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Dozer jest nowoczesnym dostaw-
cą części zużywalnych i zamiennych 
do kruszarek stacjonarnych i mobil-
nych, zarówno najnowszej generacji, 
jak również klasycznych modeli, które 
wciąż są w użyciu. Dysponuje dużym 
doświadczeniem w dostarczaniu wyso-
kiej jakości produktów dla przemysłu 
wydobywczego, górniczego i recyklin-
gu. Firma zapewnia jakość zgodną ze 
standardami ISO 9000.
Dużą grupę w ofercie fi rmy Dozer sta-
nowią części zużywalne do kruszarek – 
szczękowych (szczęki stałe i ruchome 
w wielu profi lach m.in. w wersji Hea-
vy Duty o zawartości manganu 14, 18 
i 21%; kliny; płyty rozporowe i bocz-
ne), stożkowych (stożki i płaszcze do 
różnych komór kruszenia o zawartości 
manganu 14, 18 i 21%, masy wypełnia-
jące) oraz udarowych (listwy udarowe 
i młotki o różnej twardości, okładziny 
boczne). Zawartość manganu jest po-
twierdzana stosownym certyfi katem.
W przypadku szczęk, wszystkie produ-
kowane są na bazie tych, jakie mon-
towane są przez światowych produ-
centów w nowych maszynach. Mają 
identyczne jak oryginał wymiary, ale 
wyróżnia je większa trwałość (od 25 do 
50%). Dostępne są standardowe profi -
le szczęk: „falowane” – do materiałów 
trudnych (otoczak, granit itp.) i „wyso-
ki ząb” – stosowane w recyklingu ma-
teriałów budowlanych, a dodatkowo 
także „wysoka fala” – z prawie dwu-
krotnie wyższą częścią roboczą szczęki 
(falą) oraz grubszą podstawą. Szczęki 
tego typu przeznaczone są do maszyn 
pracujących w kamieniołomach oraz 

w przypadku kruszenia materiałów ab-
razywnych (otoczak, granit itp.). Są 
dużo bardziej żywotne niż standardowe 
co pozwala zaoszczędzić na kosztach 
związanych z wymianą, a tym samym 
zredukować czas przestoju kruszarki. 
Dodatkowo przy zastosowaniu szczęk 
„wysoka fala” istnieje możliwość usta-
wienia mniejszej szczeliny kruszenia.
Elementy ścieralne do pozostałych 
dwóch typów kruszarek, również są 
odlewane w tych samych formach co 
oryginalne części stosowane na pierw-
szy montaż.
Jak już wspomniano, Dozer oferuje 
także części zamienne do kruszarek: 
sprzęgła, łożyska, tuleje, wały, spręży-
ny, śruby i wiele innych. Jeśli chodzi 
o pompy, reduktory i rozdzielacze, si-
łowniki hydrauliczne, zwolnice, silniki 
jazdy, sprzęgła itp. fi rma jest w stanie 
zaproponować nowe oryginalne pod-
zespoły stosowane przez producentów 
jako OEM nawet do 50% taniej niż 
w autoryzowanych serwisach.
Dzięki współpracy z licznymi przedsię-
biorstwami spedycyjnymi oraz płynnej 
aktualizacji stanu magazynowego czas 
dostawy części zużywalnych i zamien-

nych został skrócony do minimum. 
Oferta jest oczywiście modyfi kowana 
i powiększana w zależności od zapo-
trzebowania stałych, czy nowych od-
biorców. Również formy zamówienia 
dostosowywane są do ich potrzeb. Pro-
dukty oferowane przez fi rmę Dozer wy-
promowane są na wielu platformach, 
sklepach i stronach internetowych. 
Każda aukcja zawiera szczegółowe in-
formacje dotyczące zastosowania, wy-
miarów i terminu realizacji zamówie-
nia, dzięki czemu właściciel kruszarki 
bez dodatkowej konsultacji z działem 
handlowym może dokonać zakupu, 
mając jednocześnie pewność, że towar 
jest tym, którego poszukuje. 

Części zużywalne 
i zamienne do kruszarek
Firma Dozer z Koszalina wyspecjalizowała się w branży maszyn budowlanych oraz części 
zamiennych. Oferuje wyroby najwyższej jakości bezpośrednio od producentów, jak również 
zapewnia profesjonalne doradztwo techniczne. Na bogatą ofertę firmy składają się m.in. 
części zużywalne i zamienne do kruszarek.

Elementy zużywalne do kruszarek stożkowych (z lewej) i szczękowych
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