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Salut! Suntem 
CORPORAȚIA 
OKADA AIYON 
  
Echipamentele atașate dau utilajelor de 

construcții versatilitate. 

Astăzi, picoanele hidraulice, 

foarfecele, concasoarele, pulverizatoarele 

și procesatoarele sunt absolut imperative 

pentru antreprenorii din demolări. 

CORPORAȚIA OKADA AIYON 

oferă o varietate de echipamente atașate, 

asigurând o gamă largă de echipamente 

sofisticate de demolare, precum 

„MAESTRUL ÎN DEMOLARE”. 

Putem oferi o varietate de echipamente 

atașate pentru demolare, precum 

„Coordonatorul în demolare”. 

Istoricul companiei 

OKADA AIYON este un producător de top 

de echipamente pentru demolări din 1938. 

În tot acest timp, ne-am stabilit un 

țel de a obține satisfacția clienților 

și de a convinge utilizatorii exigenți. 

De aceea, suntem „MAEȘTRI ÎN 

DEMOLARE” acum. 
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PENTRU ERA URMĂTOARE 

 

Tehnologie inteligentă 
Moșteniți ADN-ul OKADA Obțineți abilități inteligente 

Sistem anti-tragere în gol 

Consolă cu design tip casetă anti abraziune 

Regulator reglarea vitezei de lovire 

Sistem de lubrifiere automată (opțional) 

Aplicații subacvatice (opțional) 

  a  Supapă 
Prelucrarea mecanizată de 
ultimă oră și designul asigură 
cel mai înalt standard de 
fiabilitate, disponibil oriunde 
pentru acest ansamblu critic. 

   c  Acumulator 
Creați o putere suplimentară 

de impact și reduceți 

solicitarea pompei hidraulice. 

   e  Bolț general pentru daltă 
Forma puternică per ansamblu 
permite rotirea la dreapta și la 
stânga, în sus și în jos, care 
distribuie uniform uzura și 
prelungește durata de viață utilă. 

   b  Piston 
Greutatea mărită și 

designul de cursă lungă 

produc o energie 

superioară de impact 

  d  Bucșă coadă 
Lungimea mărită asigură o 

suprafață portantă mai mare 

și minimalizează uzura. 

   f  Bucșă capac frontal 
Lungimea mărită și folosirea 
unor materiale de cea mai 
înaltă calitate disponibilă 
oriunde minimalizează uzura și 
asigură o durată de viață utilă 
excepțională. 

   g Unealtă de lucru 
Oțelul de înaltă calitate special 

selectat și cel mai avansat 

tratament termic asigur o 

rezistență remarcabilă la uzură 

și șocuri. 

3 PUNCTE 
cu care se 

mândrește OKADA 

 Calitatea ridicată prelungește viața 

Inspecții în fiecare etapă de 

producție. 

Numai produse perfecte printr-un 

control strict al calității în fabrica 

proprie 

 Operare facilă 

Design fără stres, cu reducerea 

vibrațiilor, pentru operator și 

utilajul de bază. 

Inspectare pe banc înainte de livrare 100% 

CCaalliittaattee  RRiiddiiccaattăă  șșii  PPrreețț  AAcccceessiibbiill  


