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Pri plnení tohto cieľa sme v zá-
vere roka 2009 a aj v roku 2010 
významne pokročili. Napriek ne-

priaznivej situácii v odbore to boli najmä 
dodávky OTR/EM pneumatík MAGNA 
od holandského výrobcu MAGNA TY-
RES INTERNATIONAL, čo nás posúva-
lo ďalej. Pneumatiky Magna v súčasnosti 
pracujú v rôznych častiach Slovenska, na 

rôznych typoch strojov a v rôznych pre-
vádzkových podmienkach. Výsledky cca 
140 ks dodaných v roku 2009/2010 vy-
kazujú také priaznivé hodnoty nákladov 
na 1 Mth, že sú porovnateľné s renomo-
vanými značkami pri značne výhodnejšej 
obstarávacej cene.
 Náš sortiment obsahuje aj pneuma-
tiky na prevádzku na pozemných komu-

nikáciách, predovšetkým pre mobilné 
žeriavy. Tieto získali certifikát spoloč-
nosti TÜV a spĺňajú tak požiadavky na 
všetkých európskych komunikáciách.  
 Vyrábajú sa v základných rozme-
roch: 14.00R25, 16.00R25, 2050R25. 
Takéto dodávky boli zrealizované v roku 
2010 pre významnú stavebnú spoločnosť 
v Bratislave.

Ďalší rok, ďalší významný krok...
Približne pred rokom sme na tomto mieste deklarovali zámer reagovať na aktuálne potreby 
a požiadavky stavebníctva. Vyplynulo to z dlhoročných skúseností v poskytovaní vhodných 
dodávok vrátane služieb v oblasti manipulačnej techniky.

Na rok 2011 rozširujeme sortimeNt dodávok a služieb Na vyššiu úroveň: 
• dodávky pneu otr/em na miesto určenia
• ich montáž na mieste určenia
• plnenie pneumatík pružnou polyuretánovou hmotou rely ako odolnosť proti prierazom
• dodávka a montáž ochranných reťazí
• spätný bezplatný odber ojazdených pneumatík



Gumové pásy
 Významný pokrok v dodávkach gu-
mových pásov bol v roku 2010 najmä ča-
sovou dostupnosťou širokého sortimen-
tu v skladoch Martin a Trnava. Široká 
základňa rýpadiel, minirýpadiel a iných 
strojov v našej databáze nám pomáha túto 
náročnú úloh plniť. Pásy boli dodávané 
zákazníkovi priamo na miesto určenia 
zdarma.

OTT pásy
 Predstavujú novinku, ktorej širšie 
uplatnenie očakávame práve v roku 2011. 
Dôvodom je jednoduché riešenie – na-
sadenie gumového pásu na pneumatiky 
šmykom riadeného nakladača, kde získa-

te kompaktný nakladač na pásoch za štvr-
tinovú cenu oproti príplatku za nakladač 
s podvozkom originál na pásoch. Sú urče-
né pre rôzne nakladače ako Locust, Bob-
cat, CAT a iné. Jednoduchou montážou 
(cca 20 minút za oba pásy) získate vlast-
nosti, ktoré oceníte v štrku, piesku, bah-
ne či inom teréne. Viac informácií o gu-
mových pásoch nájdete na našej webovej 
stránke www.pasynabagre.sk.

Katalyzátory
 Aj keď rast zaťaženosti životného 
a pracovného prostredia je všeobecne 
známy, často sa nedoceňuje jeho vplyv 
na ľudské zdravie najmä v prípade práce 
v uzavretých a polouzavretých prevádz-
kach, tuneloch, baniach a pod. V týchto 
podmienkach je použitie katalyzátorov 
vizitkou firemnej kultúry a vzťahu k za-
mestnancom. Význam manipulácie so 
stavebným materiálom narastá či už pri 
jeho výrobe, na stavenisku, alebo pri ob-
služných činnostiach, a to najmä z hľadis-
ka ochrany pred poškodením (ohľadupl-
nosť pri manipulácii), ako aj znižovania 
manipulačných časov. 

 S týmto cieľom bolo dodaných a je 
v našej trvalej ponuke viacero prídavných 
zariadení aplikovateľných na vysoko-
zdvižný vozík aj na teleskopické mani-
pulátory. Sú to najmä: otoč, teleskopické 
vidlice, čeľuste na baly, „e“ záves, predĺ-
žené nadstavce, žeriavový záves a iné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na rok 2011 rozširujeme ponuku našich 
služieb o technické prehliadky týchto za-
riadení, ako aj ich krátkodobé prenájmy.
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●  Gumové pásy

●  Plnenie pneumatik 
polyuretánovou hmotou

●  Sedačky do stavebných 
strojov a VZV, bez. pásy

●  Katalyzátory, Lapače iskier

●  Pneumatiky pre stavebné, priemyselné 
a poľnohospodárske stroje

●  Čeľuste, otoče, mechanické 
prídavné zariadenia, ponuka 
aj repasovaných prídavných 
zariadení

●  Kolesá a kladky rôznych nosností, 
kolesá pre manipulačnú techniku

●  Nosné vidlice: štandardné, 
na čape, zákazková výroba 

●  Superelastické kolesá, vzdušnicové 
pneumatiky, celogumové bandáže


