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Podvozkové díly jsou vyráběny v kovárně firmy Daechang Forging Co., Ltd (zkráceně DCF)
v Koreji. Současný provoz byl postaven před cca 12 lety, jeho vybavení (ve srovnání
s konkurenčními výrobci zaměnitelných dílů) je nejnovější a je soustavně modernizováno a
udržováno na špičkové technologické úrovni.
Samozřejmostí je např. tepelné zpracování článků na tvrdost min. 300 HB a indukční kalení
pojezdových ploch článků na 47 – 55 HRC.
DCF dodává podvozkové díly do prvovýroby firmám Volvo, Liebherr, Neuson,
Samsung, Hyundai, Daewoo, aj. a pro náhradní spotřebu mj. do sítě dealerů Caterpillar –
prodávají se tam pod značkou Nexus.
DCF má celosvětovou zastupitelskou síť. V Asii jsou tyto výrobky distribuovány pod značkou
DCF, v USA pod značkou Trek – DCF.
Některé díly jsou vyráběny v jiné jihokorejské kovárně – Sungbo. Vybavení a nároky na
kvalitu výroby jsou i zde na obdobné úrovni. Další díly (zejména určené pro prvovýrobu
strojů Volvo, Liebherr a Neuson) se z komponent výše uvedených výrobců kompletují přímo
v Německu ve firmě Bögra.
Generálním zastoupením DCF, Sungbo a Bögra pro Evropu je firma LIS - Linser Industrie
Service. LIS je dobře zavedený a po Evropě rychle expandující dodavatel podvozkových a
jiných dílů stavebních strojů, má pobočky ve Francii a V.Británii a zastoupení ve většině
evropských zemí včetně ČR, kde jí od konce r. 2004 zastupujeme. STAS byl jako zástupce
zvolen pro dlouholetou tradici a zkušenosti s tímto sortimentem - dlouhodobě dodáváme,
renovujeme a opravujeme dozery ČTZ a dodáváme díly na rypadla Unex.
Kromě podvozkových dílů dodáváme i opotřebitelné díly - zuby a břity.
Námi nabízené zuby jsou v kvalitativním standardu zcela srovnatelném s jakýmikoliv produkty
nabízenými na zdejším trhu jinými evropskými dodavateli. Povrchová tvrdost zubů je v
rozmezí 48 - 52 HRC tj. 450 -510 HB.
Kromě zubů standardní kvality nabízíme i vysoce odolné zuby na rypadla, nakladače a
rozrýváky dozerů a ochranné prvky lopat nakladačů od amerického výrobce Hensley s
tvrdostí 480-530 HB v celé hmotě zubu. Při nasazení na strojích intenzivně provozovaných v
nejnáročnějších podmínkách přinášejí podstatné úspory nákladů. Dokladem špičkové kvality
produktů Hensley je, že je koupila fa Komatsu, převzala jimi vyvinutý systém, který prodává
pod názvem K-max a který pro ně Hensley vyrábí.

Pokud Vás naše nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace nebo konkrétní nabídku,
navštivte naše internetové stránky nebo nás kontaktujte e-mailem, telefonem nebo faxem viz záhlaví.

