
KATALOG PRODUKTŮ



  S výrobními závody v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii a prodejem 
výrobků ESCO pod licenční značkou prvovýrobců, si zákazník volí prvotřídní, 
v provozu osvědčená řešení v oblasti zubů a otěruvzdorných materiálů vhod-
ných i pro nejnáročnější práce.

Společnost ESCO
  Společnost ESCO, která se může pochlubit množstvím patentovaných 
produktů, se těší vynikající pověsti díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti 
stojírenství a hutnictví. Toto zázemí činí ESCO předním výrobcem širokého sorti-
mentu techniky propracovaných nástrojů pro bagrování a nakládání zeminy, 
nebo otěruvzdorné materiály, které nacházejí uplatnění v těžebním průmyslu. 
  ESCO také vyrábí širokou paletu komponentů pro letectví, kosmonautiku 
a energetický průmysl. Díky stálému vývoji nových produktů, eliminaci odpadu, 
snižování nákladů a neustálému zlepšování drží společnost ESCO světové 
prvenství v poskytování svých služeb zákazníkům.



Systém se zcela obejde bez 
použití kladiva
- pro zajištění zubu 
- pro odjištění zubu
- sejmutí zubu z adaptéru
Práce bez kladiva znamená 
nižší riziko úrazu

Pojistka je nedílnou součástí zubu
- zredukované skladové zásoby 
zákazníka
- již nikdy se nespletete ve volbě 
zámku
- již nik- již nikdy neztratíte zajištění v 
terénu
Systém lze ovládat jedním pros-
tým nástrojem - páčidlem
- k zajištění korunky
- k odjištění korunky
- k sundání korunky z adaptéru
Pro strojníka snadný přístup k  
pojistce

Lepší penetrace v porovnání s 
konkurencí díky:
- menší výšce nosu
- hladkému přechodu mezi zubem 
a adaptérem
- jedinečnému trojúhelníkovému 
tvaru nosu
- zcela novým p- zcela novým profilům zubů

Zvýšená bezpečnost

Zvýšený výkon při rýpání

Snažší používání

Množství tvarů 
ostří s přidaným 
otěruvzdorným 
materiálem

Přednosti a výhody

Snadný 
přístup k 
zámku

Jednoduché páčidlo pro 
zamknutí, odemknutí a 
sundání korunky

Nové tvary zubů

Zajištění součástí 
korunky

Nižší zátěž na 
zámek

Uzký profil nosu

               ESCO je lídrem ve vývoji zubů ve všech    
               oblastech použití. Od běžných prací až po   
               nejnáročnější těžbu v lomech. V návaznosti na  
               tuto tradici ESCO uvádí na trh nejnovější    
               produkt v konstrukci zubových systémů -    
               zubový systém Ultralok. 

                          Ultralok je inovativní a cenově efektivní zubový   
           systém, který reaguje na potřeby zákazníků.      
        Revoluční integrované zajištění zubu Ultralok dělá systém 
pouze dvoudílným na rozdíl od tradičních trojdílných zubových systémů 
používaných v minulosti. Ultralok je skutečně jedinečný systém pro který není 
třeba používat kladivo k zajištění ani sejmutí korunky. Nabízí vyšší 
bezpečnost, menší množství skladových položek a jednodušší výměnu 
v terénu.v terénu.

Zubový systém Ultralok®



Delší životnost znamená provádění výměn v delších časových 
intervalech
Integrovaný zámek
- Zámek řešený jako nedílná součást snižuje pravděpodobnost 
omylu při výměnách
- Snadnější nasazování zubu díky menšímu počtu kusů k manipulaci

Snížené náklady

O 10% větší stabilita styčných ploch v porovnání s konkurencí
Snížené namáhání zajištění
Zámek z kvalitních materiálů, prověřený postup zajištění
Díky svému umístění není zámek vystaven opotřebení

Větší spolehlivost

Průměrně o 15% více otěruvzdorného materiálu v porovnání s 
konkurenčními systémy
Tvrdší a pevnější ocel v porovnání s konkurencí
Zvýšená schopnost penetrace snižuje spotřebu a namáhání stroje

Delší životnost

Přednosti a výhody

Zubový systém Ultralok® 



Kvalita na kterou se můžete spolehnout
Společnost ESCO provede bezplatnou výměnu jakéhokoliv zničeného zubu nebo adaptéru Ultralok s dodáním přímo 
k zákazníkovi, pokud k poškození došlo následkem závady materiálu nebo zpracování, pokud se nejedná o opotřebení 
a pokud bylo pro montáž použito komponentů ESCO. 

A - Nakladačový zub s prodlouženou spodní zesílenou částí, která maximali-
zuje životnost. Určeno pro extrémně abrazivní prostředí. Zkosený tvar hrotu má 
vynikající nakládací schopnosti. Svým tvarem pomáhá uhlazovat povrch 
a předchází tak poškození pneumatik.

AP - Zesílený zub určený pro nakladače. Přidaný otěruvzdorný materiál pro 
vysoce abrazivní prostředí. Zkosený hrot a zesílené žebro zajišťuje ostrost. 
Přidaný materiál pro dlouhou životnost. 

H - Zesílený zub pro extémně abrazivní prostředí. Primárně určeno pro rypadla. 
Přidaný materiál zajišťuje dlouhou životnost. Zesílené žebro a unikátní tvar 
zaručuje ostrost po celou dobu životnosti.

F - Plochý konec zubu. Určen pro běžné výkopové práce. Ideální volba při 
úpravě dna výkopů a hloubení základů.

Varianty provedení

Rypadla a nakladače
S - S je standardní zub. Vynikající volba pro rypadla a kolové nakladače 
v běžném provozu. Navržen pro vysokou odonost při průniku materiálem. 
Středové žebro pro větší pevnost.

C - Špička ve tvaru sekáče. Primárně určeno pro rypadla. Tvar zajišťuje dobrý 
průnik materiálem a díky zesílenému žebru dlouhou životnost i v těžkých     
podmínkách. Speciální kapkovité vybrání zaručuje ostrost zubu po celou dobu 
životnosti.

P - Špice pro extrémně tvrdé materiály. Primárně určena pro rypadla, ale je 
možné ji použít i u nakladačů. Horní a dolní zesílené žebro zajišťuje zubu stálou 
ostrost. 

T - Dvojšpice pro maximální výkon v extrémně tvrdých materiálech. Unikátní 
design minimalizuje šanci na zaklínění materiálu mezi hroty. Ve spojení se zuby 
typu P je možné je použít v rozích, kde chrání boky lžíce. Zuby je možné mezi 
sebou zaměňovat a tím prodloužit jejich životnost. 

Zubový systém Ultralok®



Navržen a vyroben pro práci v nejtěžších podmínkách od výkopových prací 
až po extrémní nasazení v lomech

Velikosti U30, U35 a U40 nabízí jednu z nejširších možností výběru adaptéru 
a korunky. Díky tomu je možné zuby nasadit od běžného až po těžký provoz

Pro kolové nakladače a bagry střední velikosti

Pro velké kolové nakladače, bagry a čelní spodové lopaty
Velikosti U45, U55 a U60 nabízí kompletní řadu adaptérů a korunek

Střední stroje

Velké stroje

2,3 m31,5 m3

3,4 m3

6,1 m3 6,8 m3 9,1 m3

4,6 m3 5,3 m3

10 - 15 t6 - 10 t

15 - 20 t 20 - 28 t

30 - 40 t 40 - 60 t 60 - 75 t

25 - 30 t

U20

U30

U45 U55 U60

U35 U40

U25

Nakladače

Nakladače

Nakladače

Velikost

Velikost

Velikost

Pro malé rypadla, kolové nakladače a další kompaktní stroje
Velikosti U20 a U25 nabízí adaptéry a korunky všech tvarů

Rypadla

Rypadla

Rypadla

Ultralok® zubový systém je k dispozici pro kompletní řadu stavebních 
strojů.

Malé stroje

Použití zubového systému Ultralok® 



Systém poskytuje až o 30% vyšší 
pevnost nosu
Výrazné zvýšení odolnosti proti 
únavě a opotřebení umožňuje 
používání produktu i poté, 
co ostatní systémy selžou

Vyšší spolehlivost

Štíhlý design korunky umožňuje 
vynaložení menší síly pro naplnění 
lopaty
Lepší pronikavost snižuje zatížení 
na motor, převodovku, pneuma-
tiky a hydraulický systém

Snížení intervalů údržby a 
spotřeby paliva

Štíhlejší profil umožňuje snadnější 
průnik. Až o 72% více 
otěruvzdorného materiálu
Jedinečný profil umožňuje 
udržovat ostrost zubu během celé 
jeho životnosti

Delší životnost a větší   
produktivita

Zajištění bez použití kladiva
Mezizubní ochrana proti 
opotřebení s ručními úchyty pro 
snadnější montáž
ZuZuby a mezizubní ochrana     
minimalizuje možnost zaklínění 
materiálu

Vyšší bezpečnost

Přednosti a výhody

Čep se zajišťuje 
do korunky

Nástroj pro demontáž

Zesílené 
korunky

Štíhlejší profil nosu

Zajištění bez 
použití kladiva

Otěruvzdorné víčko 
chrání adaptér

                   ESCO je osvědčenou jedničkou v sektoru     
                   otěruvzdorných dílů pro těžební průmysl.     
                   Zubový systém SV2 je největší novinka uspo  
                   kojující potřeby zákazníků na celém světě.    
                   
                                      Kromě vyšší produktivity a spolehlivosti         
                  systému oceňují zákazníci vyšší bezpečnost,    
                 kterou systém SV2 nabízí díky svému                 
               uzamykacímu systému bez použití kladiva. 
        Zubový systém SV2 má v porovnání s konkurencí nejlepší poměr    
   tvrdosti a průniku materiálem i v těch nejnáročnějších podmínkách. 
      Zubový systém SV2 je dostupný pro důlní stroje s čelní spodovou lopatou,       
   rypadla, kolové nakladače a elektrické lanové stroje. V nabídce jsou      
   navařovací i zajišťovací adaptéry.

Zubový systém SV2®  pro těžení průmysl



ADHL - Extra zesílená korunka v celé spodní části. 
Toto provedení zajišťuje maximální odolnost v 
nejtěžších podmínkách.

AG - Nakladačový zub se zesílenou spodní částí 
poskytuje vysokou odolnost proti otěru. 

RHXL - Extra zesílená dlouhá korunka pro optimální 
sílu a maximální životnost v extrémních podmínkách. 

RXXL - Extra dlouhá hrana poskytuje maximální 
životnost při zachování schopnosti průniku. 

RXL - Dlouhý profil poskytuje rovnováhu mezi 
opotřebováním a průnikem v materiálu. 
Vhodný do těžkého nasazení. 

SD - Sekáčový tvar pro středně tvrdé materiály. 
Vynikající průnik materiálem. Poskytuje dobrou 
rovnováhu mezi penetrací materiálu a životností. 

CHD - Robustní, zesílená konstrukce zaručuje 
vysokou otěruvzdornost při zachování dobrých 
penetračních vlastností.

RX - Všeobecné použití. Ideální pro středně 
abrazivní prostředí s dobrým průnikem materiálem. 

VX - Špice pro maximální průnik materiálem. 
Ideální pro břidlici nebo nasazení v extrémních 
podmínkách. 

Zubový systém SV2® pro těžbu

Varianty provedení

Rypadla

Rypadla s čelní spodovou lopatou

Nakladače



    Společnost ESCO uvedla na trh zubový systém  
    Super V na počátku devadesátých let          
    minulého století. Tento systém se v průmyslu   
    stal rychle standardem. Díky pevnosti systému  
    Super V, štíhlému profilu, těsně pasujícím    
    zubům a dlouhým otěruvzdorným adaptérům  
   je systém stále jedničkou v tomto odvětví. 
    Super V s opakovaně použitelným zajištěním 
 a širokým výběrem tvarů otěruvzdorných zubů pro 
každou aplikaci stále poskytuje maximální výkon ve 
všech podmínkách. 

Zubový systém Super V® 

TYL/TYLCE - TYLCE je speciální korunka bez 
šroubovicového upevnění. Ideální pro navaření 
“pravítka” a jeho snadnou montáž a demontáž. 

FLARED - Plochý tvar hrotu ideální pro dokončovací 
práce. Pro vyrovnání dna výkopů nebo hloubení 
základů. 

TVY (TVYH) - Dvojšpice pro excelentní průnik ma-
teriálem. Navrženo pro použití v rozích, ve spojení se 
zuby VY, jako ochrana boků lžic. K dispozici také 
zesílená verze TVYH.

VY (VYH) - Špice je ideální volbou pro průnik do 
zmrzlých materiálů nebo břidlic. Díky konstrukci je 
zajištěna dlouhá životnost. K dispozici také zesílené 
provedení VYH.

SHV - Zesílený střed pro velmi abrazivní prostředí, 
kde je vyžadována dlouhá životnost. 

SDX - Speciální sekáčový hrot poskytuje výborný 
průnik materiálem při zachování síly a životnosti 
korunky. 

RYL - Navrženo pro použití ve skalnatém prostředí 
nebo jako alternativa tam, kde nestačí zuby SYL. 
Speciální zesílení celého zubu.

Zuby pro rypadla

SYL - Provedení SYL je standardní zub pro rypadla. 
Tvar ostří pro výborný průnik materiálem. Zesílené 
žebro a speciální tvar pro dlouhou životnost. 



Kvalita na kterou se můžete spolehnout
Společnost ESCO provede bezplatnou výměnu jakéhokoliv zničeného zubu 
nebo adaptéru Super V s dodáním přímo k zákazníkovi, pokud k poškození 
došlo následkem závady materiálu nebo zpracování, pokud se nejedná o 
opotřebení a pokud bylo pro montáž použito komponentů ESCO. 

TYL/TYLCE - TYLCE je speciální korunka bez 
šroubovicového upevnění. Ideální pro navaření 
“pravítka” a jeho snadnou montáž a demontáž.  

ARH - Speciální korunka určená pro nakládání 
horkých materiálů. Zesílení pro vysokou odolnost. 
Tento zub je možné nasadit do nejnáročnějšího pro-
vozu, kde je vyžadována extrémní otěruvzdornost.

AR - Určen pro vysoce abrazivní prostředí. Zesí-
lená konstrukce pro dlouhou životnost a ekonom-
ický provoz. 

ADH - Tento zub je speciálně vyvinut pro nasa-
zení v lomech. Je chráněn značkou ESCO 
Loadmaster®. Prodloužená spodní část zajišťuje 
excelentní životnost. K dispozici pouze ve veliko-
sti V43

AD - Korunka pro vysoce abrazivní prostředí, 
kde je vyžadován vynikající průnik materiálem. 
Excelentní volba pro nasazení v lomech.

TYL - Navržen pro použití v běžných pod-
mínkách. Ideální volba jako náhrada CAT® 

nakladačových zubů. 

Zubový systém Super V®

Zuby pro nakladače



Velmi zajímavá cena
Garantovaná odolnost proti prasknutí po celou dobu životnosti

Přidaná hodnota

Vynikající výkon
Zdokonalená slitina ESCO
Kvalita výroby
Odolný proti nárazu

Přednosti a výhody

Standardní zuby DRP

Vynikající slitina společnosti ESCO
Větší ochrana čepu
Zabudovaný indikátor opotřebení

Větší spolehlivost a kvalita

Zesílení kolem zajišťovacích čepů
Žebrovaný hrot
Samoostření
Zesílené hrany

Zvýšená pevnost a schopnost penetrace

Přednosti a výhody

Zuby MaxDRP

ESCO nabízí rozsáhlou řadu zubů přímo nahraditelných za zuby CAT ve verzi 
standardní i MaxDRP®. Společností ESCO kontrolovaná slitina a pokročilé 
výroní postupy zajišťují vysoký výkon a životnost. Vylepšené vlastnosti 
MaxDRP® a tvary korunek ještě zvyšují již zaběhlý standard.   

Zuby DRP pro Caterpillar®  



Optimální tvar zvyšuje produktivitu.
Vysoká spolehlivost.
Zesílená konstrukce pro maximální životnost.

Zuby ESCO MaxRipper jsou navrženy jako přímá náhrada za zuby 
Caterpillar s bočním zajištěním. Zuby MaxRipper nabízí vyšší výkon 
díky zesílení. Zub zůstává ostrý a pomaleji se opotřebovává.

Zuby MaxRipperTM DRP

AHL - Zesílená spodní strana pro maximální životnost, speciální 
tvarování pro lepší nakládání materiálu.

APL - Vyvinuto pro rovnováhu mezi životností a penetrací ve 
velmi těžkých podmínkách.

STL - Vylepšená standardní korunka s tvarovanou špičkou pro 
lepší průnik. Přidaný materiál a zesílené žebro pro větší pevnost.

Zuby pro nakladače

STE - Ideální pro aplikace, kde je vyžadována maximální odol-
nost při zachování penetračního profilu korunky.

CPE - Ideální pro nasazení v těžších aplikacích, kde je 
vyžadován dobrý průnik v kombinaci s delší životností.

TPE - Dvojšpice určená pro nasazení do těžkého materiálu. Ideál-
ní pro použití v rozích jako ochrana boků lžic.

SPE - Špice ideální pro nasazení do zmrzlého terénu, břidlic a 
dalších tvrdých materiálů.

Zuby pro rypadla

Zubový systém Caterpillar® DRP



Zredukované intervaly údržby 
zajišťují maximální využití stroje
Rychlá demontáž umožňuje 
výměnu během jiného servisního 
úkonu

Vyšší produktivita

Univerzální konstrukce 
přizpůsobitelná zakřiveným i 
rovným plochám
Systém snadné výměny redukuje 
intervaly údržby z hodin na 
minuty
Dostupná šiDostupná široká škála desek 
chránící jakékoli příslušenství ve 
všech aplikacích
Desky je možné otočit pro 
dosažení maximální životnosti

Nižší provozní náklady

Díky odlehčení umožňují snažší 
manipulaci
Jednodílný zámek lze rychle       
a jednoduše demontovat
Při výměně není nutné navařování

Vyšší bezpečnost

Přednosti a výhody

Trvale přivařená 
základní deska

Jednoduchá 
výměna

Velké množství 
tvarů desek

                Otěruvzdorný systém Kwik-Lok II nabízí      
                spolehlivou ochranu a snadnou výměnu            
                v terénu. Výměna desek Kwik-Lok II je      
                bezpečnější a snadnější než konvenční      
                otěruvzdorné ochrany.
                  V závislosti na požadavcích konkrétní aplikace  
              lze použít více dílů vedle sebe k ochraně větších   
             ploch, nebo lze instalovat pouze několik desek na   
 nejvíce exponovaná místa. Otěruvzdorná ochrana Kwik-Lok II zvyšuje 
bezpečnost a snižuje náklady za údržbu na minimum.

Společnost ESCO nabízí také polomechanický připojovaný systém Kwik-Lok 
pro speciální užití, kde se využívá speciálních pryžových zámků.

Otěruvzdorný systém Kwik-Lok II

Systém Kwik-Lok® II 



Otěruvzdorný systém Kwik-Lok se ideálně hodí tam, kde lze pro udržení 
desky na základně využít gravitace. Tím, že zde nepůsobí síly, které by    
posunuly desku mimo základnu, lze provozovat systém Kwik-Lok i bez 
zajištění a ušetřit čas i náklady při výměně.

Zpracovatelské závody

Spolehlivost systému Kwik-Lok je vynikajícím řešením pro podmínky užití pod 
vodou. Systém s navařovací zarážkou je ideální pro prostředí, kde         
komponenty nejsou pro obsluhu zařízení vždy viditelné.

Použití pod vodou

Polomechanické desky Kwik-Lok jsou ideálním řešením pro zpomalení otěru   
v horké strusce. Navařovací zarážkou je eliminováno použití pryže, která 
může být poškozena teplem, současně však nabízí přednosti slitin společnosti 
ESCO odolných proti opotřebení a nárazům.

Horká struska

Původní systém Kwik-Lok je polomechanický systém, který využívá 
navařovací zarážku, která drží desku na místě. Standardní systém Kwik-Lok 
představuje ideální volbu pro speciální využití. 

Otěruvzdorný systém Kwik-Lok

Snadná volba a montáž systému Kwik-Lok II

Stacionární aplikace

Desky Kwik-Lok II poskytují efektivní řešení otěruvzdorných materiálů pro 
většinu strojů, protože chrání vysoce exponované oblasti na vlečných lopa-
tách, čelních spodových lopatách, rypadlech a nakladačích. Skvěle se hodí 
pro korby nákladních vozidel nebo jako ochrana toporů radlic.

Mobilní aplikace

Otěruvzdorná ochrana Kwik-Lok II

Systém Kwik-Lok® II 



Nižší provozní náklady
Lze použít na rovné i zakřivené 
povrchy bez nutnosti zformování 
otěruvzdorné desky
Životnost lopat se výrazně zvýší 
čímž jsou minimalizovány opravy 
či výměny lopat

Vyšší interval výměny je zárukou 
maximální provozuschopnosti 
stroje
Široká škála tvarů a velikostí 
umožňuje ochranu i malých ploch 
s minimálním ovlivněním         
penetrace a toku materiálu

Vyšší produkce

Chrání plochy vystavené 
vysokému otěru, eliminuje 
potřebu častých přestaveb nebo 
výměn otěruvzdorných prvků
Díky tvrdosti vydrží déle
VVynikající alternativa pro 
navařování tvrdokovem, které 
může vést k praskání lopat

Snížená frekvence údržby

Přednosti a výhody

Desky Infinity

Pásové profily 
Infinity

Kloboučky Infinity

Hranoly Infinity

Náhradní kloboučky, bloky, pásové profily, hranoly a desky ESCO Infinity jsou 
odlitky ze speciální slitiny na podložné desce z měkké oceli. Slitina dosahuje 
minimální tvrdosti 700 Brinellů a podložka z měkké oceli umožňuje snadnou 
montáž navařením bez větších nároků. K dispozici je široká škála tvarů a     
velikostí na ochranu libovolné plochy vystavené vysokému opotřebení na     
pohyblivých nebo nepohyblivých zařízeních. 
Některá z mnoha příkladů použití jsou čelní spodové lopatNěkterá z mnoha příkladů použití jsou čelní spodové lopaty, vlečné lopaty, 
nakladače a rypadla, ochrana dopravníkových skluzů, roštové třídící skluzy, 
drtiče nebo jakékoli další zařízení vystavené vysokému opotřebení otěrem.

Kloboučky, bloky, pásové profily a desky Infinity

         Univerzální otěruvzdorné produkty Infinity jsou   
         více než pouhý produkt. Jedná se o kombinaci   
         výrobků, služeb a odborných znalostí v oboru   
         hutnictví s cílem poskytnout prvotřídní ochranu   
         proti opotřebení pro stroje a zařízení v těžebním  
         průmyslu a jiných odvětvích. V programu Infinity  
         jsou bimetalové otěruvzdorné produkty      
              představující komplexní nabídku kloboučků, bloků,   
   pásových profilů, hranolů či obkladových a překryvných 
desek, které se hodí pro jakoukoli aplikaci.

Otěruvzdorné produkty Infinity®  



Konstrukce zajišťující ostrost po 
celou dobu životnosti
Delší životnost zajišťuje maximální 
provozuschopnost stroje

Zvyšuje produktivitu

Větší interval mezi výměnami 
umožňuje delší provozuschopnost 
stroje
Litá ocel je odolná vůči nárazům
Přesné lití zaručuje bezproblémo-
vou montáž

Nižší náklady na údržbu

Zesílení namáhaných částí zvyšuje 
životnost a snižuje riziko prasknutí 
břitu
Životnost lité oceli je dvakrát vyšší 
v porovnání s produkty            
vyrobenými z válcované oceli

Nižší provozní náklady

Přednosti a výhody

Zesílené žebro

Zapuštěné 
šrouby

Ostrá hrana

Oka pro snadnou 
montáž

Středové a rohové břity All-Cast®  

Shrnování ve většině aplikací představuje 
pravděpodobně nejnáročnější operace. 
Společnost ESCO proto vyvinula kompletní 
řadu středových a rohových břitů pro dozery 
v těžebním průmyslu. To vše díky rozsáhlým 
zkušenostem v oblasti otěruvzdorných 
materiálů z lité i válcované oceli.

Produkty pro buldozery



Vynikající produktivita

Lepší penetrace snižuje spotřebu 
paliva
Dostupné v řadě možností        
vyhovující každé aplikaci
Za tepla válcované rohové břity 
zesílené v celém profilu odolávají 
vysokému stupni otěru

Přidaná hodnota

Přednosti a výhody

Standardní rohy 
pro bežné použití

Zesílené rohy pro 
maximální 
životnost

Samoostření

Výborná 
penetrace

Středové a rohové břity z válcované 
oceli

Produkty pro buldozery



Interval mezi výměnami umožňuje delší 
provozuschopnost stroje
Litá ocel je odolná vůči nárazům. Tím se 
snižuje možnost prasknutí

Nižší interval údržby

Zesílení v exponovaných místech 
zvyšuje životnost a tím snižuje pro-
vozní náklady
Životnost lité oceli je delší než u 
produktů z válcované oceli

Větší otěruvzdornost a životnost

Přednosti a výhody

Břity pro grejdry All-Cast jsou navrženy pro Caterpillar 16G a 24H. 
Verze s rovnou hranou je vynikajícím řešením do nejextrémnějších podmínek.  
V případě potřeby vyšší penetrace (např. při použití v zimě nebo do 
extrémně tvrdého povrchu) jsou k dispozici verze s ozubením. Montáž je stejná 
jako u klasického břitu. Nevyžadují žádné speciální nářadí.

Břity pro grejdry All-Cast® 

Zákazníci mající grejdry mohou nyní využít delší životnosti produktů z odlévané 
slitiny společnosti ESCO. Lité břity jsou ideálním řešením pro náročné podmínky 
výstavby silnic a dálnic, stavebnictví nebo pro práce v těžebním průmyslu.

Produkty pro grejdry

Vynikající penetrace a trhací účinek snižuje spotřebu paliva
Delší životnost komponentů snižuje potřebu plánovaných intervalů údržby
Ripperové korunky z lité oceli a následně technologicky upravované mají 
výrazně delší životnost

Nižší provozní náklady

Lepší tok materiálu díky oplášťovanému tělu ripperu                
a stále ostré korunce
Odolnost materiálu redukuje opotřebení na minimum a tím zvyšuje         
provozuschopnost stroje

Vyšší produktivita

Přednosti a výhody

Rozrývání je u buldozerů jednou z nejnáročnějších 
zkoušek konstrukce produktu a odborných   
znalostí v oblasti hutnictví. Vyspělá konstrukce   
systému Uni-Lok společnosti ESCO zvládá tyto 
potřeby, snižuje provozí náklady a zvyšuje 
produkci.

Ripperový systém Uni-Lok®  
Produkty pro dozery 



Jedinečný tvar se samoostřící 
funkcí k zajištění stálých výsledků
Delší životnost zvyšuje efektivitu 
stroje

Vynikající produktivita

Lepší penetrace snižuje spotřebu 
paliva
Dostupné v řadě tvarů pro       
uspokojení jakýchkoli požadavků

Přidaná hodnota

Přednosti a výhody

Kované korunky z vysoce legované oceli přesně pasují a 
zajišťují maximální pevnost a odolnost vůči otřesům
Korunky nabízejí vysokou otěruvzdornost
Dostupné v různém provedení 

Korunky pro rozrývače

Břity ESCO pomáhají chránít radlici a tím prodlužují její životnost. Břity jsou 
dostupné ve standardní verzi nebo zesílené heavy-duty

Břity pro grejdry

Zkosení pro vynikající 
průnik materiálem

       ESCO nabízí kompletní řadu břitů a korunek  
       pro všechny modely grejdrů. ESCO dodává  
       kompletní řadu břitů se zkosením na obou   
       stranách s různým zakončením pracovní    
      hrany. Speciální povrchová úprava a       
     zušlechtěný materiál pro ještě větší        
   odolnost a životnost břitu.

Břity pro grejdry z válcované oceli

Produkty pro grejdry
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