
POSOUVAME VAŠE PODNIKANI VPŘED

Podvozky 
pro malé 
stroje

Kompletní 
podvozkové 
systémy

Důlní a 
těžební stroje

5 000 000 Desek pasů
1 100 000 Kladek
100 000 Řetězů
320 000 Vodících 
a turasových kol
220 000 220 000 Tun hotových 
produktů

Lídr ve výrobě
podvozků

Produktový katalog Berco
Nejširší výběr
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BTS
Kompletní podvozky

BMU
Mini a midi stroje

BMR
Podvozky pro 
středně velké stoje

BMP
Důlní a těžební stroje

Výroba vysoce 
kvalitních produktů

Nejmodernější 
výrobní závody

Nejširší výběr

Posouváme Vaše 
podnikání vpřed

Veškeré produkty uvedené v tomto dokumentu pocházející výhradně ze 
společnosti Berco. Jakékoliv odkazy na Caterpillar (slovní označení     
Caterpillar) jsou uvedeny pouze pro účely sdělení, že výše uvedené 
produkty jsou vhodné pouze pro stroje Caterpillar s odpovídajícím 
označením modelu.

VAŠE NEJLEPŠI VOLBA PODVOZKU
  Společnost Berco nabízí od roku 1920 inovativní, 
spolehlivé a úsporné řešení pro jakýkoli podvozek.   
Berco umí nabídnout podvozek pro uspokojení konkré-
tních požadavků svých zákazníků, od prvovýrobců 
(OEM), přes poprodejní služby, speciální zařízení, 
až po minibagry, buldozery či těžební rypadla.

  Vynikající engineering, inovativní technologie, 
know-how a nejmodernější výrobní závody zaručují 
vysokou kvalitu námi nabízených produktů a služeb. 

“Za cenu druhovýroby originální kvalita.”

PARTNER, NA KTERÉHO SE MŮŽETE SPOLEHNOUT
    Nabízíme řešení ušitá na míru a možnost konstrukce 
podvozku dle požadavků zákazníka. Naši techničtí 
pracovníci a projektanti Vám pomohou zvolit 
nejefektivnější a nejúčinnější řešení pro konkrétní Vámi 
požadovaný podvozek. Pomohou Vám tak ušetřit čas 
potřebný pro zvolení správného podvozku a tím mini-
malizovat náklady spojené s odstávkou stroje. 

“Správná volba do prvovýroby.”

POSOUVAME VAŠE  
PODNIKANI VPŘED
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SPECIALNI PODVOZKY  
• Podvozky pro speciální aplikace: velké dopravníky, truboukladače, 
finišery, frézovací stroje, stroje pro těžbu dřeva, horizontální vrtačky, důlní a 
těžební mechanizace, atd.

TURASOVE KOLA A SEGMENTY 
• Navařovací či šroubovaný věnec, kompletní s nábojem a segmentový typ
• Segmenty se 3, 4, 5 a 6 zuby
• Více než 130 konfigurací segmentů
• Více než 1 100 konfigurací turasových kol

ŘETĚZY 
• Suché, těsněné a mazané, těsněné a olejem mazané řetězy
• Verze Heavy Duty
• Více než 11 000 konfigurací
• Dostupné pro podvozky XR, XL, LGP a TSK

KLADKY 
• Jednobřité, dvoubřité a kladky s vnitřním vedením
• Více než 1000 konfigurací
• Dostupné i verze pro nízké teploty (-50°C)

NEJŠIRŠI VYBĚR 
Podvozkových dílů a systémů pro pásové stroje

DESKY PASŮ
• Více než 66 různých profilů
• Válcované, lité nebo kované desky
• Více než 5000 konfigurací
• Variabilní šířka, otvory pro samočištění, sražené hrany břitů a desek

 
VODICI KOLA 
• Lité, kované nebo svařované typy
• Více než 500 konfigurací
• Dostupné i verze pro nízké teploty (-50°C)
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JISTOTA VE VAŠEM PODNIKÁNÍ
  Nejmodernější 3D modelování, matematický propočet a rychlé prototypování 
umožňuje navrhovat, optimalizovat a vyhodnocovat komponent ještě dříve, než je    
vyroben.

    V současnosti pracujeme na vývoji technologie umělé inteligence pro zajištění au-
tomatické kontroly 100% výrobků. Komponenty procházejí zkouškou spolehlivosti pro 
stanovení životnosti a výkonu v řadě terénních aplikací. 

  Metalurgická laboratoř společnosti Berco používá pro materiály a komponenty 
vyspělá zařízení jako např. elektronový mikroskop s mikroanalýzou, spektrofotometr, 
tribometry pro zkoušky opotřebení, lisy MTS pro statické a únavové zkoušky (také při 
extémních teplotách -70°C až +250°C)

  Velké úsilí věnuje Berco také vývoji nových materiálů a zlepšování procesů tepel-
ného zpracování pro zaručení delší životnosti produktu a vynikající kvalitu výrobku. 

  Fotoelasticita a tenzometrické technologie se běžně používají pro analýzu 
namáhání a únavy u jednotlivých či smontovaných komponentů. 

  Berco těmito procesy přináší svým zákazníkům nejlepší řešení pro podvozek jejich 
stroje.

VYROBA VYSOCE KVALITNICH 
PRODUKTŮ 



NEJMODERNĚJŠI VYROBA 

Automatizované procesy = kvalita
  Celý výrobní proces je plně automatizovaný a řízený 
počítačem pomocí počítačových výrobních technologick-
ých systémů. To zaručuje vysoce spolehlivý proces     
a stálou kvalitu výrobků. 

Správný produkt ve správnou dobu
  Široká škála surovin a flexibilita výroby zajišťují 
konkurenční výhodu krátkých dob dodání a současně 
přizpůsobení vašim specifickým potřebám. To vše pro 
maximální spokojenost zákazníka.

Tepelné zpracování pro ještě větší kvalitu výrobku
    Špičkové materiály a nejmodernější výroba nestačí 
pro zaručení kvality hotových výrobků. Proto provádíme  
tepelné opracování materiálu. Všechny procesní  
parametry (pokles či zvýšení teploty, čas, ochlazování, 
atd.) jsou neustále online sledovány. 

    Tvrzení a kalení zlepšuje mechanické vlastnosti pro 
dosažení vynikající odolnosti proti opotřebení a tedy 
delší životnost
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• Komponenty pro: CAT345, 350, 365, 375, E650, 
5080; Demag H65, H85, H95, H121; Case CX800; 
Hitachi EX550, EX600, EX700, EX750, EX800, 
EX1000, EX1100, EX1800, EX2500; Komatsu PC650, 
PC710, PC750, PC800, PC1100, PC1800, PC3000, 
PC4000; Liebherr R954, R964, R974, R984, R994; 
Link Belt LS7400; Terex O&K RH30, RH40, RH60, 
RH90, RH120C; RH90, RH120C; Poclain 300, 400, 600, 1000;    
Sumitomo SH800 a další stroje
• Rozteč článků řetězu od 215,9 do 350 mm

RH 120C

• Mazané netěsněné řetězy
• Rozteč článků 350 mm
• Dvoubřitá kovaná deska, 
šířka 800 mm
• Kladka poje• Kladka pojezdu kompletní, 
jednobřitá s plnícím otvorem    
a ucpávkou na obalu   
zajištěnou čepem

NEJŠIRŠI VYBĚR PODVOZKŮ PRO  
RYPADLA

Důlní a těžební mechanizace
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Liebherr r984C (BMP 280)
• Kompletní řetěz, mazaný, těsněný s 
roztečí článků 280 mm
• Dvoubřité desky se středovým otvorem, 
šířka desky 750 mm
• Jednobřité kladky
• Š• Šroubovaný věnec turasového          
kola s 12 zuby               
a průměrem 1131 mm

ŘETĚZY S BPR
• Pro D9L, D9N, D9R, D10N, D10R, D11N, D11R, D275, 
D375, D455 a D475
• Olejem mazané řetězy s pojistnými kroužky na všech 
čepech (BPR)
• BPR – Berco Pin • BPR – Berco Pin Retention zajištění čepu. Zvyšuje 
životnost komponentů. Pojistné kroužky na koncích čepů 
poskytují perfektní utěsnění řetězů. Toto provedení 
řetězu snese i lehké boční zatížení. 
• Pro CAT D10 a D11 olejem mazané řetězy s novým 
typem těsnění

NEJŠIRŠI VYBĚR PODVOZKŮ PRO 
BULDOZERY

• • Komponenty pro: CAT D8, D9, D10, D11; 
Dresser TD25, TD40; Fiatallis FD30, FD40, 
FD50; Deere 1050C; Komatsu D135,  
D155, D275, D355, D375, D455,    
D475; Liebherr PR751, PR752         
a další stroje
• • Rozteč článků od 215,9 do        
317,5 mm
• Články řetězů kované, zušlechtěné   
styčné plochy pro zvýšení odolnosti    
proti opotřebení (HRC>45)
• Volitelně také jednobřité desky pro 
extrémní provozní podmínky
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Podvozek pro sklízecí stroj 
cukrové třtiny

TURASOVÁ KOLA A SEGMENTY
• Turasová kola pro rypadla v rozmezí 7 – 50 tun 
a segmenty pro dozery D3 – D8
• Devět verzí roztečí článků od 140 do 228,6 mm
• Indukčním kalením celého p• Indukčním kalením celého profilu zubů       
a pomalým ochlazováním je zajištěno      
vynikající odolnosti vůči opotřebení         
a únavě materiálu
• Kalené segmenty pro vysokou         
povrchovou tvrdost (HRC>50)            
a odolné jádro (HRC>45) 

VODÍCÍ KOLA
• Svařované vodící kola s věncem válcovaným za tepla pro 
rypadla v rozmezí 7 – 50 tun a dozery třídy D3 – D8
• Indukčně kalený povrch pro                
vynikající odolnost vůči                 
opotřebení a únavě materiálu
• Těžší • Těžší komponenty pro lepší                 
stabilitu
• Kovaná vodící kola pro                  
heavy duty aplikace

Středně velké stroje
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ROBUSTUSTM, NOVÝ SYSTÉM 
S OTOČNÝM POUZDREM

ŘETĚZY HEAVY DUTY PRO STROJE 
TŘÍDY D4 – D7
  Heavy duty, těsněné a olejem mazané řetězy 
byly speciálně navržené pro schopnost chránit 
pouzdra a čepy. Větší plocha a více materiálu ve 
spojích čep-řetěz a pouzdro-řetěz zvyšuje životnost 
jednotlivých dílů.
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Jednobřitá deska
Plochá deska

Trojbřitá deska

F25C – HEAVY DUTY ŘETĚZY 
NAVRŽENÉ PRO FINIŠERY
  Těsněné a mazané řetězy o rozteči článků 125 
mm s polyuretanovým těsněním ve tvaru W. 
Vyztužené články řetězu s přidanou vzpěrou pro ex-
trémní nasazení a těžkou mechanizaci. Čtyři různé 
typy desek:

• Rovné, kované, 300 mm
• Pugumované (polyuretanové) desky, 300 mm
• Trojbřité desky, 300 mm, na přání s otevřeným 
středem
• Jednobřité desky, 300 mm, na přání s otevřeným 
středem

  Berco nabízí inovativní, spolehlivé a úsporné 
podvozky pro mini a midi rypadla, horizontální 
vrtačky, malé dozery nebo finišery a poskytují 
kompletní řešení pro vaše specifické požadavky.  
  Berco dodává ucelenou řadu výměnných 
komponentů pro stroje s pryžovými pasy nebo 
tradičními ocelovými řetězy. Vynikající zpra-
cování, inocování, inovativní technologie (např. patentované 
jednolité litinové řetězy), know-how 
a nejmodernější výroba zajišťující vynikající kvali-
tu nabízených výrobků a služeb.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
• Kompletní sortiment podvozkových komponentů 
pro stroje v rozpětí od 1 do 6 tun, pásové 
smykem řízené nakladače a další kompaktní 
stroje
• Řetězy s roztečí článků 90 – 140 mm
• Tradiční ocelové řetězy s přivařenými nebo 
šroubovanými deskami
• Zaměnitelnost z ocelový• Zaměnitelnost z ocelových na gumové pasy a 
naopak
• V nabídce také gumové klipy na ocelové pasy 
nebo pogumované desky

Podvozky pro malé stroje
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GUMOVÉ PASY
    Gumové pasy vyztužené ocelový-
mi kordy mají kovové vložky. Tyto 
pasy poskytují maximální cestovní ry-
chlost přibližně 14 km/h. Pryžové 
pasy poskytují dobrou přilnavost na 
široké škále povrchů a zaručují 
skvělou mobilitu i v obtížných situacích 
jako jsou rozbahněná půda nebo 
prudký svah. To vše činí pásový 
smykem řízený nakladač mnohem 
univerzálnějším v porovnání s kolovou 
verzí. 

OCELOVÉ ŘETĚZY
  Ocelové řetězy poskytují v poro-
vnání s gumovými pasy mnohem vyšší 
odolnost proti opotřebení, lepší trakci 
a delší životnost (až 4x vyšší). Je 
doporučován pro práce v těžkém 
provozu (sběrny kovových odpadů, 
demolice apod.).

Podvozek 
pro smykem řízený nakladač
5 kladek, ocelová verze

Podvozek 
pro smykem řízený nakladač
4 kladky, gumová verze

  Berco vyvinulo nové 
řešení pro pásové podvozky 
dostupné ve 2 verzích gu-
mových pasů a jednou 
s ocelovým. Tato varianta je 
možná pouze u strojů, které 
mají již v nabídce 2 verze 
gumových a jednu s oce-
lovým. 

Ve spolupráci se svými part-
nery může společnost Berco 
nabídnout:
- Rámy pasů
- Přední vodící kola
- Zadní vodící kola
- Kladky
- Turasová kola a stranové 
převody
- Gumové pasy

PODVOZKOVÉ DÍLY PRO PÁSOVÉ 
SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE

KOMPONENTY PRO     
OCELOVÉ PODVOZKY
  Současný vývoj na trhu mini a midi   
rypadel inspiroval společnost Berco    
k vývoji nových podvozkových kompo- 
nentů pro tato zařízení. 
    Zejména pro stroje 3 – 5 tun se 
podařilo zkonstruovat nové díly s větší 
odolností vůči opotřebení a s lepším 
výkonem. 
    První velká výhoda řetězů, kladek   
a vodících kol spočívá ve výběru surovin. 
Místo používání izotermicky kalené 
tvárné litiny (ADI) se používá speciální 
legovaná ocel. 
    Výrobní proces může proto využívat 
nové techniky kování, nebo rychlejší   
a efektivnější obráběcí práce. Kromě 
toho lze také použít indukční kalení pro 
díly podvozku vystavené většímu 
opotřebení a tím zvýšit životnost     
a výkon během provozu.
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  Divize kompletních podvozků společnosti Berco 
nabízí ideální řešení pro všechny prvovýrobce, kteří 
vyjadřují více než kdy dříve potřebu kompletních 
podvozků “na klíč”.
  Berco umí dodat kompletní pásové podvozky 
(podvozkové komponenty, hydrauliku, rámy 
a přea převodovky), hotové a připravené k montáži 
přímo na stoj na výrobních linkách výrobce. 
Společnost Berco má Společnost Berco má rozsáhlý sortiment vlastních 
dílů a v případě žádosti o speciální podvozek 
zpracuje tento požadavek na míru potřeb záka-
zníka. To vše činí Berco dodavatelem poskytujícím 
takovou úroveň spolehlivosti a zručnosti, která jej 
jasně odlišuje od těch, kteří na trhu pouze nakupují 
komponenty a montují je dohromady. 
  Divize kompletních podvozků BTS dodává 
bezpečné, spolehlivé systémy, opírající se o charak-
teristiky značky Berco: know-how, flexibilní 
konstruktéři rychle a efektivně reagující na potřeby 
zákazníků a v neposlední řadě schopnost poskyto-
vat podporu na každé úrovní. Od návrhu až po 
montáž. 
  Vysoká kvalifikovanost, flexibilita technického 
zpracování a výroby umožňují společnosti Berco 
vyvíjet, navrhovat a dodávat podvozkové systémy 
pro široký sortiment mechanizací jako např.: 
finišery, zařízení vrtacích souprav, sklízecí stroje 
rýže a cukrové třtiny, minibagry atd.
    Techničtí pracovníci a projektanti divize kom-
pletních podvozků BTS používají při vývoji nových 
zařízení stejné metody výpočtů jako prvovýrobci 
samotní. Naši projektanti jsou schopni výrobcům 
pomoci přímo v jejich vlastních výrobních závodech 
za použití technologie společnosti Berco. Tyto 
metody zahrnují anylýzu svárů prvků rámů, 
zátěžové zzátěžové zkoušky, vibrační analýzu, 3D model a 
konstrukční výkresy pro výrobu. To vše zaručuje 
vysokou kvalitu a schopnost uspokojit i ty 
nejnáročnější a nejsložitější potřeby zákazníků. 
  Tyto projekční dovednosti jsou kombinovány s 
vynikající výrobní schopností, která je nyní 
uplatňována v pěti závodech a je charakterizována 
špičkovou technologií a vysoce automatizovanými 
výrobními linkami. Naše výrobní zkušenosti zaručují 
kvalitu požadovanou zákazníkem a dodání 
v předem sjednaném termínu. 
    Společnost Berco má také dealerskou síť neus-
tále se rozšiřující strategicky po celém světě a je 
tak schopna zajistit včasné dodávky a zaručit 
rychlé a efektivní poprodejní služby.

BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ PODVOZKOVÉ 
RÁMY
• Předložení standardních typů podvozku
• Vyhotovení návrhu přizpůsobeného přání zákazníka
• Dodávka bočních částí nebo kompletního podvozku
• Široký výběr převodovek a hydraulických motorů
• Široký výběr ozubených věnců a motorů otoče

PODVOZKY DRTÍCÍCH LINEK
• Předložení standardních typů podvozků
• Vyhotovení návrhu přizpůsobeného přání zákazníka
• Široký výběr převodovek a hydraulických motorů

Kompletní podvozky



13

Vrtná souprava

MINI RYPADLA
• Mini rypadla používaná v běžných podmínkách 
nebo stroje pro speciální aplikace
• Předložení standardních typů podvozků
• Kovové řetězy s 2-břitými, 3-břitými nebo gu-
movými deskami. Případně gumový pás.
• Vyhotovení návrhu přizpůsobeného přání záka-
zníka
• Dodávka pouze stranových částí nebo celého 
podvozku
• Široký výběr převodovek              
a hydraulických motorů
• Možnost volby              
ozubeného věnce                  
a motoru otoče.

Rýžový kombajn

Silniční fréza

Asfaltový finišer



Dealer pro Českou a Slovenskou republiku
František Čeliš EVROPS a.s.
Český Ujezd 247
40010 Ustí nad Labem
Tel. +420 475 603 222
Fax +420 475 522 161
evrops@evrops.cz wwevrops@evrops.cz www.evrops.cz

BERCO S.p.A.
Via 1° Maggio, 237
44034 Copparo (FE) Italy
Tel. + 39 0532 864 111
Fax +39 0532 864 259
sales@berco.com
wwwww.berco.com

Váš regionální partner


