentów oryginalnego wyposażenia koparek. 
W swoich zasobach magazynowych posiadamy 
standardowe nakładki serii Bolt-on i Direct-to-Chain oraz 

ROADLINER

CLIP-ON

BOLT-ON

Roadliner, a także opracowaliśmy gamę nakładek szybko 
- mocowanych zatrzaskowo, które można zamontować 
w czasie o połowę krótszym niż nakładki standardowe, 
minimalizując przy tym koszty pracy i maksymalizując 
czas sprawności operacyjnej.
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Nakładki Roadliner 

DuraLine Plus Roadliner Pad to masywna, 
jednoczęściowa nakładka wulkanizowana, która jest 
przykręcana bezpośrednio do stalowego łańcucha. 
Idealna do maszyn o tonażu od 4 do 26 ton i służąca 
szerokiej gamie zastosowań.

Nakładki zatrzaskowe (clip-on) 

Nasza nakładka DuraLine Plus Clip-on została 
zaprojektowana z myślą o zapewnieniu długiej 
żywotności i łatwości montażu dzięki wyposażeniu w 
stały wspornik z jednej strony i bezpieczny zacisk z 
drugiej. Ta nakładka została opracowana w odpowiedzi 
na zapotrzebowanie na przeznaczoną do pracy w ciężkich 
warunkach nakładkę, która może być wykorzystana 
do szybkiego przystosowania koparki na stalowych 
gąsienicach do pracy na jezdniach, twardym betonie i 
innych wykończonych powierzchniach bez ryzyka ich 
uszkodzenia. 

Nakładki przykręcane (bolt-on)

Nakładka typu DuraLine Plus Bolt-on to doskonałe 
rozwiązanie umożliwiające wyposażanie maszyn 
posadowionych na stalowych gąsienicach w gumowe 

Greg Paterson
OEM Sales Director

Mogę śmiało powiedzieć, że gumowe 
nakładki serii DuraLine Plus to jedyna 
realna alternatywa dla czołowych na 
rynku marek nakładek o jakości OEM.

nakładki, pozwalające na prowadzenie robót na 
półtrwałych nawierzchniach. Ten rodzaj nakładki 
dostępny jest w szerokościach od 400 mm do 600 mm 
i jest odpowiedni dla koparek o masie od 4 do 26 ton.
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Oferujemy pełną gamę łańcuchów gąsienicowych 
o rozstawie od 101 mm do 260 mm, pasujących 
do wszystkich typów koparek i innego sprzę tu 
gąsienicowego. Wszystkie łańcuchy gąsienicowe 
przeznaczone do koparek są wypełnione smarem 
i uszczelnione, co zapewnia im dłuższą trwałość 
eksploatacyjną. Uszczelki poliuretanowe zapewniają 
cichą pracę i zapobiegają przedostawaniu się materiałów 
ściernych do wnętrza sworznia i tulei, przyczyniając się 
do zmniejszenia zużycia.

Pin

Bushing

Grease Passage

Polyurethane Seal

Rail

Łańcuchy gąsienicowe do koparek

• 

•

•

•

•

Pełny zakres od rozstawu 101 mm do 
260 mm

Trwałość eksploatacyjna wewnętrznej 
tulei jest przedłużona o około 20% w 
porównaniu z suchymi gąsienicami 
łańcuchowymi

Szyny wykonane są ze stali borowej 
poddanej obróbce cieplnej, hartowanej 
do 48-56HRC do głębokości 10 mm, co 
zapewnia wyższą odporność na zużycie

Wszystkie sworznie i tuleje są 
hartowane do 55-60HRC

W przypadku niektórych modeli 
dostępne są łańcuchy o dużej 
wytrzymałości z wyższą szyną i tulejami 
o większej średnicy
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Dla spycharek i innych wymagających aplikacji oferujemy 
szereg wysokiej jakości, uszczelnionych i smarowanych 
łańcuchów gąsienicowych (SALT) o dużej wytrzymałości, 
które są wypełnione olejem w celu zmniejszenia tarcia 
wewnętrznego między sworzniem a tuleją, co wydłuża 
żywotność tych komponentów.

Łańcuchy gąsienicowe spycharek

Pin

Stepped 
Bushing

Oil Passage

Oil ReservoirThrust Ring
Rigid Seal

Rubber Stopper 
and Plug

Rail

• 

•

•

•

Żywotność wewnętrznej tulei jest 
wydłużona nawet o 50% w porównaniu 
do łańcuchów smarowanych i 
uszczelnianych

Szyny wykonane są ze stali borowej 
poddanej obróbce cieplnej, hartowanej 
do 48-56HRC do głębokości 13 mm, 
co zapewnia im wyższą odporność na 
zużycie

Wszystkie sworznie i tuleje są 
hartowane do 55-60HRC

W przypadku niektórych modeli 
dostępne są łańcuchy o dużej 
wytrzymałości z wyższą szyną i tulejami 
o większej średnicy
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Zestaw gąsienic i płytki gąsienicowe

Nasze części do zestawów gąsienicowych wytwarzane 
są w naszych zakładach produkcyjnych o kontrolowanej 
jakości z najlepszych dostępnych na świecie materiałów, 
aby zagwarantować dopasowanie i doskonałą trwałość.

Pełna gama płytek gąsienicowych z potrójną ostrogą 
przeciwślizgową w rozmiarach od 300 mm do 1200 
mm do wszystkich zastosowań standardowych i 
LGP (tłumacz. ang. Low Ground Pressure – Niewielki 
Nacisk na Podloże) jest przechowywana w zasobach 
magazynowych, a niestandardowe rozmiary do 
zastosowań indywidualnych dostępne są na żądanie.

Dla spycharek posiadamy pełną gamę płytek 
gąsienicowych  z pojedynczą ostrogą przeciwślizgową 
we wszystkich standardowych szerokościach od 22” 
(560 mm) do 36” (915 mm), aby zaspokoić wszelkie 
wymagania w tym zakresie. Wszystkie płytki gąsienicowe 

przeznaczone do spycharek wyposażone są w 
wytrzymałe płyty podstawy, które wydłużają żywotność 
tych komponentów.

Astrak dostarcza również w pełni zmontowane zestawy 
gąsienicowe z indywidualnymi konfiguracjami łańcucha/
płytki gąsienicowej, aby spełnić Twoje wymagania.



MAXIMISING MACHINE UPTIME

15

Chronione znakami własności układy podwoziowe, takie 
jak podwozia Cat® SystemOne™ i Komatsu® PLUS, mogą 
być drogie w utrzymaniu w porównaniu z podwoziami 
linii DuraTrack SALT opracowanymi przez firmę Astrak.

Przedstawiamy zestaw do konwersji podwozia 
opracowany przez firmę Astrak

Wypróbowany i przetestowany układ DuraTrack 
SALT okazał się niezawodny w KAŻDYCH warunkach 
roboczych, a nasze zestawy do konwersji są w stanie 
tchnąć nowe życie w Twoją maszynę.

Zapewniamy wszystkie części potrzebne do 
przeprowadzenia konwersji wraz z dokładnymi 
instrukcjami krok po kroku, niezbędnymi w przypadku 
samodzielnego wykonywania konwersji przez 
użytkownika. 

Zestawy do konwersji podwozia spycharek

Możesz też zlecić wykonanie tej pracy nam i cieszyć 
się świadomością, iż zestaw zostanie zamontowany 
zgodnie z najwyższym możliwym standardem 
jakościowym i objęty kompleksową gwarancją. Cały 
proces jest stosunkowo prosty i gwarantuje zwiększenie 
opłacalności kosztowej maszyny przez cały okres jej 
eksploatacji, poprzez zmniejszenie kosztów jej napraw.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta produktów linii 
DuraTrack spełni lub przewyższy osiągi komponentów 
podwoziowych innych producentów. (Aby poprzeć 
nasze deklaracje twardymi działaniami) Zapewniamy 
kompleksową gwarancję na okres trzech lat / 3000 
godzin pracy na wszystkie nasze elementy zestawu 
do konwersji. Zapewniamy również 12-miesięczną 
gwarancję na powierzony nam montaż zestawu do 
konwersji.



16

FOR THE BEST ON EARTH

Koła napinające, rolki i koła zębate

Produkty linii DuraTrack są wytwarzane z niezwykłą 
dokładnością i spełniają specyfikacje OEM. Firma Astrak 
oferuje szeroką gamę kół napinających, rolek, kół 
napędowych i segmentów kół zębatych, które pasują
do większości marek i modeli koparek, spycharek, 
kruszarek, przesiewaczy i innych maszyn gąsienicowych.

Dostarczamy szeroki zakres odlewanych zespołów 
kół napinających, które są dostarczane wraz z 
wytrzymałymi zestawami uszczelnień, wałami i 
wspornikami. Gwarantujemy, że nasze górne i dolne 
rolki działają wyjątkowo dobrze i mają wzmocnione 
kołnierze oraz wytrzymałe uszczelnienia dla zwiększenia 
niezawodności.
 
Wytrzymałe koła zębate gwarantują korzystny stosunek 
jakości do ceny dzięki zewnętrznym profilom zębów, są 
one hartowane indukcyjnie do wartości przekraczającej 

50 HRC. Segmenty kół zębatych są równie odporne na 
zużycie dzięki procesowi kucia i hartowania skrośnemu, 
co zapewnia im dłuższą żywotność.
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Napinacze gąsienic

Utrzymanie odpowiedniego napięcia gąsienic ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia dobrej żywotności 
tych komponentów. Napinacze amortyzują wstrząsy i 
zapewniają odpowiednie napięcie gąsienic, chroniąc w 
ten sposób koła napinające i układy gąsienicowe.

Słabe lub uszkodzone sprężyny regulatorów gąsienic i 
nieprawidłowo działające napinacze mogą powodować 
problemy związane ze ześlizgiwaniem się gąsienic 
i prowadzić do skrócenia trwałości eksploatacyjnej 
gąsienicy i koła napinającego.

Posiadamy szeroką gamę zespołów do regulacji gąsienic 
(sprężyn powrotnych) do wielu popularnych modeli 
koparek dostępnych na rynku.

Wszystkie zespoły napinaczy gąsienic linii DuraTrack 
spełniają najwyższe standardy jakościowe, a każdy 

• 

•

•

Są zaprojektowane i wyprodukowane 
zgodnie ze specyfikacją OEM, w pełni 
przetestowane i sprawdzone 

W celu zapewnienia prawidłowego 
dopasowania i właściwej 
charakterystyki eksploatacyjnej.

Dostępne z zasobów magazynowych, 
pasujące do wielu modeli koparek

z nich jest dokładnie sprawdzany w trakcie procesu 
produkcyjnego, aby zapewnić właściwe dopasowanie i 
wydajność.
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Prowadnice gąsienic

Prowadnice gąsienic są często bezzasadnie pomijane 
podczas rutynowych kontroli technicznych sprzętu, 
a odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wydajności 
maszyny w najwyższej sprawności eksploatacyjnej.

Jak każdy element maszyny, prowadnice gąsienic 
podlegają zużyciu eksploatacyjnemu. Zachęcamy 
naszych klientów do uwzględniania tych elementów w 
okresowych przeglądach technicznych, aby zapewnić jak 
najwyższą sprawność podwozi maszyn. 

Zużyta lub uszkodzona prowadnica gąsienicowa może 
powodować uszkodzenia rolek maszyny lub ogniw 
gąsienic.

Regularne przeglądy i konserwacja pomogą przedłużyć 
żywotność elementów podwozia, pomagając obniżyć 
koszty operacyjne i utrzymując maszynę w sprawności 
operacyjnej.
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Oferujemy szeroką gamę zwolnic (silników jezdnych) o 
jakości OEM do szerokiej gamy koparek i innego sprzętu 
gąsienicowego o tonażu od 1 do 50 ton.

Wiele naszych napędów produkowanych jest przez 
czołowych dostawców OEM, w tym Eaton, Doosan, 
Nabtesco, Brevini i Trasmittal Bonfiglioli.

Wykorzystując nasz wydajny łańcuch dostaw, możemy 
wprowadzać na rynek szeroką gamę zwolnic po 
cenach znacznie niższych od napędów oryginalnych 
producentów.

Zwolnice

• 
•

•

Jakość OEM dla pełnego spokoju

Gwarantowana opłacalna alternatywa 
dla oryginalnych części

Większość modeli jest dostępnych 
wprost z zasobów magazynowych

Każdy z naszych napędów, produkowany zgodnie 
ze specyfikacją OEM, jest dokładnie sprawdzany i 
testowany, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i 
odpowiednią charakterystykę eksploatacyjną. Nasze 
zwolnice są dostępne wprost z zasobów magazynowych 
i pasują do szerokiej gamy koparek i innych maszyn 
gąsienicowych.
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Narzędzia do robót ziemnych

Aby uzupełnić swoją obszerną paletę komponentów 
podwozi do koparek i spycharek, firma Astrak oferuje 
konkurencyjną cenowo gamę produktów obejmujących 
wspólne zęby łyżek, lemiesze; tnące i przykręcane, do 
osprzętu różnych maszyn przeznaczonych do robót 
ziemnych. 

Zęby łyżek

Możemy dostarczyć pełną gamę zębów i adapterów łyżek 
dla maszyn marki CAT serii J i Super V, odpowiednich do 
koparek i ładowarek do 100 ton.

Proponowana przez nas oferta obejmuje kilka różnych 
typów zębów, w tym z długimi końcówkami, dłuta do 
skał i kamienia oraz wytrzymałe końcówki do penetracji, 
które pasują do wszystkich zastosowań, od lekkich 
budów po ciężkie górnictwo.

Zęby i adaptery łyżki standardu CAT serii J są odpowiednie 
do koparek i ładowarek do 100 ton, w tym J200, J225, 
J250/CAT 205, J300/CAT 215, J350/CAT 225, J400, J460/
CAT 235, J550/CAT 245 , J600, J700 i J800. Dodatkowo 
posiadamy w ofercie szereg przykręcanych zębów dla 
minikoparek do 8 ton marek JCB, Kubota/K2 i Massey/
K3. 

Lemiesze przykręcane

Nasze przykręcane lemiesze z podwójnym i z 
pojedynczym ukosem dostępne są dla wszystkich 
marek spycharek, ładowarek i koparek i oferują 
bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny. Wszystkie 
nasze przykręcane lemiesze są hartowane skrośnie do 
wartości 500HB, aby zapewnić maksymalną wydajność 
w najbardziej wymagających środowiskach.
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Zapewniamy usługę produkcji lemieszy na zamówienie, 
która pozwala na zachowanie elastyczności podczas 
określania elementów, które mają być zamontowane 
na danej łyżce, z profilami o grubości od 12 mm do 
90 mm, dostępnymi w ciągu siedmiu dni od złożenia 
zamówienia.

Lemiesze 

Oferujemy prostokątne listwy ścieralne i profile z 
pojedynczym ukosowaniem krawędzi tnących o grubości 
od 8 mm do 60 mm, pasujące do łyżek do wszystkich 
koparek i ładowarek łyżkowych. 

Nasze profile pochodzą z krajów UE i są hartowane 
skrośnie do twardości 500 HB, co zapewnia im 
wyjątkową trwałość w zastosowaniach o największym 
stopniu ścieralności. 

Nasz zespół warsztatowy może przycinać profile na 
wymiar zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, a 
także dostarczać zestawy lemieszy wraz z wybranymi 
adapterami i zębami.

Zeskanuj kod QR, aby 
pobrać kopię
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Osprzęt podwoziowy

Obok oferowanych przez nas produktów przeznaczonych 
do podwozi, w naszej ofercie znajduje się również 
szeroki wybór metrycznych i calowych nakrętek i śrub 
do gąsienic, śrub do kół zębatych i segmentów kół 
zębatych, śrub rolek i utwardzonych podkładek, które 
pasują do wielu modeli osprzętu gąsienicowego. 

Wszystkie komponenty są stale gotowe do 
natychmiastowej wysyłki. • 

•

•

•

Śruby gąsienic, śruby segmentów i 
dzielone śruby główne produkowane są 
w klasie 12,9

Śruby kół zębatych i śruby rolek mają 
klasę 10,9

Kute ze stali stopowych i poddane 
obróbce cieplnej zgodnie ze 
specyfikacją OEM

Dostępna jest usługa produkcji 
na zamówienie – prosimy o 
skontaktowanie się z nami w celu 
uzyskania dalszych informacji
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Koparki wielkości mini i midi są obecnie najczęściej 
używanym typem maszyn budowlanych w wielu krajach.

Nasze gumowe gąsienice i elementy podwozia do 
minikoparek o masie od 0,8 do 9 ton są niezwykle 
popularne wśród operatorów i stanowią opłacalną opcję. 

Asortyment komponentów linii ProTrack obejmuje 
rolki, koła napinające i koła łańcuchowe oraz gąsienice 
stalowe i gumowe do wszystkich typowych marek i 
modeli maszyn. 

Nasze części produkowane są z najwyższej jakości 
materiałów, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, 

Podwozia do mini maszyn

aby zapewnić precyzyjne dopasowanie i doskonałą 
trwałość. 

Obsługujemy szeroką gamę nowych i starszych maszyn 
czołowych światowych producentów minikoparek.
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Podwozia wozideł gąsienicowych

Wozidła gąsienicowe są niezbędne do pracy w trudnych 
i wymagających warunkach. Te niezwykłe pojazdy 
przeznaczone są do przewożenia materiałów sypkich na 
projektach budowlanych.

Wozidła na gąsienicach gumowych są używane, gdy 
wymagane jest bardziej równomierne rozłożenie ciężaru 
na gąsienicach, co pozwala operatorowi przewozić 
cięższe ładunki na nawierzchniach, na których uzyskanie 
przyczepności jest trudne dla maszyn kołowych.

Firma Astrak wspiera operatorów tych maszyn, 
dostarczając wysokiej jakości komponenty i dbając o 
ograniczanie przestojów maszyn do minimum. 

Posiadamy pełną gamę gąsienic gumowych 
zaprojektowanych dla dużych obciążeń oraz szereg części 
podwozia, w tym koła napinające, rolki i koła łańcuchowe 

do popularnych marek wozideł gąsienicowych, w tym 
Morooka, Hitachi i Yanmar. 
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Elementy podwozi ładowarek o sterowaniu burtowym

Ładowarki o sterowaniu burtowym są zdolne do 
skręcania z zerowym promieniem skrętu, dzięki 
czemu są bardzo zwrotne i cenne w zastosowaniach 
wymagających kompaktowej, zwrotnej ładowarki.

Te potężne maszyny mogą być wyposażone w wiele 
różnych przystawek sprzętowych, w tym w kruszarki, 
osprzęt do łyżek i widły do palet, dzięki czemu są 
niezwykle elastyczne. 

Nic zatem dziwnego, że te wszechstronne maszyny 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem w całym kraju. 

Przestoje muszą być ograniczone do minimum, dlatego 
firma Astrak posiada w swoich zasobach magazynowych 
wiele komponentów do ładowarek o sterowaniu 
burtowym, gotowych do szybkiej dostawy w dowolne 
miejsce Europy. 

Możemy szybko dostarczyć wytrzymałe gąsienice 
gumowe, rolki i koła łańcuchowe do szerokiej gamy tych 
maszyn.
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Podwozia rozściełaczy i frezarek

Nasza oferta rozwiązań linii DuraLine to produkty 
preferowane przez wielu czołowych europejskich 
wykonawców. 

Firma Astrak specjalnie opracowała gamę nakładek i 
części linii DuraLine do rozściełaczy i frezarek asfaltu, 
aby sprostać wymaganiom branży, w której przestoje są 
niezwykle kosztowne. 

Nasze nakładki dostępne 
są w kilku różnych 
rozmiarach i opcjach 
materiałowych, w tym 
także w kilku sposobach 
ich mocowania na 
gąsienicach. Asortyment 
obejmuje nakładki z EPS, 
gumy i poliuretanu w 

wersjach przykręcanych, łańcuchowych i zatrzaskowych. 
Posiadamy również stany magazynowe łańcuchów 
gąsienicowych, płytek stalowych, nakrętek i śrub, 
które uzupełniają asortyment oferowanych przez nas 
produktów. 

Nasz zespół techniczny chętnie doradzi w zakresie 
doboru danych elementów dla Twojego zastosowania i 
środowiska.
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Podwozia kruszarek i przesiewaczy

Obsługujemy wiele marek i modeli kruszarek i 
przesiewaczy stosowanych w przemyśle kruszywowym, 
rozbiórkowym, recyklingu odpadów i górnictwie.

Połączenie naszej wiedzy eksperckiej z szeroką ofertą 
części zamiennych sprawia, że firma Astrak jest 
najlepszym wyborem w branży w całej Europie.

Zespół Astrak ma bogate doświadczenie w zakresie 
komponentów podwozi gąsienicowych i dysponuje 
szeroką gamą produktów pasujących do większości 
mobilnych kruszarek i przesiewaczy oraz układarek, 
maszyn załadunkowych i rozdrabniających.

Nasza oferta części obejmuje łańcuchy gąsienicowe, 
zestawy gąsienicowe, zestawy naprawcze ogniw, 
nakładki gumowe, koła napędowe, rolki górne i dolne, 
napinacze, skrzynie biegów lub zwolnice, silniki i zawory 
sterujące ruchem.
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Gąsienicowe części maszyn zrobotyzowanych

Nasze gumowe nakładki serii DuraLine XD do 
zrobotyzowanego sprzętu wyburzeniowego zostały 
zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o 
ekstremalnej trwałości eksploatacyjnej, cyklach 
roboczych realizowanych w trudnych warunkach pracy 
i łatwości montażu.

Każda część tych najnowocześniejszych technologicznie 
maszyn musi funkcjonować bez zarzutu, zwłaszcza gdy 
są one wykorzystywane do granic swoich możliwości. 
Zaakceptowanie jakości niższej niż doskonała w 
odniesieniu do wymiany części może prowadzić do 
kosztownych, choć możliwych do uniknięcia przestojów.

Dostępne w szerokiej gamie typów/rozmiarów, nakładki 
linii DuraLine XD produkowane są w specjalistycznych 
zakładach produkcyjnych firmy Astrak z najwyższej 
jakości odpornej na ścieranie gumy, przy użyciu 

najnowocześniejszego sprzętu i procesów kontroli 
jakości nowej generacji.

Nasze gumowe nakładki linii DuraLine i DuraLine Plus do 
maszyn gąsienicowych, zaprojektowane we współpracy z 
czołowymi producentami OEM i cieszące się już statusem 
najczęściej wybieranego produktu przez operatorów w 
całej Europie, wyznaczają nowy standard jakości w całej 
branży budowlanej. 

Dostarczamy również wytrzymałe gąsienice gumowe do 
wielu zrobotyzowanych maszyn producentów takich jak 
Brokk®, Husqvarna® i McConnel do ich urzadzeń serii 
Robo-Cut i Robo-Flail.
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Gąsienicowe części maszyn zrobotyzowanych Komponenty podwoziowe wiertnic

Przewierty kierunkowe i techniki budowy bezwykopowej 
(przeciskowej) stają się coraz bardziej popularne na 
całym świecie, zwłaszcza w branży gazowniczej, wodnej, 
telekomunikacyjnej, transportowej i energetycznej.

Poziome wiertnice kierunkowe umożliwiają instalację 
rur i kanałów o małej i średniej średnicy na prostym 
lub zakrzywionym torze pod ziemią, przy minimalnych 
zakłóceniach i niskich kosztach. 

Pionowe wiertnice gąsienicowe są często wykorzystywane 
w takich obszarach, jak badania geotechniczne, energia 
geotermalna, osadzanie fundamentów palowych oraz 
wiercenie studni wodnych.

Operatorzy, którzy regularnie pracują w trudnych 
warunkach nocnych, nie mogą sobie pozwolić nawet 
na chwilę przestoju. Dlatego firmy w całej Europie 

nawiązały współpracę z oferującą najwyższej jakości 
części podwoziowe firmą Astrak, aby zmaksymalizować 
trwałość eksploatacyjną i uniknąć kosztownych, 
nieplanowanych awarii gąsienic.

Zakres naszych usług na tym się nie kończy. Firma Astrak 
współpracuje z właścicielami i operatorami platform, 
starannie dobierając komponenty podwoziowe najlepiej 
sprawdzające się w ich pracy. 

Obecnie obsługujemy szeroką gamę maszyn wiertniczych 
czołowych producentów, takich jak Ditch Witch, Toro, 
Astec, Pride i Vermeer.

Niezależnie od tego, czy będą to gąsienice stalowe do 
prac ogólnych, czy też nakładki i gąsienice gumowe do 
prac na nawierzchniach ulicznych, wiemy w czym tkwi 
ich sekret.
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Nakładki uliczne

Bogate doświadczenie firmy Astrak w dostarczaniu 
komponentów gumowych dostosowanych do 
najtrudniejszych zastosowań w świecie sprzętu 
budowlanego przyczyniło sie do wprowadzenia na rynek 
gamy nakładek ulicznych linii DuraLine SP do koparko-
ładowarek. 

Rozwijająca się gama rozwiązań w tym zakresie, 
opracowywana przez nasz zespół produkcyjny, który 
wprowadził na rynek czołową w branży paletę nakładek 
linii Roadliner DuraLine Plus do koparek, teraz wnosi to 
know-how do koparko-ładowarek, aby upewnić się, że 
nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych „stopy” 
Twojej koparki będą twardo stały na ziemi. 

Zapewniając tak bardzo wymaganą stabilność, 
nasze nakładki uliczne chronią jednocześnie przed 

uszkodzeniami wykończonych nawierzchni dróg 
asfaltowych i chodników przed koparkami i ciężkim 
sprzętem, eliminując ryzyko kosztownych napraw.
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USŁUGI I 
WSPARCIE 
OFEROWANE 
PRZEZ FIRMĘ 
ASTRAK
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Infrastruktura wspierająca

Szacuje się, że obecnie niezbędne wydatki na 
infrastrukturę w ujęciu globalnym wynoszą 4,5 biliona 
dolarów rocznie, a wielkość ta w sposób znaczący 
wzrośnie w ciągu następnej dekady. 
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Każda godzina przestoju maszyny prowadzi do 
utraty produktywności, wydłużenia ram czasowych 
i – co ważniejsze – do utraty zysku. Proces łagodzenia 
negatywnych skutków przestojów zakładu zaczyna 
się od nawiązania współpracy z dostawcą części 
eksploatacyjnych, na którym można polegać. 

Wadliwy sprzęt bezpośrednio przyczynia się bowiem 
do wymuszenia przestojów w funkcjonowaniu zakładu. 
Właściwa konserwacja i naprawa sprzętu zgodnie 
z harmonogramem konserwacji proaktywnej lub 
zapobiegawczej pozwolą na utrzymanie ruchu firmy. 

Firma Astrak postawiła sobie za cel dostarczanie 
najwyższej jakości rozwiązań w zakresie części 
podwozi i części eksploatacyjnych dla operatorów 
pracujących w każdym z niezliczonej ilości projektów 
infrastrukturalnych, w tym w sektorach budowy 
i przebudowy dróg, kanalizacji, kolei, elektrowni i 
odnawialnych źródeł energii wykorzystujących maszyny 
gąsienicowe.

Współpraca z nami to najlepszy sposób na zabezpieczenie 
Twojej firmy przed kosztownymi przestojami. 

Firma Astrak może przyczynić się do zwiększenia 
niezawodności Twoich operacji, dzięki wykorzystaniu 
swojej rozległej wiedzy o produktach w celu wydłużenia 
czasu sprawności eksploatacyjnej maszyny, zwiększenia 
produktywności i zwrotu z inwestycji niezależnie od 
branży.
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Rolnictwo

Rolnictwo ma obecnie bardziej 
kluczowe znaczenie dla świata niż 
kiedykolwiek przedtem. Nasze 
elementy podwozi pojazdów 
pomagają we wspieraniu szerokiego 
zakresu działalności rolniczej, 
utrzymując infrastrukturę w dobrym 
stanie technicznym.

Leśnictwo 

Kiedy pracujesz z dala od utartych 
szlaków, nie możesz sobie pozwolić 
na kosztowne przestoje i awarie. 
Nasze części eksploatacyjne 
zminimalizują ryzyko wyłączenia 
maszyny.

Kruszywa 

Nasze rozwiązania w zakresie części 
eksploatacyjnych obejmują części 
podwozi pojazdów do dużych 

obciążeń i części GET do koparek, 
spycharek, kruszarek, przesiewaczy 
i podajników z fartuchami sitowymi, 
które zapewniają tym maszynom 
sprawność.

Budownictwo lądowe i wodne 

Wspieramy projekty inżynierii 
lądowej, takie jak budowa dróg, 
szpitale, systemy hydroelektryczne, 
mosty, tunele, farmy wiatrowe i wiele 
innych systemów przesyłowych.

Rozbiórki i wyburzenia

Nasza szeroka oferta części 
eksploatacyjnych do prac 
wyburzeniowych sprawi, że 
Twoje maszyny będą pracować 
ciężej, bezpieczniej i dłużej. 
Zmaksymalizujemy Twoją 
produktywność dzięki częściom, na 
które możesz liczyć.

Gospodarowanie odpadami 

Od zębów łyżek po produkowane na 
zamówienie płyty ścieralne, nasza 
szeroka gama wytrzymałych części 
eksploatacyjnych do zastosowań 
związanych z recyklingiem sprawi, 
że Twoje maszyny będą pracować 
efektywniej i dłużej.
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Firma Astrak współpracuje z wieloma globalnymi 
producentami OEM w kilku obszarach produktowych, w 
tym w zakresie nakładek gumowych, gąsienic gumowych, 
zestawów gąsienicowych, rolek, kół napinających, kół 
zębatych i zwolnic. 

Rozumiemy, że współcześni wymagający nabywcy 
maszyn poszukują bardziej wyrafinowanych rozwiązań 
na dzisiejszym konkurencyjnym rynku. 

Dzięki wszystkim produktom wytwarzanym w zakładach 
produkcyjnych posiadających certyfikat ISO 9001 z 
wdrożonymi rygorystycznymi procedurami kontroli 

Wsparcie dla producentów OEM

jakości, producenci mogą być pewni, że nasze części 
doskonale sprawdzą się w najbardziej wymagających 
środowiskach.

Firma Astrak rozumie trudności w prognozowaniu 
produkcji maszyn i posiada w swojej organizacji 
pion przeznaczony do obsługi tego kanału. Możemy 
projektować, produkować, magazynować i dystrybuować 
elementy podwozia wymagane przez producentów, 
a elastyczność naszego łańcucha dostaw sprawia, że 
możemy szybko dotrzymywać napiętych terminów na 
linii produkcyjnej.

Nasz zespół stale ulepsza gamę produktów, pracę 
oddziałów, urządzenia i procesy produkcyjne, 
abyśmy mogli pozostawać w czołówce rozwiązań 
technologicznych, dając przy tym producentom jeszcze 
większy wybór i pewność. 



Greg Paterson
OEM Sales Director

Udowadniamy, że nasza wiedza na temat produktów i 
elastyczny łańcuch dostaw stanowią prawdziwą pomoc 
we wspieraniu producentów OEM w zaspokajaniu 
rosnących wymagań nabywców maszyn.
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Wsparcie dla branży morskiej

Astrak jest jednym z czołowych dostawców komponentów 
gąsienicowych do napinaczy lin wykorzystywanych w 
branży morskiej. 
 
Praca na morzu oznacza zmaganie się z jednym z 
najbardziej agresywnych i wyczerpujących środowisk na 
świecie. 

Współpraca z firmą Astrak daje Ci gwarancję, że masz 
partnera we wszystkich fazach realizacji Twoich potrzeb – 
od koncepcji po dostawę i instalację produktu światowej 
klasy.
 
Gąsienicowe napinacze lin zawierają wiele kluczowych 
komponentów, które stanowią podstawowe elementy 
gamy produktów Astrak. Łańcuchy gąsienicowe 
(smarowane olejem i/lub smarem), rolki prowadzące 
gąsienic, zespoły kół napędowych, koła i mechanizmy 
napinające, płytki gąsienic i oczywiście cały zespół 
sprzętowy.
 
Firma Astrak może wspierać proces określania 
specyfikacji i zapewniania dostaw hydraulicznych 
skrzyń biegów napędzanych przez źródła hydrauliczne i 
elektryczne, aby zapewnić długą żywotność i instalację 
tych komponentów w najbardziej wymagjących 
przestrzeniach. 

Nasze bogate doświadczenie z płytkami gąsienicowymi 
wiązanym zarówno gumą, jak i poliuretanem oznacza, że 

możemy współpracować z naszymi klientami w procesie 
oferowania im zindywidualizowanych rozwiązań z 
zakresu płytek gąsienicowych wykonanych z obu tych 
materiałów.
 
Skontaktuj się z firmą Astrak, by rozwiązać problem, 
który wydaje się nie do rozwiązania.
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Przemysł obronny odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu 
bezpieczeństwa narodowego, promowaniu stabilizacji 
za granicą, generowaniu dobrobytu gospodarczego i 
skutecznym reagowaniu na kryzysy.

Podmioty europejskiego sektora obronnego 
powszechnie uznają, że dostarczanie specjalistycznego 
sprzętu wojskowego ma kluczowe znaczenie zarówno 
z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i odbudowy 
infrastruktury.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w 
dostarczaniu wysokiej jakości części do podwozi i części 
eksploatacyjnych na europejski rynek cywilny, dzięki 
czemu jesteśmy idealnie przygotowani do wspierania 
przemysłu obronnego. Nasz zespół w pełni rozumie 
wymogi stawiane przed wojskowymi pojazdami 

gąsienicowymi, a nasz asortyment części do podwozi 
doskonale sprawdza się we wszystkich najbardziej 
wymagających środowiskach na świecie.

Firma Astrak jest w stanie błyskawicznie dostarczyć 
szeroką gamę specjalistycznych komponentów do 
maszyn gąsienicowych związanych z obronnością i 
opancerzonych wozów bojowych. 

Opracowaliśmy solidny łańcuch dostaw i sieć logistyczną, 
które mogą szybko zaspokoić potrzeby wielu państw 
członkowskich NATO i jesteśmy w pełni zdolni do pracy 
na mocy ustalonych ram zamówień wojskowych i 
rządowych.

Kontynuujemy rozwijanie tej zdolności, aby zapewnić 
spełnianie dzisiejszych i przyszłych potrzeb wojsk.

Wsparcie przemysłu obronnego
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FOR THE BEST ON EARTH

Portal Astrak SmartPart zaspokoi potrzeby naszych 
klientów flotowych i wielozakładowych, a także 
dystrybutorów naszych rozwiązań.

Na platformie dostępny jest cały nasz katalog części 
podwozi i części eksploatacyjnych dzięki wbudowaniu 
weń własnego inteligentnego systemu referencyjnego 
części SmartPart, opracowanego przez Astrak. Portal 
jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników przez 
24 godziny na dobę, niezależnie od miejsca, z którego 
będzie uzyskiwany do niego dostęp. 

Użytkownicy będą mogli dodawać szczegółowe 
informacje dotyczące wymagań swojej floty pojazdów 
i maszyn, aby identyfikować elementy i składać 
zamówienia kierowane do wysyłki jeszcze tego samego 
dnia. Dla ułatwienia procesu zarządzania kontem, 
historia zamówień i kopie faktur będą łatwo dostępne z 
panelu sterowania danego użytkownika.

Portal będzie nadal rozwijany, aby sprostać zmieniającym 
się potrzebom naszej branży.

Portal firmy Astrak
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