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Firma NTP (NORDIC TRACK PARTS) nabízí výrobky, které jsou vyvíjeny a zkoušeny ve spolupráci s před-

ními dodavateli podvozkových dílů. Máme letité zkušenosti a těsnou spolupráci s výrobci dílů u kterých 

se zaměřujeme především na kvalitu, flexibilitu a rychlost. NTP dodává produkty pro většinu značek 

stavebních strojů, pravidelně rozšiřujeme a doplňujeme sortiment dílů. Za poslední rok byl sortiment 

rozšířen o dalších 1000 položek z oblasti podvozkových dílů na stavební a důlní stroje. V sortimentu 

jsou již podvozkové díly na stroje o hmotnosti 50 tun. Naše kontrolní oddělení provádějí pravidelné 

a namátkové kontroly kvality jednotlivých dílů, tím je zaručena vysoká kvalita všech nabízených pro-

duktů. Naším hlavním odběratelem jsou převážně skandinávské země, jako je Švédsko a Finsko, kde 

je kladem důraz hlavně na kvalitu. Skladem je více než 50 000 položek, které jsou okamžitě k dispozici 

našim zákazníkům. V tomto prospektu si Vám dovolujeme představit část naší produkce. Společnost 

František Čeliš EVROPS a.s. je našim výhradním dealer pro Českou republiku a je připravena vám po-

skytnou služby v oblasti prodeje dílů, montáže či poradenství.

Vodící kola kompletní včetně napínání

Turasové kola, navařovací věnce 
pro pásová rypadla, segmenty pro buldozery.

Kladky pro pásová rypadla, mini rypadla 
a buldozery jsou standardně zesílená verze.

Desky pasu v provedení 
jednobřitá, dvojbřitá 
a trojbřitá varianta.

Řetězy pro pásová rypadla 
jsou vyvíjeny pro těžké 
skandinávské podmínky. 
Těsněné polyuretanovým těsněním, 
mazané tukem, pro buldozery 
mazané olejem. Dostupné pro 
stroje do hmotnosti 70 tun.

Gumové pásy vysoké kvality 
jsou ve standardní provedení 

nebo v provedení Anti-vibration 
s označením AVT dostupné pro 

stroje do hmotnosti 7–8 tun.

Opravárenské sady řetězů.

Pogumované desky pasů pro aplikaci 
na řetězy, na desky pasu nebo jako 

návleky na desky pasu.


