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Ako zákaznícky orientovaná spoloč-
nosť vyhľadávame nové možnosti 
a priestor pre aktuálne a budúce 

požiadavky a potreby zákazníkov. Takýto 
priestor nachádzame v oblasti stavebnej 
techniky, kde chceme zužitkovať naše do-
terajšie skúsenosti z práce so zákazníkmi 
a využiť svoj potenciál v jednotlivých re-
giónoch Slovenska.

Viacúčelové pneumatiky TVS
 V tejto oblasti naša firma uvádza 
na trh Slovenskej republiky produk-
ty významného výrobcu pneumatík - 
TVS Tyres. TVS pri ročnej produkcii viac 
ako 11 miliónov pneumatík ponúka široké 
portfólio produktov ako napríklad priemy-
selné pneumatiky, pneumatiky pre poľno-
hospodárske a stavebné stroje, pneumatiky 
na motocykle atď. Produkty TVS Tyres sú 
uznávané vďaka dosiahnutému a trvalo 
udržiavanému štandardu akosti pri priaz-
nivej cene. 
 Viacúčelové pneumatiky TVS sú 
určené na stavebnú a poľnohospodársku 
mechanizáciu. Dezén týchto pneumatík je 
navrhnutý tak, aby zabezpečoval samočis-
tenie a zaručoval tak výbornú trakciu za 
každých podmienok. Vďaka diagonálnej 
konštrukcii sú tieto pneumatiky odolné 
voči bočným šmykom. Tieto pneuma-

tiky predstavujú optimálny pomer ceny 
a výkonu. 
 V súčasnosti disponujeme najpou-
žívanejšími rozmermi na rôzne druhy rý-
padlo-nakladačov, traktor-bágrov, telesko-
pických manipulátorov (12,8/80-18, 405/
70-20, 16,9-28...).

Gumové pásy
 V oblasti gumových pásov ponúka-
me produkty dvoch svetových výrobcov: 
Bridgestone - špičkové gumové pásy pre 
najnáročnejších, ktoré sú vyrobené z uni-
kátnych zmesí pre každý typ pásu, zaru-
čujúce maximálny výkon v rôznych apli-
káciách. Tieto pásy majú oceľové kordy 
špeciálne vyvinuté pre pásy Bridgestone 

a odolávajú silnému napínaniu a pretrhnu-
tiu. Navyše sú vyrobené anti-korozívnou 
technológiou. Gumové pásy Bridgestone 
majú unikátnu ochranu bočníc.
 J’Track (GTW) - pásy, ktoré predsta-
vujú najlepší pomer cena/výkon. J’Track 
je značka spoločnosti GTW, popredného 
austrálskeho dodávateľa a výrobcu gumo-
vých pásov a oceľových pásov, podvozko-
vých častí, gumových pätiek používaných 
na strojoch pre zemné práce, poľnohospo-
dárstvo, stavebníctvo a priemysel.
 Nielen viac ako 20-ročná skúsenosť 

s výrobou gumových pásov zaručuje spo-
ločnosti GTW miesto popredného sveto-
vého výrobcu pásov. Predovšetkým to je 
ich produkt – revolučný pás J’Track, ktorý 
použitím vnútorného kordu, ktorý je vyro-
bený bez spojov, z jedného kusu oceľových 
vrstiev – robí pás silnejším a odolnejším.
 V našej ponuke sa nachádzajú pásy 
pre minirýpadlá a iné stavebné stroje ako 
napr. Komatsu Takeuchi, Yanmar, Caterpil-
lar, Kubota, JCB, Peljob, Schaeff, Bobcat, 
Gehl, Hehlmax, Neusson, Nissan Kobelco, 
Hitachi, Case, Fermec a pod., pre ktoré 
máme pásy k dispozícii skladom a do 24 
hodín od objednávky môžu byť u zákaz-
níka. Dopravné náklady k zákazníkovi sú 
zahrnuté v cene pásu.
 Mimo štandardných gumových pá-
sov ponúkame aj pásy pre šmykom riade-
né nakladače, agri pásy pre traktory, pásy 
pre dumpre a novinkou v ponuke sú pásy 
pre kolesové, šmykom riadené nakladače, 
ktoré sa inštalujú priamo na kolesá týchto 
nakladačov.
 Vďaka našej databáze, v ktorej sa na-
chádza viac ako 5000 typov strojov Vám 

Spoločnosť ČEMAT, s.r.o sa za 10 rokov svojho pôsobenia vypracovala na popredného dodávateľa 
príslušenstva najmä pre manipulačnú techniku. V sortimente dnes pokrývame dodávkami 
a súvisiacimi službami najmä priemyselné pneumatiky a celogumové kolesá, hydraulické prídavné 
zariadenia (a ich servis, prenájom a poradenstvo), mechanické prídavné zariadenia (predĺžené 
nástavce, radlice, montážne plošiny), sedačky (jednoduché alebo sedačky so vzduchovým či 
mechanickým pružením), nosné vidlice, katalyzátory, lapače iskier a pod.  

SORTIMENT PRE STAVEBNÚ TECHNIKU

       MT45  MT72           TI09

Tradičný gumový pás      Revolučný pás J’Track

Pásy obuté priamo na kolesách šmykom 
riadeného nakladača
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dokážeme ponúknuť pásy presne na stroj, 
na ktorý tieto pásy potrebujete. Viac infor-
mácií ohľadom gumových pásov môžete 
nájsť na stránke: www.pasynabagre.sk

OTR pneumatiky
Začiatkom roka sme 
v časopise „Magazín 
stavebné stroje a me-
chanizácia“ uverej-
nili článok, v ktorom 
sme predstavili ho-
landského výrobcu 
EM/OTR pneumatík, 
spoločnosť MAGNA 
INTERNATIONAL 

B. V. Odvtedy si pneumatiky Magna už 
úspešne získavajú obľubu aj v blízkom 
zahraničí  užívateľmi stavebnej či banskej 
mechanizácie, ako napríklad: Heidelberg 
Cement, Lafarge Cement, Strabag AG, 
Wienerberger, DUFONEV R.C., a.s., KA-
MENOLOMY ČR s.r.o., GRANITA s.r.o., 
OKD, Doprava, akciová společnost. Svoje 
miesto si už začínajú nachádzať aj u slo-
venských zákazníkov, medzi ktorých pat-
ria: PASELL SLOVAKIA s.r.o., Smrečina 
Hofatex, a.s., SMZ, a.s. Jelšava, Calmit, 
spol. s.r.o.

 Spoločnosť Magna sa taktiež môže 
pochváliť pneumatikou vyvinutou k pre-
vádzke na pozemných komunikáciách, 
predovšetkým na mobilných žeriavoch 
a umožňuje jazdu rýchlosťou až do 80 
km/h.  Táto pneumatika získala certifikát 
spoločnosti TÜV a spĺňa tak požiadavky 
na jazdu na všetkých európskych pozem-
ných komunikáciách. Vyrába sa v základ-
ných rozmeroch: 14.00 R25, 16.00 R25, 
20.50 R25.

Sedačky
 Potrebujete vymeniť 

sedačku vo Vašom 
stavebnom, poľno-
hospodárskom či 
zemnom stroji alebo 
vo Vašom vysoko-
zdvižnom vozíku? 
Zdajú sa Vám ori-
ginálne sedačky od 
výrobcov príliš drahé 

a preto stále váhate s ich výmenou? Firma 
Čemat má pre Vás širokú ponuku sedačiek 
pre každý stroj, stačí si vybrať z našej po-
nuky, ponúkame Vám kvalitné a cenovo 
dostupné sedačky od talianskeho výrobcu 
- firmy SEAT. Samozrejme, k sedačkám 
Vám ponúkame kompletné príslušenstvo 
- bezpečnostné pásy, opierky, pneumatické 
alebo mechanické pruženie a samozrejme 
všetky náhradné diely. Základné typy seda-
čiek máme skladom pripravené k okamži-
tému odberu.

Katalyzátory
 Aj keď rast zaťaže-

nosti životného a pra-
covného prostredia 
je všeobecne známy, 
často sa nedoceňuje  
jeho vplyv  na ľudské 
zdravie najmä v prí-
pade práce v uzavre-
tých a polouzavretých 
prevádzkach, tune-

loch, baniach a pod. Argumenty o paramet-
roch a „čistote“ obstoja v laboratórnych 
podmienkach, ale nie pri konfrontácii v re-
álnych prevádzkových podmienkach a re-
žimoch. My Vám ponúkame katalyzátory 
MINE-X®, ktorých najväčšie výhody opro-
ti iným katalyzátorom sú: vysoká účinnosť, 
dlhá životnosť (viac ako 10 000 motoho-
dín), jednoduchá montáž a minimálna údrž-
ba. Katalyzátory MINE-X® sa vyrábajú vo 
vyhotovení diesel a benzín/plyn. Šetrite ži-
votné prostredie aj zdravie svojich zamest-
nancov použitím katalyzátorov MINE-X®, 
myslite ekologicky! Použitie katalyzátorov 
na elimináciu CO pri práci v baniach, tune-
loch a ostatných priestoroch s nedostatoč-
nou výmenou vzduchu je vizitkou firemnej 
kultúry a vzťahu k zamestnancom. 

Nosné vidlice
Nosné vidlice 
majú svoje 
hlavné uplat-
nenie na vyso-
kozdvižných 
v o z í k o c h , 
ale často sa 

s nimi môžeme stretnúť na rôznych sta-
vebných strojoch – nakladačoch, manipu-
látoroch a pod. Firma Čemat dodáva nosné 
vidlice všetkých druhov, nosností, rozme-
rov a dĺžok. Či už potrebujete vidlice so 
so štandardným uchytením na hákoch, na 
tyči, pomocou skrutiek alebo potrebuje-
te vidlice neiskrivé či z nerezovej ocele, 
pracovníci firmy Čemat sú pripravení do-
dať Vám presne také vidlice, o aké máte
 záujem. 

Prenájom prídavných 
zariadení na VZV

Často sa stre-
távame s po-
žiadavkami 
zákazníkov, 
ktorí potrebu-
jú prídavné 
zariadenie na 
vysokozdviž-
ný vozík, príp. 

manipulátor len dočasne alebo sezónne, 
prípadne nemajú k dispozícií potrebný fi-
nančný balík na zakúpenie nového prídav-
ného zariadenia. Práve pre takéto potreby 
sme výrazne rozšírili sortiment našich prí-
davných zariadení na prenájom. V prípade 
záujmu zabezpečíme v priebehu niekoľ-
kých dní dodávku a montáž požadovaného 
zariadenia, počas trvania prenájmu jeho 
pravidelný servis a po ukončení prenájmu 
samozrejme demontáž a odvoz zariadenia. 
 Firma Čemat Vám okrem horeuve-
dených výrobkov ponúka aj ostatný sor-
timent pre manipulačnú a stavebnú tech-
niku, napr. prídavné zariadenia, zdvíhacie 
plošiny, trakčné batérie, polyuretánové ko-
lesá, lapače iskier, diskové kolesá, plnenie 
pneumatík polyuretánovou hmotou, supe-
relastické kolesá a iné. Radi Vás uvítame 
na našej novo-aktualizovanej stránke:

Magna MA03 

Pneumatiky Magna 16.00R25 MA03 v aplikácii
na mobilnom žeriave

www.cemat.sk


