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POZNAJ FAKTY

NA TEMAT CYNKU

Nasz świat naturalnie obfituje w cynk.  
Szacuje się, że pierwsza mila skorupy  
ziemskiej zawiera 224 miliony ton cynku.
Cynk jest niezbędny do prawidłowego,  
zdrowego wzrostu roślin, zwierząt i ludzi.
Znajduje się w każdej komórce, prawie 
każdego żywego organizmu.

Cynk jest trzecim, najczęściej używanym
materiałem nieżelaznym w USA.
Przeciętny człowiek zużywa 331 kg cynku  
w ciągu swego życia, zgodnie z U.S.  
Bureau of Mines (Biuro ds. Kopalni   

Cynk w 100% nadaje się do recyclingu. 

Ponad 80% cynku dostępnego do  
recyklingu jest poddawane recyklingowi. 
Ponad 1/3 cynku zużywanego w USA jest 
w ytwarzana z materiałów pochodzących

Cynk sprawia, że samochody działają  
dłużej. Przeciętny pojazd zawiera 7,7 kg 
cynku, dla ochrony przed korozją, 9 kg na 
elementy odlewane ciśnieniowo oraz  
227 g w każdej oponie, potrzebnych do 
prawidłowej wulkanizacji mieszanki  

Stanów Zjednoczonych).  

z recyklingu. 

gumowej. 



Cynk w ciężarkach do kół używany jest 
przez światowych producentów  
oryginalnego wyposażenia częściej, niż  
jakikolwiek inny, dostępny materiał.
Wiele wiodących marek w branży, w tym
BMW, Mercedes, Volkswagen i inne, 
wykorzystuje cynk do produkcji ciężarków.

Perfect Equipment zapewnia jakość.
Posiadamy certyfikaty: TS-16949 oraz 
ISO-14001 i wykorzystujemy metodę six 
sigma w zarządzaniu jakością. Od 75 lat 
jesteśmy znani w branży z innowacyjności 
i wysokiej jakości produktów, produkcji, 
i usług. Ciężarek do kół jakiejkolwiek 

Cynk Perfect Equipment stosowany jest
przez jedne z największych sieci 
sprzedarzy opon w Ameryce Północnej. 
Mechanicy w USA preferują cynkowe  
ciężarki do kół od wszelkich innych bezoło- 
-wiowych, alternatywnych rozwiązań, ze  
względu na ich estetykę i łatwość obsługi.

Cynk Perfect Equipment jest sprawdzony.
Nasza linia cynkowych ciężarków do kół
wygrała Nagrodę Dostawcy Roku 2013, 
przyznawaną przez Chrysler Group LLC.  
Zdobyliśmy więcej nagród za jakość jako 
OEM, niż jakikolwiek inny dostawca  
ciężarków wyważających w Ameryce Płn.

Cynk Perfect Equipment przechodzi
regularne testy. Nasze wewnętrzne ba- 
-dania jakości, jak również te niezależne,
przeprowadzane przez Element Materials 
Technology, wiodące laboratorium testo- 
-we w branży motoryzacyjnej pokazują,  
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Powyższy wykres pokazuje 12-miesięczną próbę ponad 1200 losowo 
wybranych części, zgodnie ze standardem SAE J1986 dot. odważników.
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innej marki nie jest już taki sam. 

że osiągamy niezmiennie wysokie wyniki.
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