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SERIA CILINDRI/ COMPACTORI 

 

 

SERIA CILINDRI DUBLI CU VIBRARE

SERIA CILINDRI STATICI

Cilindrii acoperă o arie mare 
a companiei în ceea ce priveşte 
ofertele de produse la nivel global. 

Aceste echipamente au luat naştere în 
urma unor lungi perioade de cercetare și 
dezvoltare la Shantui. Deși este un utilaj 
mult mai simplu decât buldozerele Shantui, 
compactoarele tind să se concentreze mai 
mult pe factori de diferențiere precum 
tehnologie vibratoare, controlul şi confortul 
utilizatorului, precum și design exterior, la 
toate acestea excelând. 

De fapt, cercetătorii de la Shantui ce se 
ocupă de acest produs s-au axat mult pe 
factorul general: longevitatea utilajului. 
Acest aspect a contribuit la dobândirea 
unui renume internaţional, astfel, cilindrii 
Shantui sunt cele mai competitive utilaje.

Seria SR22 are câteva accesorii cum ar 

fi rulmenții de import, o cutie de viteze 

mai mare și un Motor Cummins. R13D este un cilindru din a cincea 

generație conceput special pentru 

tratamentul suprafeţei superioare a 

drumurilor și alte forme de pavaj. Face 

parte din categoria cilindrilor mici 

pentru acest scop, dar a fost o 

adevărată forță de muncă de-a lungul 

anilor. Acesta include un element de 

răcire cu apă peste role.

SR14D-3 este, de asemenea, excelent 

pentru partea superioară a straturilor de 

trotuar, în special asfalt, deoarece utilajul 

încorporează un sistem de pulverizare 

apă pe suprafaţa rolelor. Poziția sa mai 

lată  şi distanţa mai mică faţă de sol 

oferă operatorului un sentiment de 

control mai stabil, fără a pierde orice 

unghi vizual.

SR2125S este folosit în cea mai mare 

parte pentru compactarea materialelor 

de bază. Aduce un grad ridicat de 

eficiență în ceea ce priveşte nivelele 

standard.
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COMPACTOARE DE TEREN

SR23MR   SR26MR-3   SR28MR-3   

SR32YR   

Unul întoarce pe dos 
competiţia. 
Celălalt aplatizează 
costurile tale.

 

Mergând pe urmele de succes ale 

buldozerelor, rolele noastre de drum sunt 

acum printre noi cu cele mai performante 

linii de produse. Oferim o linie completă 

de vibratoare, compactoare, tamburi 

statici și role duble care întorc pe dos 

concurența în ce priveşte performanța, 

fiabilitatea și valoarea.

Grederele motoarelor fac valuri în piață 

mulțumită rădăcinilor lor în celelalte linii 

de producție de succes ale lui Shantui. 

Elevii noștri au cele mai recente tehnologii 

în direcție, transmisia și mișcarea lamei.
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INFINITA CĂUTARE A PERFORMANŢEI ŞI A CALITĂŢII 

AFTER SALES

Angajații SHANTUI se străduiesc să obțină produse de 

înaltă calitate în toate etapele, începând cu achiziționarea 

de materii prime şi până la momentul în care produsul a ieșit 

de pe linia de producţie. SHANTUI a început operațiunea de 

testare la 26 februarie 2013, ceea ce a înseamnat o nouă 

etapă de dezvoltare a calității. În tot acest timp, SHANTUI 

și-a intensificat eforturile pentru îmbunătățirea calităţii 

produselor în industrie, demonstrând grija pentru clienţi.

Shantui și-a extins piața pornind 

de la diverse servicii şi 

continuând cu deschiderea 

birourilor în străinătate pentru 

toţii dealerii și agenții săi 

externi. Rețeaua oferă formare 

locală, are sisteme de livrare a 

pieselor și se înregistrează o 

creștere rapidă a exporturilor. 

Contactați distribuitorul ATP 

Motors pentru a afla despre 

modurile în care Shantui pune 

în valoare o gamă largă de 

ulilaje pentru domeniul 

construcțiior și proiecte 

concrete de manipulare.

REŢEA GLOBALĂ DE
VĂNZĂRI ŞI SERVICE
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