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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
vítám Vás při čtení druhého letošního čísla našeho časopisu pro zákazníky a obchodní partnery
Heaven. Doufám, že i v tomto čísle najdete plno nových informací a zajímavostí, které jistě upoutají
Vaši pozornost. Několik uplynulých měsíců bylo pro společnost Phoenix-Zeppelin velmi bohatých,
a to nejen z pohledu novinek v oblasti stavebních strojů Caterpillar.
Letos v červnu jsme otevřeli novou půjčovnu strojů v Ústí nad Labem. Ta je již v pořadí patnáctým
místem sloužícím zákazníkům, kteří si chtějí půjčit stroje a zařízení nejen pro stavbu. V dubnu
naše dceřiná společnost na Slovensku také otevřela novou centrálu a pobočku v Banské Bystrici.
Dokazujeme tak, že i v letošním roce jsme se rozhodli posilovat naše zázemí a nadále zkvalitňovat
služby, aby s nimi byli naši zákazníci spokojenější.
Zpětná vazba od našich zákazníků je pro nás velice důležitá, a proto jsme letos také odstartovali
nový projekt sledování spokojenosti zákazníků se servisními službami a prodejem náhradních dílů
pro stavební stroje a manipulační techniku. V lednu 2012 rozšíříme tento projekt na sledování
spokojenosti zákazníků se službami našich půjčoven The Cat Rental Store. Na základě výsledků
těchto projektů budeme zlepšovat kvalitu zákaznických služeb.
Stránky tohoto časopisu jsme věnovali průřezu tematikou týkající se nejen stavebních strojů
a manipulační techniky. Dozvíte se dostatek zajímavostí z aplikací strojů u našich zákazníků. Přečtete
si o zásadních změnách v oblasti emisních limitů spalovacích motorů a nové normě Stage IIIB. První
nové stroje Caterpillar, které již splňují podmínky této normy, se Vám představí již v tomto čísle.
Jedná se především o kolové nakladače série K a pásová rýpadla série E. Více informací o nových
strojích Caterpillar můžete najít také na naší webové stránce www.catallday.cz.
Za zmínku stojí také úspěchy, kterých jsme dosáhli v prestižních soutěžích. Získali jsme ocenění Zlatá
medaile na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za předvedený generátor BOOMEL® DUAL.
Nemělo by zůstat bez povšimnutí, že na vývoji tohoto agregátu se podíleli pouze naši konstruktéři.
V tomto roce se můžeme pochlubit již druhým tímto oceněním – první získal diesel-elektrický dozer
Cat D7E na veletrhu IBF taktéž v Brně.
Jistě si všimnete, že jsme otevřeli zahraniční okénko a přinesli Vám reportáže o budoucnosti strojů
Caterpillar i jejich netradiční aplikaci v polárních podmínkách. Podzimní číslo našeho magazínu je
tedy nabito množstvím zajímavých informací a já věřím, že se Vám bude líbit stejně tak jako číslo
předchozí. Přeji příjemné počtení.

Ing. Pavel Boš
jednatel a finanční ředitel
společnosti Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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ALL DAY. EVERY DAY
www.catallday.cz

KOLOVÉ NAKLADAČE
SÉRIE K
PÁSOVÉ
DOZERY

KLOUBOVÉ DAMPRY
SÉRIE B

Chcete své podnikání posunout dále?
Již brzy to bude možné. Společnost Caterpillar představila řadu výkonných
a úsporných nakladačů, rýpadel, damprů a dozerů. Zaměřte své prohlížeče
na www.p-z.cz a zjistěte více.

www.p-z.cz/catallday

RÝPADLA
SÉRIE E

Kaleidoskop
Kaleidosko
op

Kaleidoskop
Nové sídlo v Banské Bystrici
Po sedmdesáti letech působení v pronajatých prostorách začala
nová centrála s obchodním a servisním zázemím využívat
strategickou výhodu své lokality.
Společnost Phoenix Zeppelin Slovenská republika slavnostně otevřela svoje nové
sídlo v Banské Bystrici. Stavba pobočky byla zahájená položením základního kamene v září 2009 a první zákazníci vstoupili do nových prostor v prosinci 2010.
Stavbu podle projektu architektonické studie PHA realizovala firma Doprastav.
Slavnostního otevření se zúčastnili nejvyšší představitelé koncernu Zeppelin GmbH
Peter Gerstmann a Michael Heidemann, zástupci mateřské společnosti Phoenix-Zeppelin Česká republika, představitelé značky Caterpillar, Hyster a JLG, nejvyšší
představitelé města, zákazníci, významní dodavatelé i zástupci médií.
Akci zahájil jednatel a generální ředitel společnosti Phoenix Zeppelin Milan Štrbavý.
„Je to investice do budoucnosti firmy a regionu a také náš příspěvek k sociální
stabilitě i podpoře zaměstnanosti. Přitom rok 2010, kdy probíhala výstavba nové
centrály, byl nejtěžším rokem v historii společnosti. Hospodářská krize zasáhla odvětví, jimž poskytujeme naše služby. To se projevilo v bezprecedentním poklesu
tržeb,“ řekl Milan Štrbavý. Slavnostního slova se ujal i předseda představenstva
koncernu Zeppelin, stejně jako primátor města Banská Bystrica Peter Gogola.

Po slavnostním přestříhnutí pásky a oficiálním zahájení akce čekal na hosty zajímavý
program. O příjemnou atmosféru se legendárními melodiemi postarala skupina The
Backwards. Náladu dotvořily mistryně Evropy v hip hopu stylově oděné do oblečení
značky Caterpillar. Žádná akce tohoto typu se neobejde bez pravé demo show strojů
Cat, která byla prezentací toho nejlepšího z výrobního programu značky Caterpillar.
Zájmu přítomných neunikl ani Cat Road Show Truck s premiérovým rýpadlem
Cat 300.9 D, které se představilo v Banské Bystrici v rámci evropského turné.
Během této akce společnost slavnostně odevzdala svému zákazníkovi, společnosti
Steelage, dva nakladače Cat 972H v netradičním barevném provedení vytvořeném
na základě zákazníkových požadavků.

Nová elektrocentrála pro Karlín
Kdo si myslel, že po povodních roku 2002 se pražská oblast Karlína
stane mrtvou zónou, se dnes nestačí divit. Nové moderní budovy
a celé sídlištní komplexy rostou v těsném sousedství Vltavy jako
houby po dešti. Výstavba objektů v záplavové zóně největší české
řeky má samozřejmě svá úskalí.
Jedním z nich jsou zvýšené nároky na zabezpečenou dodávku elektrické energie
i v případě, že bude oblast dlouhodobě bez proudu. U nově postavené budovy
Main Point Karlin realizovala dodávku záložního energocentra divize Energetické
systémy.
„Generálním dodavatelem stavby byla společnost PSJ Holding, se kterou dlouhodobě spolupracujeme,“ říká Andrej Georgiev z divize Energetické systémy.
„V minulosti jsme společně realizovali např. dostavbu nejvyšší budovy v Praze, City
Tower na Pankráci.“
Záložní energii pro budovu zajišťuje mohutná elektrocentrála Caterpillar 3512B
o výkonu 1 500 kVA. Patří mezi největší stroje, které divize Energetické systémy
letos dodala. Dvanáctiválcový motor s generátorem má celkovou hmotnost téměř
12 tun a za hodinu provozu při plném výkonu spotřebuje 330 litrů nafty. Umístit
tak velký stroj do omezeného prostoru v druhém nadzemním podlaží objektu vyžadovalo navrhnout a vyrobit speciální chladič a umístit jej cca 20 metrů od stroje.
Součástí dodávky Phoenix-Zeppelin byla také provozní palivová nádrž o objemu
1 000 litrů, zásobní nádrž na palivo o objemu 5 000 litrů (ta zajistí provoz elek-
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trocentrály po dobu 15 hodin) a potrubí pro odvod spalin až nad střechu objektu
včetně dvoustupňového tlumiče hluku. Elektrocentrála je umístěna v akustickém
krytu. Součástí naší dodávky byl řídicí rozvaděč elektrocentrály a také systém pro
řízení odběru elektrické energie z elektrocentrály v jednotlivých patrech budovy.
Obsahuje 37 řídicích počítačů a zdvojené optické komunikační sítě.
Jak se již stalo u našich dodávek standardem, nezbytnou součástí projektu je i připojovací místo pro mobilní záložní zdroj, dimenzované na výkon 1 600 kVA.
V budově, ve které bude po dokončení hlavní sídlo pojišťovny Kooperativa,
jsou důležitá zařízení (včetně elektrocentrály) chráněna vanou z vodostabilního betonu včetně protipovodňových zábran.

Kaleidoskop
K
Ka
leidoskopp
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Již na patnácti místech v ČR

Nová půjčovna v Ústí nad Labem
Půjčovna strojů Phoenix-Zeppelin otevřela své další působiště v Ústí
nad Labem. Jedná se již o 15. pobočku půjčovny v České republice,
které pomůže značce The Cat Rental Store být o krok blíže svým
zákazníkům.
„Síť půjčoven rozšiřujeme proto, abychom byli nablízku svým zákazníkům. Potenci-

ál vidíme zejména v půjčování strojů a zařízení městům ke komunální údržbě,“ řekl
Jan Blecha, ředitel půjčoven Phoenix-Zeppelin. The Cat Rental Store plánovaně
expanduje do ústeckého regionu, aby pokryla tamní poptávku po pronájmu staveb-

ní techniky a pracovních plošin. „Naší expanzí jsme potvrdili, že půjčovny značky
The Cat Rental Store jsou na českém trhu populární a zákazníci o naše služby jeví
zájem,“ uzavřel Jan Blecha.
Slavnostní otevření proběhlo za účasti 125 zákazníků, kteří si prohlédli nové prostory, seznámili se s nabídkou půjčovny, poznali místního vedoucího ústecké půjčovny
Richarda Pastucha a na závěr vyslechli zajímavou přednášku o strojích při demonstrační show pořádané Pavlem Černým. V závěrečné části programu se losovalo
o hodnotné ceny. Vítěz hlavní ceny si odnesl poukázku k zapůjčení stroje do 8 t na
jeden měsíc, a to zcela zdarma.

Zpětná vazba od zákazníků je pro nás klíčová
V rámci zkvalitňování servisních a poprodejních služeb zahájil Phoenix-Zeppelin ve spolupráci se společností Caterpillar telefonický průzkum, jehož cílem je sledování spokojenosti zákazníků se servisními službami a prodejem
náhradních dílů.
„Zpětná vazba našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Chceme
poskytovat kvalitní služby a také chceme, aby s námi byli zákazníci
spokojeni. Dáváme jim možnost vyjádřit se k naší práci a jejich připomínky nám naopak přinesou podněty k možnému zlepšení,“ řekl
Martin Jelínek, vedoucí servisních služeb Phoenix-Zeppelin.

Celkem se budou telefonistky ptát na devět jednoduchých otázek ve
třech typech dotazníků. Každý dotazník se zaměřuje na jednu oblast
spokojenosti zákazníků – polní servis, dílenský servis a prodej náhradních dílů v pobočkách Phoenix-Zeppelin. Délka hovoru by neměla
přesáhnout čtyři minuty a všechny hovory budou monitorovány. Do
yyuužížívá
váá sservisních
er
průzkumu se zařadí každý zákazník, který využívá
služeb.

Fotbalové centrum mládeže dodala půjčovna
Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store
Phoenix-Zeppelin a SK Slavia Praha slavnostně otevřeli budovu Fotbalového centra mládeže SK Slavia Praha. Akce se
zúčastnilo vedení fotbalového klubu v čele s Alešem Řebíčkem, za společnost Phoenix-Zeppelin její generální ředitel
Josef Mixa, Jan Blecha, ředitel půjčoven The Cat Rental
Store, a Michaela Hanzlíková, vedoucí marketingového oddělení naší společnosti. Půjčovna strojů Phoenix-Zeppelin
The Cat Rental Store dodala SK Slavii Praha 51 obytných
buněk, z nichž se Fotbalové centrum mládeže skládá, do
dlouhodobého pronájmu. V třípatrové budově najdou záze-

mí všechny mládežnické týmy od nejmenších přípravek až
po dorostenecké týmy, a to včetně ženských fotbalových
oddílů SK Slavia Praha.
„Slávistou jsem od narození, jsem moc rád, že jsem jí
tímto způsobem mohl pomoci. Mládež kvalitní zázemí potřebuje. Pokud se totiž nebude pracovat s mládeží, tak
nemá smysl, aby se vůbec dělal sport,“ uvedl Josef Mixa,
generální ředitel společnosti Phoenix-Zeppelin, která je
investorem a dodavatelem stavby.
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Po stopách našich strojů

Nové Caterpillary v dresu COLAS
O čtyři nové stroje značky Caterpillar rozšířila v letošním roce
svůj strojový park společnost COLAS, dlouholetý zákazník
Phoenix-Zeppelin. Dva z nich byly během léta předány v tradičních
firemních barvách do lomu v Rančířově u Jihlavy, pásové rýpadlo
Cat 336D LN ME a kolový nakladač Cat 962H High Lift.
Kolový nakladač Cat 962H s prodlouženými rameny

Rýpadlo Cat 336D LN ME je ve speciální lomové konfiguraci, protože stroj
musí obstát v náročných podmínkách přímo v lomu při nakládce pevných
damprů odstřelem rozpojeného kamene. Dampry byly dosud plněny kolovými
nakladači Cat 980G. Zvýšené
nároky na zefektivnění a zrychlení výroby si ale vynutily změnu celého postupu. Záměrem
bylo, aby docházelo k selekci
kameniva již na začátku celého
výrobního procesu. Již po prvním měsíci od nasazení nového stroje se ukázalo, že tento
krok byl správný.

Nakladač Cat 962H High Lift si společnost COLAS, která se pohybuje v oblasti
silničního stavitelství, těžby kamene a výroby asfaltu, koupila také s jasným
účelem – bude provádět nakládku hotového kameniva při expedici koncovým
odběratelům.
O dodávku strojů se ucházeli zástupci všech renomovaných značek stavebních strojů. Nakonec byla po dlouhém a složitém rozhodování vybrána jako
nejvhodnější nabídka od Phoenix-Zeppelin. „Společnost COLAS dala přednost
vysoké efektivitě strojů Caterpillar, uživatelsky příjemnému prostředí pro operátora a dlouhodobě udržitelné provozuschopnosti i v těch nejnáročnějších
podmínkách,“ odůvodnil zákazníkovo rozhodnutí úspěšný prodejce Ladislav
Slepička. „Důležitou roli sehrály také dobré zkušenosti se stávajícími stroji
Caterpillar, které ve svých provozech společnost COLAS již několik let používá.“

Rýpadlo Cat 336D LN ME ve speciální lomové konfiguraci

„Rychlý“ Bucyrus se činí v kaolínovém lomu
Unikátním systémem TriPower, který zamezuje odtlačení stroje
od těžební stěny, čímž výrazně zvyšuje jeho efektivitu, se může
pyšnit pásové rypadlo Bucyrus RH40E, které od jara letošního
roku pracuje v největším českém kaolínovém lomu v Kaznějově
nedaleko Plzně. Rýpadlo Bucyrus typu RH40E si společnost LB
MINERALS – vlastník lomu – pořídila jako první v České republice.
Rýpadlo Bucyrus RH40E s nakládací lopatou o objemu 6 m3

Rozhodli jsme se investovat do tohoto stroje, protože jeho systém TriPower nám
umožňuje kvalitně provádět selektivní těžbu surovin pro výrobu kaolínu,“ konstatoval Ladislav Matoušek, generální ředitel společnosti LB MINERALS patřící do
skupiny LASSELSBERGER Holding International.
Systém kinematiky TriPower je opravdu unikátní. „Když lopata vniká do stěny,
systém TriPower převádí horizontální síly na vertikální a přitlačuje stroj k zemi.
Místo toho, aby se stroj odsunoval směrem dozadu, sedá si do země,” uvedl Michal
Kafka, vedoucí prodeje strojů Caterpillar ze společnosti Phoenix-Zeppelin. Ta nabízí
a servisuje velkorýpadla značky Bucyrus přes dvanáct let.
Systém TriPower je tedy originální funkce výložníku, kdy je stroj při těžbě schopen
držet rovinu ve vodorovném směru a vyvíjet vodorovným směrem konstantní sílu.
To vše se děje mechanicky a stroj tedy nespotřebovává potřebnou hydraulickou
energii, kterou využije při vnikání do těženého materiálu. Díky tomuto systému je

rýpadlo Bucyrus RH40E při těžbě rychlejší než ostatní stroje se systémem vrchové
lopaty. Podle slov strojníků v kaznějovském lomu je to dokonce dvakrát až třikrát.
Bucyrus RH40E pracuje v Kaznějově s otevírací zesílenou nakládací skalní lopatou
se zuby o objemu 6 m3. Pásy tohoto hydraulického rýpadla jsou široké 750 mm
a mají dvě záběrové lišty. Téměř 106tunový stroj pohání šestiválcový motor Caterpillar C18 o výkonu 496 kW při 1 800 otáčkách za minutu. Strojník sedí v kabině
vybavené ochranným systémem FOPS proti padajícímu kamení, takže zůstává
v bezpečí i ve vypjatých situacích. Motor Caterpillar C18, jehož zdvihový objem dosahuje 18,1 litru, splňuje
emisní normy stanovené
směrnicemi EU.

106tunový kolos Bucyrus v plné kráse
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Neúnavný pomocník
pro moderní skládku

Jen několik set metrů od středočeské obce Radim leží skládka tuhého komunálního odpadu. Její vznik vyvolala
v 80. letech minulého století rozsáhlá havárie ropovodu ve výstavbě v areálu Benzina v nedalekém Novém Městě,
dnes jí ale Radim i její obyvatelé možná trochu paradoxně vděčí za to, že mají opravenou, uklizenou obec vybavenou
moderní infrastrukturou. Na bezproblémovém chodu moderní skládky se od léta 2010 spolu se zaměstnanci podílí
také kompaktor Cat 826H.
Vznik původní skládky se datuje od roku 1980. Již zmíněná rozsáhlá ropná havárie
o tři roky později rozhodla, že její výstavba bude pokračovat. „Po havárii geodeti a průzkumníci zjistili, že v této lokalitě je nepropustné horninové podloží, a na
tehdy začínající skládku byly uloženy ropou kontaminované zeminy, takže nebylo
nutné tento znečištěný materiál odvážet na velké vzdálenosti,“ říká místostarosta
obce Radim Jiří Bitrman. Navíc podle jeho slov se krátce poté ozvalo blízké město
Poděbrady, že nemají vhodné místo pro ukládání odpadu a že by chtěli radimskou
skládku využívat. „Tenkrát jsme řekli, že když už tady má vzniknout moderní a velká skládka, tak bude obecní,“ konstatuje Jiří Bitrman.
Geneze skládky
Začala se tedy stavět moderní skládka, bylo dobudováno sociální zařízení, autováha, která dovoluje zvážení i těch nejdelších svozových prostředků. Počítačové
technologie umožňují operativní zjištění nejen hmotnosti váženého vozidla, ale i aktuálního stavu skládky. Skládka je opatřena oklepovou a mycí rampou, je oplocena
a trvale střežena. První etapa, dokončená v roce 1994, rozšířila skládku na více
než 9 hektarů. V budoucnu se počítá s dalšími třemi etapami a s celkovou plochou
přes 33 hektarů. Skládka by měla být v provozu až do roku 2040. V roce 2010 se
zapojil do práce na skládce i nový moderní kompaktor Cat 826H.
Od financování k technickým vymoženostem
Výhodné financování tohoto neúnavného pomocníka, pro kterého je typický velký výkon, spolehlivost, komfort pro obsluhu a vysoká produktivita při zhutňování
odpadu, zprostředkoval obci Radim Josef Tvrdík, prodejce stavebních strojů Caterpillar ve společnosti Phoenix-Zeppelin. Kromě standardního vybavení, jako je
ochranné zařízení zabraňující škodlivému hromadění materiálu v prostoru motoru
a v dolní části stroje, chladicí systém dimenzovaný pro ztížené podmínky při nasazeních na skládkách či speciálně zkonstruovaná radlice vhodná pro rozmísťování
a hrnutí odpadu, je kompaktor Cat 826H vybaven GPS jednotkou a systémem
Product Link. Ten umožňuje provádět satelitní sledování provozu stroje pomocí
webového rozhraní Vision Link. Díky aplikaci lze lépe kontrolovat a řídit údržbu,
sledovat provozně-technický stav stroje a jeho využití včetně například sledování
spotřeby paliva. Na kompaktoru se střídají podle směn tři strojníci, kteří prošli
podrobným odborným školením Pavla Škopka, jednoho z nejlepších předváděcích

techniků strojů Caterpillar ve společnosti Phoenix-Zeppelin. Ten také zajišťuje
následný dohled a potřebné provozní konzultace s provozovatelem stroje.
Plány do budoucna
V Radimi si ale pochvalují i další dva stroje Caterpillar – nakladač 908 a rýpadlo-nakladač 444 E. Neslouží sice přímo na skládce, ale pomáhají při práci v samotné
obci. A jestli se flotila žluto-černých strojů rozšíří? „Plánujeme postavit sběrný dvůr
a kompostárnu, kde budou jistě nějaké stroje potřeba. Ale odhaduji to spíše na
menší manipulační techniku,“ říká starosta Radimi Martin Sýkora. I takovouto
techniku samozřejmě Phoenix-Zeppelin nabízí. Je totiž výhradním prodejcem značky Hyster na českém trhu.
Kompaktor pracuje a skládka nevadí
Vraťme se ale ještě ke skládce. Kromě neděle je otevřená každý den a ve dvou směnách na ní pracuje dvanáct lidí. Skládka má
dokonalý monitorovací systém a její vliv na
okolí je pravidelně sledován. To moc dobře
vědí i obyvatelé Radimi. Na její existenci
si prakticky vůbec nestěžují. Nemají ani
důvod. Naopak. Obec má kanalizaci, vodovod, plyn, elektřinu v zemi, telefon do každého domu, nové asfaltové povrchy silnic,
Kompaktor Cat 826H
opravené chodníky. O víkendu se navíc na
pomáhá ukládat i pražský odpad
ulicích objevují velkoobjemové kontejnery,
které mohou obyvatelé zdarma naplnit nepotřebným harampádím a obec je v pondělí vyveze na skládku. Ta samozřejmě
slouží i široké svozové oblasti, konkrétně městům a vesnicím v okresech Kolín,
Nymburk a Praha-východ. Přímo z hlavního města se do Radimi odpad sice
v současné době nevozí, ale před téměř dvaceti lety zachránila zdejší skládka
metropoli od kolapsu. Počátkem roku 1993 byla totiž vyřazena z provozu do té
doby jediná skládka Dolní Chabry a pražský odpad nebylo kam ukládat. Pomocnou ruku podala až radimská skládka. Během jediného měsíce se sem odvezlo
zhruba 30 000 m3 odpadků z hlavního města.
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TerraGator TG3244 poprvé
pracuje pro české zemědělce
V polovině května se v obci Habry
u Havlíčkova Brodu vůbec poprvé
představil českým zákazníkům
samojízdný aplikátor Challenger
TerraGator TG3244. V rámci
semináře jak nejlépe aplikovat
kejdu se zákazníci seznámili i se
stroji Caterpillar Agro Version.
Vystavené zemědělské stroje od Phoenix-Zeppelin si mohli zájemci vyzkoušet přímo v akci

Představení žluto-černého obra bylo součástí semináře s názvem „Profesionální
aplikace kejdy, digestátu a jejich využití“, který se konal 19. května v obci Habry
u Havlíčkova Brodu. Horký květnový den přilákal téměř 150 registrovaných
zájemců, kteří si mohli vyslechnout přednášky tuzemských i zahraničních
specialistů o aplikaci kejdy a na závěr semináře si mohli osobně vyzkoušet stroje
pro zemědělské využití, které společnost Phoenix-Zeppelin na českém trhu nabízí.
Mezinárodní kvalita
Jednu z hlavních rolí celého semináře
hrál samojízdný aplikátor Challenger
TerraGator TG3244, který v tomto
roce zakoupila jako vůbec první
český zákazník společnost Agroslužby
3S. Tento mohutný stroj pohání
šestiválcový přeplňovaný motor
Caterpillar C11 o objemu 11,1 litrů
a maximálním výkonu 395 koní,
Největší samojízdný aplikátor v ČR –
což je o 12 procent vyšší výkon než
Challenger TerraGator TG3244
u předchozího modelu TerraGatoru.
Kromě toho má i vyšší objem nádrže (18 000 litrů), kterou dokáže díky systému
Super Load naplnit za 1,46 minut, o čemž se účastníci předváděcích jízd mohli
přesvědčit na vlastní oči.
K nejvíce oceňovaným vlastnostem stroje TG3244 patří hlavně režim DOG WALK
(psí chod), který pomáhá snížit poškození půdy. Stroj je totiž vybaven podvozkem
s kloubovým řízením a řiditelnou zadní nápravou, která umožňuje, aby zadní dvě
kola jela mezi stopami předních dvou kol, a hmotnost se tak mohla rozložit na
větší plochu.
Satelitní technologie pro přesnější aplikaci
K moderní tradici strojů Caterpillar a Challenger už tradičně patří satelitní
systém a ani TerraGator TG3244 není výjimkou. Satelitní systém doplňuje
počítač Falcon VT, který pečlivě sleduje pojezdovou rychlost a automaticky
upravuje průtok materiálu tak, aby odpovídal předem stanovenému dávkování.
Stroj je vybavený také novou převodovkou Powershift s řazením pod zátěží
s 16 rychlostmi vpřed a 3 rychlostmi vzad, která umožňuje řazení pod zatížením
a režim automatického řazení v přednastaveném rozsahu otáček. Rychlost stroje
je omezena na 40 km/h se sníženými otáčkami motoru.
TerraGator TG3244 rozhodně patří mezi nejkvalitnější stroje svého druhu
a pochvaluje si ho i Radek Metal ze společnosti Agroslužby 3S, která patří mezi

první zákazníky používající tento stroj v Čechách. Společnost Agroslužby 3S
má s aplikací kejdy bohaté zkušenosti. „Před investicí do nového TerraGatoru
3244 jsme aplikaci prováděli pomocí traktorů a vlečených cisteren. Rozdíl
v produktivitě je nyní obrovský,“ říká Radek Metal.
Jak nejlépe aplikovat kejdu
Zatímco předváděcí jízda Terragatoru probíhala až v odpoledních hodinách,
před obědem se mohli účastníci semináře seznámit s teoretickými problémy
aplikace kejdy v zemědělství. Jako první zahájil svoji prezentaci v Habrech
Holanďan Frank Rombouts, zástupce společnosti AGCO, který účastníkům
ukázal porovnání cen umělých hnojiv v porovnání s kejdou a digestátem
a tabulky s hodnotami dusíku podle druhů kejdy. Velkou část své prezentace
věnoval i výhodám použití injektorů a přímé aplikaci kejdy do půdy.
Na rozsáhlou přednášku navázal svým vystoupením technický poradce
společnosti AGCO Ing. Michal Krutiš, který se zaměřil na technickou stránku
aplikace kejdy, na stroje Challenger, konkrétně aplikátory TerraGator.
Detailně popsal technické vymoženosti těchto strojů a zájemcům přiblížil
i výhody „psího“ chodu. Účastníci mohli shlédnout i grafy, které názorně
ukazovali kdy a jakým způsobem kejdu aplikovat, a zmínil i výhody satelitní
navigace strojů Challenger, která dokáže znázornit skutečné množství
aplikované kejdy na polích. Součástí semináře byla i strategie hnojení a popis
ideální aplikace kejdy podle počasí, ročních období a okolní teploty. Martin
Hruška se například zaměřil na vhodné dávkování a termíny hnojení podle
rostlin, ceny kejd podle jejích typů a zmínil, jakým způsobem ovliňuje aplikaci
kejdy směrnice EU.
Naši firmu zastupoval předváděcí technik Pavel Černý, který účastníkům popsal
AGRO stroje a pečlivě zmínil i možnosti využití těchto strojů přímo v provozu.
Jako poslední vystoupil p. Málek z firmy Agroslužby spol. s r.o., který popsal
své zkušenosti z aplikace kejdy na základě dlouholeté praxe. Po krátkém obědě
se účastníci semináře přemístili
na 2,5 km vzdálené pole, kde
probíhala již zmíněná předváděcí
jízda TerraGatoru TG3244,
zájemci ale mohli shlédnout také
praktickou ukázku nakladače
Caterpillar 938H Agro Version
a teleskopického manipulátoru
Caterpillar TH407.
Zemědělcům se představil i nakladač Cat 938H
v konfiguraci pro zemědělství
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Dozer s 3D nivelací pomáhá
stavět vodní elektrárnu
V blízkosti jezu České Kopisty, na pravém
břehu řeky Labe, vyrůstá malá vodní elektrárna
Litoměřice. Po nečekaných komplikacích
způsobených artézskou vodou postupují nyní
práce rychle kupředu. Zdatným pomocníkem
stavbařů je také dozer Caterpillar D6R série III
vybavený 3D nivelačním systémem TRIMBLE
GCS900 pro řízení radlice těchto velkých
stavebních strojů.
Dodavatel zemních prací – společnost Metrostav a.s., divize 4 – hledal
zaručeně výkonnou, schopnou a šikovnou techniku. Obrátil se proto na
opravdové odborníky. Dozer dodala společnost Phoenix-Zeppelin, výhradní
distributor strojů Caterpillar v ČR, nivelační systém pak do něj namontovala
společnost SITECH CZ, autorizovaný dealer americké společnosti Trimble
v České republice.
„Dozer D6R série III s 3D nivelací
je nasazen na tvarování zborcených
přímkových ploch, které tvoří dno
vtokového a výtokového objektu
elektrárny,“ říká stavbyvedoucí
Metrostavu z divize 4, provozu
zemních prací, Stanislav Klimeš.
Systém Trimble GCS900 umožňuje
dozeru provádět terénní úpravy přímo
podle vloženého digitálního modelu.
Díky této technologii může stroj
pracovat rychleji. A to také samozřejmě
znamená, že se zemní práce provádějí
s maximální produktivitou a vysokou
přesností. Metrostav pracuje s oběma
variantami 3D nivelačního systému
TRIMBLE GCS900 – systémem využívajícím GPS technologii a systémem řízeným
univerzální totální stanicí.

Druhá varianta – systém řízený univerzální totální stanicí – je podle Pavla
Dostála lídrem v oboru řešení přesných dokončovacích prací. Je ideální pro
velkoplošné stavby, srovnávání podkladových vrstev pod betonové podlahy
a zemní práce vyžadující vysokou přesnost, tedy je vhodný i na stavbu vodní
elektrárny s náročným tvarem základové spáry. A jak pracuje? „Totální
stanice automaticky vyhledá a sleduje aktivní naváděcí zařízení, které je
namontováno na elektronickém stožáru na radlici stroje, a neustále určuje jak
vzdálenost, tak i horizontální a vertikální úhel k tomuto cíli. Protože se totální
stanice nastavuje tak, aby se orientovala podle dvou vztažných bodů, může
takto přesně polohovat a řídit radlici v prostoru,“ vysvětluje Pavel Dostál
s tím, že stejně jako u GPS varianty jsou údaje o projektovaném modelu
terénu uloženy na paměťové kartě v 3D řídicí jednotce. Ta zpracovává měřená
data z totální stanice a senzoru příčného sklonu, porovnává je s uloženými
projektovanými hodnotami modelu a neustále navádí radlici po požadovaném
profilu terénu.
Celkový objem zemních prací, které na stavbě malé vodní elektrárny
v Litoměřicích Metrostav a.s., divize 4, provádí, je 100 000 m3. Stavební
jáma se nachází pod úrovní hladiny Labe, její největší hloubka je 18 metrů.
Elektrárna by měla být dokončena v létě roku 2012 a zkušební provoz zahájen
na podzim 2012. Elektřinu budou vyrábět dvě velké Kaplanovy turbíny
s průměrem oběžného kola 5,1 metrů. Celkový výkon litoměřické vodní
elektrárny má dosáhnout zhruba 5,5 MW, což by mělo stačit na zásobování
elektřinou pro město o velikosti Litoměřic.

„GPS přijímače nainstalované na radlici stroje přijímají signály z GPS satelitů,
a určují tak polohu radlice v prostoru. U těchto nivelačních systémů je možný
provoz s jednou nebo dvěma GPS anténami. Při práci s dvěma GPS anténami
se zjišťuje jak výška a sklon radlice, tak i její prostorová orientace. Tím se
odstraní odchylky u systému s jednou GPS anténou, které vznikají výpočtem
příčného sklonu radlice podle směru pohybu stroje a u dozerů natáčením
šesticestné radlice,“ popisuje fungování GPS nivelačního systému TRIMBLE
GCS900 Pavel Dostál, jednatel společnosti SITECH CZ.
U této první varianty 3D řídicí jednotka zpracovává signály z GPS antén, ze
senzoru příčného sklonu a z referenční stanice a porovnává je s uloženými
projektovanými hodnotami. Přes pracovní hydrauliku stroje řídicí jednotka
neustále automaticky upravuje výšku a sklon radlice. Tím se v reálném čase
modeluje terénní profil, který odpovídá projektovaným hodnotám z uloženého
modelu. Veškeré výškové změny pak obsluha sleduje jak na displeji řídicí
jednotky, tak i na diodových lištách sloužících pro vizuální kontrolu.
Heaven 2011
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Průmyslový design Caterpillar.
Od evoluce k revoluci

V prvním článku našeho nového seriálu, popisujícího práci skupiny Průmyslového designu
Caterpillar, se zaměříme na její poslání, motivaci a způsob práce, který této skupině umožňuje čelit
nejrůznějším výzvám a uspokojovat požadavky zákazníků v oblasti zemních prací.

GARY BRYANT
manažer skupiny Průmyslového
designu Caterpillar

Nové způsoby přemísťování zeminy
V roce 2004 byl Gary Bryant, manažer skupiny Průmyslového designu
Caterpillar, pověřen představit firemní radě Global Brand Identity Council svůj
nejnovější projekt. Nazval jej „Breaking New Ground“ a jednalo se o ukázku,
jak by mohly stroje Cat vypadat v letech 2014 a 2020. Po skončení jeho
prezentace nastala chvíle nepříjemného ticha. Až nakonec promluvil Stu
Levenick, prezident společnosti Caterpillar a předseda rady Global Brand
Identity Council: „Gary,“ řekl, „tak dlouho čekat nemůžeme. Tyto nové návrhy
designu musíme rychle uplatnit.“ Tím byl stanoven prioritní cíl skupiny.
Skupina založená ve městě Peoria, Illinois, existuje již více než 50 let a skládá
se z týmu vysoce kvalifikovaných, zkušených designerů, kteří poskytují
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širokou nabídku služeb v oblasti průmyslového designu – od neustálého
vývoje stávajících typových řad až po kreativní myšlenky a návrhy. Skupina
slučuje technické aspekty designu se vzhledem stroje a je schopna se rychle
přeorientovat z práce na jednotlivých strojích na vytvoření „rodiny“ strojů se
společnou, charakteristickou identitou značky Caterpillar.

„A jak toho dosáhnout? Kdoví, možná že v budoucnu nebudeme přemísťovat
zeminu mechanickou lopatou, ale například pomocí zvukových vln. Je to
možné? V současné době samozřejmě nikoliv, ale zažité metody se budou
měnit. A právě skupina Průmyslového designu Caterpillar chce pomoci ukázat
ostatním cestu vpřed.“

Gary vysvětluje: „Zabýváme se vším možným, od návrhu nového přepínače až
po vytvoření celého vnějšího vzhledu stroje. Lidé mají často tendenci považovat
nás za stylisty, avšak ve skutečnosti spojujeme umění se strojírenstvím.
A nikdy se neobracíme na externí designové poradce, takže veškerá naše
práce odráží kulturní a společenské hodnoty značky Caterpillar.“

„A proto není k dispozici žádná kabina řidiče. Vždyť nic neposkytuje obsluze
větší bezpečnost než řízení na dálku.“

Rovněž zdůrazňuje cílevědomost při provádění veškeré činnosti: „Ať už
pracujeme na současných modelech nebo se díváme do budoucnosti, náš úkol
je jednoduchý – vyrábět produktivnější stroje vyžadující nižší náklady. Pokud
se zákazníkům líbí i náš design, tím lépe, ale není to náš hlavní cíl. A obvykle
ani jejich.“
Komplexní zákaznická zkušenost
Práce na stávajících modelech zabírá skupině asi 85 procent jejího času
a 15 procent je věnováno dlouhodobým myšlenkám. Pochopitelně je to
právě těch 15 procent, jež si kvůli futuristickým designovým návrhům získává
zvláštní pozornost. Avšak na principech a zásadách skupiny se při tvorbě
konceptů, jako je například zde vyobrazený dampr, nic nemění.
„Bezpečnost, kvalita a produktivita jsou stále na prvním místě,“ říká Gary.
„Proto náš koncept 777X spojuje vysokou užitečnou nosnost s nadměrnými
koly pro zajištění stability při vyšších rychlostech na nerovném terénu.
Řídicí informace lze přenášet přes satelit, takže budeme moci obsluhovat
stroje způsobem, který překračuje hranice lidské představivosti.“

Gary rovněž poukazuje na skutečnost, že používaná technologie je dnes již
z větší části k dispozici. „V zásadě musíme vytvářet koncepty, o kterých víme,
že je lze vyrobit,“ říká. „Přitom se díváme o dvě generace strojů dopředu, což
představuje asi 18 let. Z tohoto důvodu je klíčové, aby vše, co vyrobíme, bylo
i skutečně funkční.“
„Stroje Cat považujeme za prodloužení lidské ruky“
Činnost skupiny se však nevztahuje jen na jednoduché vytváření konceptů
nových verzí stávajících strojů, ale sahá mnohem dále. K jejím stěžejním
úkolům patří vymyšlení a posouzení zcela nových způsobů řízení celého
procesu přemísťování zeminy.
„Jak postupujeme čím dál více vpřed,“ říká Gary, „mění se rozhraní lidé/stroje.
Dálkové ovládání by nám mohlo umožnit obsluhovat více strojů současně.“

V příštím vydání magazínu Heaven představíme další návrhy
designu, které nedávno vytvořila skupina Průmyslového
designu Caterpillar.

„A tím nemyslím jen stroje, ale mluvím o komplexní zákaznické zkušenosti.
Stroj Cat musí být uzpůsoben tak, aby v něm budoucí obsluha aktivně chtěla
strávit osm až deset hodin denně. Zkrátka to pro ni musí být zážitek, který
si bude užívat.“

Tento koncept pásového dozeru D8X zaujme nejen plně integrovaným pohonem, ale také možností volby dálkového ovládání nebo posuvné kabiny pro optimální
bezpečnost a viditelnost (viz výše).
Zdroj: Cat Magazine 2/2010
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Rýpadla Cat Série E

V současné době si musíte být zcela jistí, že jste dostatečně vybaveni na to, abyste stihli dokončit vaše
projekty s ohledem zejména na časové, rozpočtové, bezpečnostní a kvalitativní hledisko. Zároveň je nutné
být připraven plnit budoucí potřeby vyžadující dlouhodobý provoz strojů. A přesně toho vám nové hydraulické
rýpadlo Cat 336E pomůže dosáhnout. Tento stroj byl navržen pro zajištění výjimečné produktivity, spolehlivosti
a nadčasovosti a jako jeden z prvních strojů vyhovuje přechodným evropským emisním standardům Stage III B
a standardům Tier 4 americké agentury pro ochranu životního prostředí. Pro zaručení vynikajících výsledků
při hloubení a zvedání byl použit motor s vysokým výkonem a došlo i k zdokonalení kabiny obsluhy a uplatnění
nového designu.
14
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na celou dvoustranu

Rýpadlo Cat 336E je opravdu všestranný pomocník pro různé aplikace

Opravdová síla
Protože je třeba každý den pracovat s maximálním nasazením, bylo rýpadlo
336E vybaveno motorem Cat C9.3 ACERT s čistým výkonem 236 kW, což
je o 18 procent více než u jeho předchůdce. Výsledkem je rychlejší hloubení
a nakládání. Moderní elektronické řízení, přesné vstřikování paliva a vylepšený systém proudění vzduchu dohromady zajišťují vysoký výkon s nízkou
spotřebou paliva.

Efektivita obsluhy
Aby mohla obsluha odvádět maximální výkon, je nový monitor v kabině
o 40 procent větší a nabízí znatelně vyšší rozlišení umožňující zobrazení obrazů
až ze tří zadních kamer. Výšku konzoly s joystickem lze nyní nastavit a pro větší
pohodlí je k dispozici širší sedák. Komfort ještě zvyšuje sedačka s přirozenou
ventilací dodávaná na přání. Kabina rýpadla 336E je lépe zvukově izolovaná, což
zmenšuje únavu a pomáhá obsluze pracovat efektivněji.

Tlak na větší výkon
Vyšší tlak v hydraulickém systému spolu s velkou stabilitou stroje umožnil
zvýšit manipulační výkon. Budete tak moci dosáhnout vyšší produktivity, což
oceníte zejména při pracích, jako je např. pokládání potrubí v zemi. A aby současně zůstala zachována i dlouhá životnost, byly výložník a násady zpevněny
ocelovou konstrukcí.

Snadnější údržba
Pro urychlení a zjednodušení běžné údržby používá rýpadlo 336E vedle sebe
umístěné chladiče (vodní chladič/olejový chladič/chladič stlačeného vzduchu)
místo předchozích navrstvených chladicích modulů. Jednodílný kryt motoru zajišťuje snadný přístup a čištění. Volitelné vypouštěcí vedení motorového a hydraulického oleje přispívá k ekologicky šetrným servisním pracím a upravený
systém klimatizace je jednodušší na údržbu. Rýpadlo 336E tak stráví více času
na pracovišti a méně v servisní dílně.

Všestrannost použití
Pro bezproblémové provádění prací a dosažení vysokého
výkonu při různých aplikacích je k dispozici možnost volby
široké konfigurace výložníků a násad, včetně lopat s velkým
objemem a hydraulických kladiv. Nový řídicí ventil hydraulického okruhu a integrovaný elektrický regenerační ventil
v okruhu výložníku navíc dále přispívají k úspoře paliva. Kromě toho bude rýpadlo 336E vybaveno systémem Caterpillar
Grade Control ID, a připraveno tak pro rychlou a snadnou
instalaci řídicích systémů AccuGrade 2D a 3D.
Nový multifunkční displej

Bezpečnost především
Pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí zůstávají pracovní světla s časovým zpožděním
při vstupu a výstupu z kabiny v noci svítit déle. A samozřejmě, že rýpadlo 336E
splňuje veškeré platné směrnice týkající se úrovně hluku a bezpečnosti, včetně
požadavků ISO na viditelnost.
Ve zkratce, při práci s novým rýpadlem Cat 336E objevíte jedinečné spojení vysokého výkonu a bezkonkurenční hodnoty navržené za jediným účelem – pomoci
vám vykonat více práce rychleji.

Podrobné informace o nových rýpadlech Caterpillar série E najdete na www.catallday.cz.
Zdroj: Cat Magazine 3/2010
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Největší mobilní odrazový
drtič v ČR vás překvapí

Seznamte se. Toto je největší mobilní odrazový drtič z produkce MFL v České republice
s typovým označením MFL R-CI 130-130/T-S-V II. Používá se k drcení a třídění lomového kamene,
recyklování stavebních odpadů nebo k drcení živičných ker. Jeho přednostmi jsou nízká spotřeba,
bezproblémová údržba a dvousítný třídič. Červený kolos hraje první ligu mezi drtiči.
Kromě vysoké kvality výstupního materiálu se červený drtič může chlubit
i nízkými náklady na provoz, za kterými stojí diesel-elektrický pohon. Motor, který pohání generátor, totiž běží v ekonomickém pásmu standardních
otáček a pohání elektromotory. Elektrický proud pohání drtič a dopravníky.
Hydraulika slouží jen pro pomocné funkce, například pro sklápění násypky
a pro pojezd.
Mimořádně účinný
A právě elektrický pohon posunuje úsporu do téměř neuvěřitelných čísel.
Srovnáte-li diesel-elektrický pohon s diesel-hydraulickým, efektivita vždy stojí
na straně elektřiny. Motor má o 500–600 otáček za minutu méně a pracuje
s 95% efektivitou. „Účinnost elektřiny je o 15–18 procent větší než u diesel-hydrauliky a celková spotřeba může klesnout až o 30–40 % oproti diesel-hydraulickým drtičům,“ říká Petr Mencl, prodejce drticí techniky ve firmě
Phoenix-Zeppelin.
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Krmení elektřinou dovoleno
Drtič MFL R-CI 130-130/T-S-V II má ještě jednu podstatnou výhodu, kterou
lze považovat za jeden z příspěvků společnosti MFL životnímu prostředí. Stroj
lze připojit do elektrické
sítě a jeho elektromotory
napájet přivedenou elektřinou. Rázem odpadne potřeba měnit oleje a filtry,
celková hlučnost klesne
a stroj nevydává do okolí
žádné emise. Náklady na
palivo klesnou na nulu
a celkové náklady na provoz stroje se sníží o 40 %.

Po stopách našich strojů

Vyrábí energii nejen pro sebe
Odrazový drtič se sice nechá krmit elektrickým proudem, ale při pohonu
dieselagregátem může poskytovat elektřinu také jiným strojům nebo zařízením. Generátor vytváří pro stroj proudovou rezervu a vede ji do rozvodné
desky. „Volná kapacita proudové rezervy je až 100 kW. Majitel sem může
zapojit další třídič, dopravník nebo třeba jen přenosné světlo,“ vysvětluje
Petr Mencl.

Jednoduchá údržba
Stroj má pod agregátem zabudovanou i vodní nádrž o objemu 1 500 litrů
na skrápění prachu a také vážicí systém, který měří váhu na všech dopravnících. Přehled o drceném materiálu je tak dokonalý. Celková údržba je
opravdu minimální: denní mazání je omezené jen na hlavní ložiska, tedy pět
mazacích míst, ostatní součásti jsou bezúdržbové nebo se mažou v intervalech po půl roce.

Jednotný přístupový bod
Jednou z nejdůležitějších součástí je dotykový
displej, který slouží jako centrální bod k ovládání
stroje. Hlásí uživateli, jak stroj pracuje, případně,
jestli se vyskytly potíže. Pokročilejší uživatelé si
mohou na displeji nastavit výkonové křivky
a analyzovat, jak si jejich stroj vedl při odlišném
zatížení a v různých podmínkách.

Testování v recyklačním středisku
Po dodání procházel drtič provozními zkouškami v lomu a v současné době je
v recyklačním středisku v Dolních Beřkovicích u společnosti KVD Plus. Ta již
vlastní jeden unikátní stroj, a to čelisťový drtič MFL s typovým označením
STE 108-75-T-RR – primární čelisťový drtič s rotačním odhliňovačem o váze
cca 73 tun. V současné době jej společnost KVD Plus provozuje v extrémních
podmínkách v čedičovém lomu Libá u Chebu.

Úsporný všežravec
Ačkoli odrazový drtič působí kompaktním dojmem, zvládne zpracovat přírodní
kámen, beton, železobeton, ale skvěle se hodí také pro recyklaci stavební
drtě. „Stroj používá zesílený magnetický separátor, který při recyklaci vytřídí
až 95 procent kovových součástí,“ pochvaluje si Petr Mencl. Zajímavostí je
i umístění kladiv na rotoru: speciální zámky a tvar kladiv totiž umožňují jejich čtyřnásobné otočení oproti častěji používanému systému dvojího otáčení.
Úspora je tak téměř dvojnásobná.

Dvousítný třídič
Součástí stroje je i dvousítný třídič, který třídí materiál na dvě finální a nadsítné frakce. Třídič má však ještě jednu vlastnost, kterou si pochvaluje i Zdeněk Kvída, jednatel společnosti KVD Plus s.r.o., který měl možnost vyzkoušet
stroj v Dolních Beřkovicích. „Hodně mě zaujal vratný dopravník, který vrací
nadsítný materiál zpět do drtiče. Takhle šetří čas a pracovní sílu. Materiál
nemusí procházet dalším strojem a „vyleze“ z drtiče již v požadované frakci
a tvarovém indexu,“ uzavřel Zdeněk Kvída.

Titán mezi drtiči
Červený drtič s názvem R-CI 130-130/T-S-V II vypadá
v recyklačním středisku v Dolních Beřkovicích
u Mělníku téměř nenápadně, ale jeho největší
přednosti na první pohled neuvidíte. Stroj s výrobním
číslem 001 je totiž unikátní nejen svým číslem, ale
i svými rozměry – je 23,2 metru dlouhý, pět metrů
vysoký a při práci 15,6 metru široký. Tento kolos
váží 68 tun a rozměry drticího rotoru jsou 1,3 na
1,3 metru. Za hodinu zvládne rozdrtit až 330 tun
materiálu. Pojezdová rychlost stroje je 1,5 km/h.
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Zemědělci z Jetřichovce mají nového pomocníka:
kolový nakladač 938H v agrovýbavě

Na severozápadě Českomoravské vrchoviny u města Pelhřimov podniká výrobně obchodní družstvo Jetřichovec
už od roku 1975 a v současnosti patří k největším zemědělským podnikům na Pacovsku. V letošním roce se ve
vozovém parku společnosti objevil jeden nový a velice významný spolupracovník: kolový nakladač CAT 938H.
Po půlročním průzkumu a hledání nového stroje uspěla v Jetřichovci právě společnost Phoenix-Zepellin se svým kolovým nakladačem. „Ze všech
strojů se nám líbil nejvíc,“ říká mechanizátor Karel Koblic. Samozřejmě
nešlo jen o estetický pohled, svoji pozici musel stroj obhájit v náročných
podmínkách Českomoravské vrchoviny. Po pár měsících se mu daří víc
než dobře.
Výbava Agro-version pro lepší výkony
Nakladač byl společnosti dodán v agroverzi se zesíleným High lift ramenem a dosahem 4,2 metru, lopatou o objemu 4 m3 a šípovými pneumatikami. Právě díky nim zářili strojníci štěstím hned po několika dnech. „Je
až neuvěřitelné, co všechno se s nimi dá vyjet. Naši řidiči si je nemůžou
vynachválit,“ pokračuje Karel Koblic a dodává: „Původně jsme chtěli šípové pneumatiky pravidelně střídat se základními, čtvercovými, ale po

V současné době má společnost VOD Jetřichovec roční obrat 170 miliónů korun, vlastní kapitál
pak v hodnotě 134 miliónů. Podnik zaměstnává
78 zaměstnanců a patří k největším zaměstnavatelům v okolí. Na 150 hektarech pěstuje podnik
brambory, 450 hektarů patří kukuřici, 750 hektarů obilí. 220 hektarů slouží jako krmivová základna, produkce mléka činí 16 tisíc litrů denně.
Společnost vlastní i bioplynovou stanici, kterou
v roce 2009 zkolaudovala jako první v kraji.
Karel Koblic chválí nový nakladač
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několika týdnech bylo jasné, že ty čtvercové zůstanou ve skladu a to asi
ještě hodně dlouho.“
Šetří palivo
Nejčastější pracovní náplní nového nakladače se v Jetřichovci stala obsluha silážní jámy a hnojišť. Místní zemědělci hnojí 800 hektarů pozemků
s pokládkou 50 tun na hektar, s novým žluto-černým pracantem teď zvládají pohnojit až 250 hektarů za 5 dnů. Práci, kterou dříve vykonávala škodovka a manipulátor, který občas doplnil i druhý stroj, teď nakladač 938H
vykonává zcela sám. Právě tady se nejvíce uplatnila plynulá převodovka
a variabilní pohon stroje, který nakládku nejenom urychlil, ale přinesl i tolik žádané úspory na nákladech. Podle Karla Koblice dokonce přesahují
hranici padesát procent: „Jen samotná škodovka měla spotřebu 22 litrů,
zatímco nový stroj má ověřených 11 až 12 litrů na motohodinu.“ Ještě
lépe uhájil nový nakladač svoji pozici u silážní jámy. „Je to opravdu vítaný
pomocník, bez kterého bychom konec silážní linky nezvládli,“ pochvaluje
si hlavní mechanizátor společnosti.
O práci není nouze
S nakladačem se počítá i v zimních měsících. Vedení společnosti má
totiž uzavřenou smlouvu se silniční údržbou a při kalamitních stavech
bude právě nakladač 938H vyjíždět na silnice. Své místo našel i v přidružené výrobě. Na největší díl práce ale nový stroj stále ještě čeká:
centrální hnojiště o rozloze sedm tisíc metrů čtverečních je stále ještě ve
výstavbě, pro příští rok by už mělo být připraveno. Pro jeden nakladač
práce více než dost.

Po stopách našich strojů

V malebném podhůří Jeseníků uvítali nového pracanta.
Manipulátor TH 407 čeká tvrdá dřina

Společnost Bludovská a.s. najdete jihozápadně od Šumperka, její hlavní činností je rostlinná a zemědělská
výroba. Do své pobočky v Chromči nedávno zakoupila nový teleskopický manipulátor, který bude napomáhat
výrobě mléka.
ukázal jednu ze svých největších předností: úspora paliva činila tři litry na
hodinu, během jediného dne tak společnost ušetří více než dvacet litrů.
„Za rok to jsou opravdu hezké peníze,“ pochvaluje si pan Směšný.

„Teleskopický manipulátor je pro naši práci naprosto ideální,“ říká Lukáš Směšný

3 500 hektarů, téměř tisíc kusů dobytka a 30 tisíc brojlerů. Tak vypadají
nové pracovní podmínky teleskopického nakladače v Chromči nedaleko
Šumperka, kde se jako hlavní produkt vyrábí mléko. Během jediného dne
ho tu vyrobí 8 200 litrů, strojový park nicméně obnáší jen čtyři stroje. TH
407 je už teď nepostradatelnou součástí.
Na farmě ve svém živlu
„Teskopický nakladač je pro naši práci naprosto ideální,“ říká Lukáš Směšný, vedoucí provozu v Chromči. „Ráno vyváží 300 metráků hnoje ze stájí,
pak naváží dalších 300 metráků krmení.“ Nového pracanta teď čeká sedm
motohodin denně, jeho předchůdce jich za pět let zvládnul přes 11 tisíc.
I když byl stroj v době naší návštěvy u společnosti jenom měsíc, hned
V prostorech pobočky v Chromči má deset zaměstnanců na starosti
470 krav (plemena Holštýn a Česká straka), 100 březích jalovic,
250 býků ve výkrmu na maso, 100 telat a 30 tisíc brojlerů. Výrobu
mléka mají na starosti dva zaměstnanci, kteří s pomocí moderní
technologie dokáží podojit 380 krav za 3,5 hodiny. Celý provoz
prošel před sedmi lety rozsáhlou rekonstrukcí za 30 miliónů korun.

Vyšší výkon motoru
Teleskopický manipulátor TH 407, který zakoupila společnost Bludovská
a.s., má stejný motor, jaký se používá v rýpadlo-nakladačích, ovšem byl
dodán v agroverzi. To znamená se silnějším nastavením motoru (128 koní)
a šípovými pneumatikami určenými pro zemědělství. Na stroji bylo provedeno ještě několik změn, kromě zesíleného přidržovače se kvůli úzké uličce
v jednom z kravínů musela zmenšit lopata.
Skvělý vykusovač
Na otázku, proč si v Chromči při výběru nového stroje zvolili zrovna společnost Phoenix-Zepellin, odpovídá pan Směšný poměrně jasně: „Ze všech
cenových nabídek byla nejmenší ta od vaší společnosti.“ Kromě toho ale
nové majitele zaujala i robustnost stroje. „Stroj se nám líbil hned na první pohled. Byl mnohem masivnější než předchozí stroj, nejvíce nás ale
zaujal vykusovač. U těch předchozích se nám vylamovaly zuby, tenhle
nový si chlapi nemůžou vynachválit.“ Podobně si majitelé chválí i možnost
zapnout obrácenou funkci ventilátoru, který tak dokáže v pravidelných
intervalech profouknout chladič. Nová posádka se s manipulátorem rychle sžila i díky týdennímu školení v rámci demo programu manipulační
techniky pod dohledem Pavla Škopka, předváděcího technika společnosti
Phoenix-Zeppellin.
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Práce strojů Caterpillar
bude vidět i za stovky let

Hostivařskou přehradu v Praze znají milovníci koupání, jízdy na lodičkách, rybolovu, v zimě
pak bruslení. Tyto radovánky tu ale musí až do příštího roku oželet. Známá vodní nádrž se totiž
poprvé ve své padesátileté historii dočkala tolik touženého vyčištění. Obrovské nánosy bahna,
které v některých místech dosahují téměř tří metrů, odstraňuje také několik žluto-černých
strojů značky Caterpillar.
Projekt odbahnění získalo ve výběrovém řízení, které vyhlásilo hlavní město
jako vlastník přehrady, sdružení firem Čistá Hostivař. Do něj patří i společnost
PAS PLUS, s.r.o., z jejíhož strojového parku se na pracích podílelo devět strojů
Caterpillar. V Hostivaři pracovala především rýpadla Cat 315 C L s rozšířeným
pásovým podvozkem určeným k práci na nestabilních površích. Těmto
pracantům sekundovaly další stroje, mezi nimi také pásová rýpadla Cat 312
a Cat 320 ve standardní výbavě.

Menší tlak na půdu než člověk
„Výhodou rýpadel Cat 315 C L jsou jejich rozšířené pásy, které vykazují
nižší měrný tlak na povrch než průměrně vzrostlý člověk. To jim umožňuje
pracovat na velmi měkkém povrchu, aniž by se zabořila do řídkého bahna,“
řekl k technické specifikaci strojů Caterpillar Josef Tvrdík, prodejce stavební
techniky Phoenix-Zeppelin. „Kde nezapadne člověk, tam se dostanou i naše
rýpadla. Mnohdy i dál,“ dodal Josef Tvrdík.
Než stroje do přehrady vyjely, muselo se z největší vodní nádrže na území
Prahy vypustit všech 1,31 milionu metrů krychlových vody, které tvořily
zatopenou plochu o velikosti téměř 35 hektarů. Následně se bahno postupně
vysušilo a v jednotlivých úsecích se odtěžilo a odváželo na skládku.
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Pak následovalo zarovnávání dna a přesun do dalšího pracovního sektoru.
Celkem se vyvezlo bezmála 200 tisíc metrů krychlových bahna. Posádky
strojů Caterpillar si s tímto úkolem ale bez problémů poradily.

Necitlivý strojník zůstane po krk v bahně
„Prvním předpokladem je, že správný strojník musí mít cit pro svoji mašinu,
musí svůj stroj cítit a znát jeho limity. S rýpadly v rybníkové úpravě je to
jako se ženami – stačí špatně odhadnout situaci a jste po krk v bahně,“ říká
Karel Plucar, majitel společnosti PAS PLUS. Díky mnohaleté praxi dokáží
jeho muži zarovnat terén s pěticentimetrovou přesností, což se blíží přesnosti

Vodní nádrž Hostivař
Tato přehrada vznikla v roce
1924 a v současné době pojme
1,845 milionu m³ vody. Potopit
se v ní můžete až do hloubky
12 metrů. Do jejího vypuštění
jste se v ní mohli potkat až
s 30kg sumci.

Stroje Cat v akci

nivelačních systémů. Bohaté zkušenosti ostatně získávali při čištění přehrad
a rybníků, při výstavbě vodovodů, čističek či kanalizací – za dvacet let svého
působení společnost PAS PLUS opravila, odbahnila nebo od základů postavila
přes 500 vodohospodářských staveb. Mezi její největší projekty patřilo
vyčištění Počernického rybníka, práce na pražské plovárně Džbán nebo čištění
ostravské přehrady Hraběnka, jedné z největších přehrad v České republice.

slovo dalo slovo a já záhy koupil první stroj Caterpillar. Od té doby jsem až na
výjimky u této značky zůstal, protože spoléhám na její kvalitu a trvanlivost.
Jsem rád, že jsem ve Phoenix-Zeppelin našel silného partnera,“ říká spokojený
zákazník a nezapomíná přitom ani na skvělé servisní a poprodejní služby, které
Phoenix-Zeppelin poskytuje. „Se servisem jsme měli pouze dobré zkušenosti.
Reagují rychle a vždy se jim podaří závadu odstranit,“ chválí flexibilitu Karel
Plucar.

Stroje Caterpillar jsou populární
Na strojích Caterpillar si jejich strojníci pochvalují především odolnost
a rychlost. „V testech nám vyšlo, že s rýpadly Caterpillar naši strojníci
pracují nejraději, zejména kvůli jejich hbitosti a perfektně fungujícímu
hydraulickému systému. Díky němu můžeme naložit nákladní auto rychleji,
což přispívá ke zvýšení celkové produktivity na pracovišti,“ pochvaluje si Karel
Plucar. Popularita strojů Caterpillar je ve společnosti PAS PLUS evidentní –
z dvacetičlenného strojového parku jich 14 nese označení Cat.

Začalo to jedním strojem
Věrnost této značce je výsledkem zejména dlouhodobé spolupráce se
společností Phoenix-Zeppelin. Začátek tohoto vzájemně výhodného
partnerství se datuje do roku 1995, kdy si Karel Plucar pořídil svůj první
rýpadlo-nakladač. „V tu dobu jsem byl zemědělcem a chtěl jsem si na
pozemku vyhloubit rybník. Několik mých přátel chtělo udělat to samé, a tak

Karel Plucar, majitel společnosti PAS PLUS, s.r.o.

Nadčasová díla
A proč zlákaly zemědělce stavební stroje a on nakonec propadl práci na
rybnících a vodních dílech? Do tohoto oboru jej přivedla především trvanlivost
staveb, na kterých se podílí. „Obchodní dům nebo developerský projekt
zůstane stát přibližně padesát let a pak je jiný developer zbourá a postaví na
jeho místě jiný. Rybník tu bude minimálně dvě stě let, možná pět set. Láká
mě, že mohu někde trvale zanechat svoje stopy a moje práce bude vidět i po
letech,“ dodává s úsměvem Karel Plucar.
Na Hostivařské přehradě to již vidět lze. Vedle kompletního odbahnění
vznikly v horní části nádrže dva ostrůvky s oblázky určené pro hnízdění
ptáků a jeden malý mokřad pro rozvoj obojživelníků. Přebudování doznalo
i zázemí koupaliště. Ocenit práci lidí, kteří se na čištění největší vodní nádrže
v metropoli podíleli, budou moci její návštěvníci již příští rok, kdy by přehrada
měla opět plně sloužit veřejnosti ke koupání.

Caterpillar 315 C L v akci
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„Vyhovuje nám zázemí profesionální firmy,“
říká o vozících Hyster Pavel Pospíšil
Firma JANČA V. M. s.r.o. patří
mezi nejprogresivnější dodavatele elektromateriálu v ČR. Během jednoho roku se počet jejích
poboček téměř zdvojnásobil a ve
všech zajišťují manipulaci s materiálem žluté vozíky Hyster.

Když v roce 1995 Michal Janča svoji firmu zakládal, byl jedinou součástí
jeho strojového parku starý žigulík. Od té doby patří mezi nejprogresivnější
dodavatele elektromateriálu v ČR, v roce 2002 rozšířil portfolio firmy
o Hobby Market. Ještě před rokem měla firma čtyři pobočky na Moravě,
v současné době už jich má sedm a další dvě se právě otevírají.
Rozhodnutí pro Hyster
Součástí firmy jsou i žluto-černé vysokozdvižné vozíky a paletové
zakladače Hyster, které pracují ve všech pobočkách. Jak přiznává Ing.
Pavel Pospíšil, ředitel pobočky v Prostějově, uvažovala firma nejdříve
o nákupu u více dodavatelů, pak se ale obrátila na firmu Phoenix-Zeppelin.
„Majitel má rád kvalitu. Čínské stroje sice vycházely finančně nejlépe,
ale důležitější pro nás bylo profesionální zázemí zavedené značky,“ říká
Ing. Pospíšil a dodává: „Nakonec jsme se rozhodli pro operativní leasing
od vaší firmy s tím, že snížíme náklady na servis. Navíc naše pobočky
pravděpodobně čeká bouřlivý vývoj, a proto jsme chtěli mít možnost
stroje kdykoliv změnit. Čínský výrobce tady navíc nemusí za tři roky být,
u Hysteru máme záruku, že nám servis poběží po celou dobu pronájmu.“
Ze začátku nakupovala firma jen předváděcí stroje, opotřebované stroje
přece jen znamenaly zvýšené náklady na údržbu.

Firma Janča se rychle rozrůstá
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V Prostějově pohání LPG
V prostějovské pobočce, kterou jsme navštívíli, používají kromě paletových
vozíků i elektrický ručně vedený vozík S1.4 na zakládání do regálů či plynový
vysokozdvižný vozík H3.5FT s pohonem LPG s naklápěcími vidlemi na
zakládání bubnů s kabely a na nakládku a vykládku z nákladních automobilů.
A proč zrovna plynový pohon: „Elektrický vozík je drahý, stejně tak i výměna
baterie. Tyto vozíky jsou navíc určené jen do uzavřených prostor a my
potřebujeme jezdit uvnitř i venku,“ doplňuje Ing. Pospíšil. Zásobování plynem
řeší firma zavážením propan-butanovými lahvemi, na základě doporučení
servisního technika ale uvažuje o používání čistého propanu pro motorové
použití v kompozitních sklolaminátových lahvích.
„Vozíků Hyster máme 17 kusů,
v každé hale ale potřebujeme jiný
zdvih. Nosnost a výšku objednáváme
na míru podle poboček, například
v Praze je to 5,6 metrů, jinak kolem
tří metrů,“ říká Ing. Pospíšil. Strojový
park každé pobočky se tak mění na
zakázku přesně podle jejích potřeb.

Flotilu vozíků Hyster doplňují i ruční paletizační vozíky

Firma JANČA V. M. s.r.o má sedm
poboček, 119 zaměstnanců a roční obrat
více než 1 miliardu korun. Součástí prodeje
je i propracovaný e-shop, firma vydává
také vlastní interní magazín. Za svoji
největší prioritu považuje přímý kontakt se
zákazníky, k prodeji patří například i velice
oblíbená „ranní klobáska“ zdarma.

Ing. Pavel Pospíšil, ředitel pobočky v Prostějově

Servisní služby

Největší terénní vozík v Evropě
pracuje v Severočeských dolech
Doslova „nejtěžší váhu“ mezi terénními vysokozdvižnými
vozíky si vybrali v akciové společnosti Severočeské
doly. Do úpravny uhlí v elektrárně Ledvice si opatřili
vozík Mast Explorer v modelu H80DA 4WD, který
je unikátní svou nosností – až 8 000 kg! Společnost
Phoenix-Zeppelin se navíc může pyšnit tím, že se jí
podařilo dodat vůbec první terénní vozík v této kategorii
těžké třídy od výrobce Mast Explorer do Evropy.
Vozík Mast Explorer H80DA 4WD pohání motor Perkins 1104D44T, který
stroji dodává výkon 75 kW. V členitém terénu bez zpevněných ploch
uživatelé jistě ocení skvělé terénní vlastnosti tohoto stroje včetně pohonu
všech čtyř kol. Pro náročné a různorodé práce je vozík Mast Explorer
H80DA 4WD vybaven bočním posuvem, pozicionérem vidlic, které je
možné nastavit nástavci až na délku 2,5 metru. Náklad stroj vyzvedne až
do výše 4,7 metru.

Hlavní náplní práce nového vozíku bude v úpravně uhlí ledvické elektrárny
manipulace s pasovinou, převodovkami pasovek a další činnosti spojené s údržbou
areálu. Za tento obchodní úspěch oddělení Prodeje manipulační techniky ve
společnosti Phoenix-Zeppelin patří velký dík Janu Vackovi. Speciální poděkování za
spolupráci si pak zaslouží C. Uchytil, P. Dolejší a P. Fleischer z provozu v Ledvicích.
Věřme, že vozík, který byl pro svou unikátnost vystaven i na veletrhu CEMAT
v Hannoveru, přesvědčí své nové majitele v Severočeských dolech o správnosti
jejich rozhodnutí a možnosti další spolupráce v tomto sortimentu terénních vozíku.

Oříšky u HYSTER se louskají
nejen před Vánoci

Vozík Hyster J3.5XN spolu se speciálním příslušenstvím
pomohl vyřešit problémy s manipulací lakovaných komponentů

A o co tedy vlastně šlo? Rakouská společnost A. Pöttinger ve svém výrobním
závodě ve Vodňanech, který otevřela v roce 2007, vyrábí určité součásti pro
zemědělské stroje. Tyto komponenty se lakují a z lakovny vyjíždějí visící na
pohybujícím se přepravníku. Z této linky je nutné je sundat, změnit jejich osovou
polohu o cca 90º a dále je transportovat pomocí manipulační techniky. A právě
při manipulaci docházelo na těchto komponentech k poškození nového laku
a musely se znovu nákladně opravovat. Ve Vodňanech dlouho přemýšleli, jak
tuto zapeklitou, a především „drahou“ situaci změnit. Nakonec se obrátili na
společnost Phoenix-Zeppelin.
„Společně jsme provedli analýzu této manipulace a během ní jsme odhalili několik
kritických bodů,“ říká Michal Kopejtko, oblastní vedoucí prodeje manipulační
techniky Hyster. Výsledkem detailního rozboru byl návrh a nakonec i dodání

Pořádně tvrdý oříšek se podařilo ve společnosti A. Pöttinger
Vodňany rozlousknout dodávkou vysokozdvižného vozíku
Hyster od společnosti Phoenix-Zeppelin. Oddělení MT
HYSTER dostalo za úkol vyřešit zákazníkovi dlouhodobě
neřešitelný úkol, a to sice vyrobit a dodat speciálně upravený
vysokozdvižný vozík pro velmi nestandardní aplikaci.
A i tentokráte bylo požadavku a přání zákazníka vyhověno.
čelního elektrického vozíku Hyster J3.5XN se speciální výklopnou deskou o 90º,
hydraulicky nastavitelnou roztečí vidlic a speciálně upravenými nástavci.
„Navrhli jsme stroj, který není použitelný pouze jako běžný vysokozdvižný vozík,
ale především umí zabezpečit manipulaci lakovaných komponentů všech možných
rozměrů a tvarů z lakovací linky. A to bez jejich poškození,“ pokračuje Michal
Kopejtko. „Takto si Phoenix-Zeppelin představuje řešení na míru,“ uzavírá.
Představitelé společnosti A. Pöttinger, která už 140 let vyrábí zemědělské
stroje, se řídí ve svém podnikání tímto heslem: „Díky partnerskému dialogu
pronikáme do světa zákazníků, a tím posilujeme základ dlouhodobého úspěchu.“
Nyní poznali, že na partnerském dialogu, který vede ke zdárnému výsledku
a úplné spokojenosti, dlouhodobě staví také Phoenix-Zeppelin.
Heaven 2011
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Novinky Hyster
pro rok 2012

Společnost Hyster uvádí na trh několik novinek, které svým zákazníkům přinesou mnohé výhody.
Patří sem nový nízkozdvižný vychystávací vozík a čelní vysokozdvižné vozíky s nosností 4–5 tun.
Hyster tak rozšiřuje svou nabídku úsporných robustních vozíků s nízkými provozními náklady.
Nový nízkozdvižný vychystávací vozík Hyster LO2.0-2.5 byl vyvinut s cílem
optimalizovat rychlost a jednoduchost vybírání zboží z obou stran uličky ve
skladu. Vozík, který byl poprvé k vidění na veletrhu CeMAT 2011, je spojením
energetické účinnosti, spolehlivosti a ergonomie s vynikající rychlostí práce
a nízkými náklady na provoz. Jedním z nejvýraznějších konstrukčních prvků
je krátká vzdálenost „člověk–zboží“ a pohodlná pracovní plošina se sníženou
výškou, která pomáhá minimalizovat pohyby a při vychystávání šetří
drahocenný čas. Velká plošina poskytuje více místa pro obsluhu a umožňuje
snadnější průjezd se snadným nastupováním/vystupováním.
Ovládání pomocí řídítek
Pro ovládání nízkozdvižného vozíku Hyster vyvinul snadno ovladatelná řídítka
s jemnými ovládacími prvky pro použití z plošiny. Díky ovládání funkce
plazivého pojezdu na straně vozíku má obsluha rovněž možnost přesunovat
vozík k dalšímu místu bez vystoupení na plošinu.
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Nové funkce
Nové nízkozdvižné vychystávací vozíky Hyster jsou vybaveny 2,6kW motorem
zajišťujícím rychlou akceleraci a vysokou provozní rychlost pro maximální
produktivitu v průběhu celé směny. Vozíky mají regenerativní brzdy, ochranu
proti převrácení ve svahu a vynikající energetickou účinnost, takže jejich
výkon lze nastavit podle potřeb konkrétního pracovního použití. Navíc větší
světlá výška znamená, že předměty na podlaze, nerovnosti podlahy nebo
rampy na podlaze nejsou pro tyto vozíky problémem.
Vylepšení i pro další řady vozíků
Řada obsahuje modely pro vychystávání v úrovni podlahy nebo často
požadované vychystávání ve druhé regálové hladině. Díky zavedení těchto
modelů se Hyster může pochlubit jednou z nejlepších nabídek vychystávacích
vozíků na trhu obsahující například i novou řadu K se středním až vysokým
zdvihem a řadu C do velmi úzkých uliček.

Vozíky Hyster v akci

Nízkozdvižný vychystávací vozík LO2.0FTQ
umožňuje zdvihnout paletu do 70 cm. Usnadňuje
tak obsluze manipulovat s materiálem na paletě,
aniž by se musela shýbat na zem.

Elektrizující novinky i ve třídě čelních vozíků s nosností
4–5 tun.
Elektrické vysokozdvižné vozíky nyní představují přibližně 20 % segmentu
čelních vozíků o nosnosti 4–5 t. Kvůli stále rostoucí ceně pohonných hmot
a podnikům, které berou ohled na ekologii, bude čím dál více převládat
nasazování vysokokapacitních elektřinou poháněných vozíků s protizávažím.
Navržen pro širokou škálu nástrojů
Představujeme vám nový přírůstek do rodiny 4–5t vozíků – silná nová řada
J4.0-5.0XN. Tento výkonný elektrický vozík se vyznačuje nízkými provozními
náklady a je určen pro náročné provozy, jako je výroba kovů, zpracování
a transport dřeva, výroby a stáčírny nápojů, pivovary, papírny, zpracování
celulózy, výroba automobilů a další.
Společnost Hyster si je dobře vědoma, jak důležitá je spolehlivost, pevnost
konstrukce a schopnost manipulace s nákladem, protože v těchto odvětvích
se v mnoha případech pro manipulace s nákladem používají speciální nástroje
a dlouhé vidle. Vozík byl proto navržen nejen pro zvedání nákladů,
ale také pro naprosto spolehlivou manipulaci.
Ušetří peníze i prostor
Modely Hyster J4.0-5.0XN využívají vynikajících funkcí
nové řady J-XN včetně režimů ECO-eLo a HiP pro
optimální rovnováhu ekologie/výkon. Díky AC
motorům pro pohon a zvedání s dostatečným
a spolehlivým výkonem, hnací nápravě
s certifikací IP65 a bezúdržbovými kotoučovými

brzdami se nové elektrické vozíky vyznačují
vynikajícími výkony uvnitř budov i venku.
Kombinací duální přední nápravy a řídicí
nápravy s nulovým poloměrem otáčení
(Zero Turn Radius), se kterou se řidič otočí
na místě a dokáže pracovat v uličkách již od
4 161 mm (4 t), je dosaženo kompaktních
rozměrů a výjimečné manévrovací
schopnosti. Tato unikátní konstrukce je
použita u všech vozíků řady J-XN, protože
zajišťuje dokonalou manévrovatelnost při
zachování ergonomie obsluhy s ohledem
na dostatečný prostor pro nohy.
Vylepšená výbava
Mezi volitelnou výbavu patří nastavitelná opěrka
ruky s integrovanými minipáčkami TouchPoint, teleskopicky
nastavitelný volant s pamětí sklonu, pedál Monotrol, opěrka ruky s funkcí
návratu do nastavené polohy, demontáž akumulátoru z boku, celková
nebo částečná kabina volitelně vyhřívaná, nárazový senzor a podvozek
s integrovaným stranovým posunem.
Hyster nabízí výbornou výbavu, prvotřídní ergonomii, vysokou
spolehlivost a dlouhou schopnost provozu se servisními intervaly
v délce 1 000 hodin a nízkými provozními náklady, s prodlouženou
výdrží baterie a řadou volitelných doplňků, aby si každá firma
mohla vybrat vozík přesně podle svých potřeb.

Novinky pro rok 2012 představil Hyster na veletrhu CEMAT v Hannoveru
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Energetické systémy Phoenix-Zeppelin

20 let proti blackoutům

BLACKOUT – termín, který v poslední době často slyšíme v souvislosti s energetickou přenosovou
soustavou. Co je to vlastně blackout a proč se o něm v posledních letech hovoří tak často? A jak
jeho výskyt a následky souvisí se společností Phoenix-Zeppelin? Zeptali jsme se Karla Kuchty
z divize Energetické systémy.

Mohl byste nejdříve vysvětlit, co toto záhadné slovo znamená…
Blackout je mezinárodní výraz pro poruchu elektrické rozvodné sítě, která je
spojena s přerušením zásobování rozsáhlých území elektřinou. V přeneseném
významu znamená něco jako „všude tma“. To znamená, že nejde o výpadek
proudu v domě nebo firmě, ale jsou postiženy rozsáhlé regiony, případně celé
státy. Dobře to ukazují třeba satelitní fotografie východního pobřeží USA během
blackoutu v roce 2003 a těsně před ním. Blackout je kritická událost pro celá
města, regiony, státy, kontinenty. Zatímco ostatních strategických surovin
mají státy v zásobě na 90 dní, elektřinu skladovat nelze. Co se vyrobí, hned se
spotřebuje. Co se nevyrobí, nemáme.
A jak to souvisí s naší společností?
Divize Energetické systémy, která si 1. října připomněla 20 let své existence,
se dlouhodobě věnuje dodávkám záložních zdrojů elektrické energie. Tyto záložní
zdroje mají výkon od 10 do 2 500 kW a jsou vhodné pro zabezpečení budov,
objektů a technologií (například nemocnic, bank, stadionů, výrobních závodů,
administrativních budov a podobně). Mohlo by se tedy zdát, že zdroje Phoenix-Zeppelin plošnou dodávku elektrické energie moc neřeší. Energocentra Phoenix-Zeppelin jsou zárukou kvality, spolehlivosti a dlouhé životnosti. S tím samozřejmě
souvisí i cena, která určitě není nejnižší na trhu. Tedy stejné vlastnosti, jaké známe
u stavebních strojů. Proto záložní zdroje Phoenix-Zeppelin najdeme především
v objektech tzv. kritické infrastruktury. Tímto termínem jsou označovány objekty,
které z hlediska fungování státu musí mít dodávku elektrické energie zajištěnu
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za všech okolností. I při případném blackoutu. Patří sem objekty Hasičského
záchranného sboru, Policie, státní správy, zdravotnická zařízení, ale také objekty
související s dodávkou vody a potravin, telekomunikační centra atd. Záložní zdroje
od Phoenix-Zeppelin zajišťují, aby při eventuálním blackoutu zůstala tato kritická
infrastruktura státu v provozu.
Dá se blackoutu zabránit?
Situace, kdy je stát odpovědný za bezpečnost a zdraví svých obyvatel
a přeneseně tedy za spolehlivou dodávku elektrické energie, a na druhé straně
jako akcionář společností ČEZ a ČEPS usiluje o tvorbu zisku, je, lidově řečeno,
„na hraně“. Odborníci tomu říkají „bezpečnostní mezera“. Navíc blackout na
území České republiky může být poměrně snadno vyvolán zvenčí. Zabránit mu
asi nemůžeme, ale můžeme se na něj připravit. Divize Energetické systémy
se již několik let podílí na státním výzkumném úkolu, který analyzuje dopad
blackoutu na obyvatelstvo. Nositelem tohoto úkolu je Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR. Už samotná skutečnost, že jsme byli vybráni k řešení některých
etap tohoto úkolu, dobře reprezentuje roli, kterou na trhu zabezpečeného
napájení v České republice hrajeme. Následky blackoutu skutečně nelze
podceňovat. Umíme být jeden, dva dny bez mobilu, bez televize, bez výtahu,
bez metra. Běžné firmy prostě zastaví provoz. Ale za dva dny bez proudu
zkolabuje zásobování potravinami a vznikne sociálně neudržitelná situace.
Úlohou státu je vzniku této situace zabránit. A k tomu potřebuje dostatečné
rezervy v záložních zdrojích elektrické energie.

Energetické systémy Phoenix-Zeppelin

Co konkrétního jste pro ministerstvo řešili?
Tak například jsme společně s dalšími organizacemi připravili koncepci záložních
zdrojů pro elektrárny a teplárny, aby byly schopny samostatného provozu
v případě blackoutu. Kdyby došlo k blackoutu v Praze a okolí a nucenému odstavení
okolních elektráren, je třeba zajistit „nastartování“ menších elektráren na Kladně
a v Mladé Boleslavi, aby mohly zajistit napájení hlavního města (tzv. start do tmy).
To lze zajistit záložními generátory Phoenix-Zeppelin. Pro elektrárnu Temelín, kde
jsou podstatně vyšší nároky na spolehlivost, jsme již dodali energocentrum NZ2®.
Takže energocentrum NZ2® stačí k záložnímu napájení tak velké
elektrárny?
Ne, to jistě ne. Energocentrum NZ2® zajistí provoz těch nejdůležitějších
zařízení v elektrárně. Právě těch, které selhaly nedávno v japonské Fukušimě.
K nastartování celého Temelína je třeba vyššího výkonu, a ten je k dispozici
v nedaleké vodní elektrárně Lipno.
Jaké jsou konkrétní výsledky vašeho výzkumu pro MPO?
Ukazuje se, že z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti a také z hlediska odolnosti
proti následkům blackoutu, je nejvýhodnější paroplynová elektrárna, kde můžeme
použít standardní záložní zdroje z našeho sortimentu. U uhelných elektráren je
situace trochu složitější, protože zejména v zauhlovacích linkách jsou spotřebiče
s velkým rázovým odběrem a záložní zdroj je nutno předimenzovat.
Jaké další výsledky výzkum přinesl?
Součástí výzkumu byl i rozbor následků týdenního blackoutu ve třech zvolených
krajích ČR. Vzniklé škody by dosahovaly např. v Pardubickém kraji částky 21 miliard
Kč. Z toho polovina jsou ztráty na zdraví a životech obyvatelstva. V této částce
nejsou uvedeny údaje na evakuaci a zaopatření obyvatel a náklady na logistiku
(doprava pitné vody, potravin atd.). Jsou to čísla jistě alarmující a dokazují, že je
nutno se touto problematikou zabývat dřív, než blackout nastane. Prostě musíme
být připraveni. Složky integrovaného záchranného systému, zejména útvary
Hasičského záchranného sboru, využívají záložní zdroje Phoenix-Zeppelin. Nejen
mobilní zdroje u výjezdových jednotek, ale i při zabezpečení provozu svých centrál.
Příkladem může být nová budova Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě
nebo speciální mobilní energocentrum. Podařilo se nám také prosadit doporučení,
aby každá kritická budova měla připojovací místo pro mobilní záložní zdroj.
Už někdy v České republice k blackoutu došlo?
K tak rozsáhlému výpadku, jaké známe ze zahraničí, zatím nedošlo. Vzhledem
k tomu, že přenosová soustava ČR je provozována na hranici stability, je toto riziko
v nejbližší době reálné. A my se snažíme, aby naši zákazníci byli připraveni. Asi
nejblíže k blackoutu měla Česká republika v červenci 2006, kdy došlo k vyhlášení
tzv. nouzového stavu. Ale zde je třeba říci, že nouzový stav není typickým
blackoutem ve smyslu fatálního dopadu na odběratele (někdy se pro tento stav
používá termín „grayout“). Žádnému spotřebiteli v ČR nebyla dodávka elektřiny
přerušena. Vlivem vyhlášených regulačních stupňů museli však velcí spotřebitelé
omezit odběr. Dispečink ČEPS ten den řešil více než 1 000 tísňových volání.

Co se vlastně ten den stalo?
24. červenec 2006 byl extrémně horký,
průměrná denní teplota byla 27°C, v devět
hodin ráno byla teplota již 33°C. Zatížení sítě
bylo o 500 MW vyšší než obvykle v tomto
čase. Navíc mezi 8 a 10 hodinou ráno došlo
najednou k pěti mimořádným událostem
v přenosové síti ČR, případně v okolních
zemích, které jsou s naší soustavou propojeny.
Na čtyřech místech byla vedení vypnuta
kvůli opravám. Po osmé hodině ráno došlo
k nečekanému vypnutí rozvodny Diviča ve
Slovinsku a následně k navýšení odběru z ČR
Karel Kuchta, manažer marketingu
do Rakouska. To vedlo k přetížení dalšího
divize Energetické systémy
vedení a jeho vypnutí. Dominovým efektem
pak došlo k dalším výpadkům, čímž část sítě v ČR přešla do ostrovního provozu.
Navíc se vlivem přetížení sítě v sousedních státech změnil objem toku energie
v ČR jak v severojižním směru, tak i od východu na západ. Následovaly další dva
výpadky, způsobené požárem v rozvodně Čechy střed. Prostě co se mohlo v dané
chvíli pokazit, se pokazilo. Stav nouze byl ukončen před půlnocí.
Jak je možné, že je přenosová soustava v České republice tak citlivá
na situaci v zahraničí?
Struktura přenosové sítě ČR vznikala ve 2. polovině 20. století a byla koncipována
jako ostrovní s minimálním transferem do okolních států. Zcela jiná situace je
dnes, kdy česká síť funguje jako tranzitní (přes území ČR se přenáší elektrická
energie z oblasti bývalé NDR do Bavorska), a navíc zhruba 12 % vyrobené
energie vyvážíme do zahraničí. Přestavět přenosovou síť na nové podmínky není
jednoduché: vybudování nového vedení trvá deset let, z toho devět let se řeší
pozemky, stavební povolení... prostě „papíry“.
Zmínil jsi blackout v roce 2003 v USA. Došlo jinde k podobným
událostem a jaké mají příčiny?
V nedávné době jsme mohli sledovat blackouty v Itálii, Německu, Dánsku, Švédsku,
Indonésii, Kolumbii. Ve všech případech byly vládami příslušných států určeny
vyšetřovací komise, které měly analyzovat příčiny blackoutů a vyvodit příslušná
opatření. Příčiny jsou v zásadě stále stejné: vyšší zatížení přenosové soustavy,
chyby v koordinaci společného provozu, rostoucí spotřeba (v létě klimatizace,
v zimě přímotopy), při vysokých teplotách je bezvětří, a tudíž minimální produkce
větrných elektráren atd.
Nezbývá než popřát divizi Energetické systémy i jejím zákazníkům,
aby blackoutů a jiných mimořádných událostí v energetice bylo co
nejméně. A pokud již tato situace nastane, aby se zákazníci mohli
spolehnout na záložní energetické zdroje od Phoenix-Zeppelin, jako
tomu bylo v uplynulých dvaceti letech.
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Rozhovor s Richardem Smolou

Vzdělávání technických pracovníků
je neustálý a nikdy nekončící proces

Richard Smola pracuje ve společnosti Phoenix-Zeppelin jako technický komunikátor a školitel
již od roku 1995. V rozhovoru o úspěších při vzdělávání technických pracovníků přišla řeč na
současný nedostatek mladých lidí, ochotných věnovat se oboru mechanika stavebních strojů,
i na porovnání úrovně firemního vzdělávání s okolními zeměmi.
Phoenix-Zeppelin vzdělává své techniky a zvyšuje jejich profesní
kvalifikaci. Využívá k tomu program „Technician Career Development Program“ (TCDP). Odkud se k nám dostal?
Tento program určený ke vzdělávání zaměstnanců na technických pozicích
pochází od společnosti Caterpillar. Ta jej doporučuje pro všechny zástupce své
značky po celém světě. Původní materiály jsou v angličtině. Pro nás je v první
řadě nutné, aby všichni účastníci programu rozuměli probírané látce, proto
překládáme veškeré materiály do češtiny. Program TCDP je velmi obsáhlý
a dokázal by vydat za čtyřletý učební obor.
Jaká je filozofie stojící za tímto programem?
Pointou programu TCDP je naučit techniky myslet analyticky. Dříve technici
přemýšleli v intencích „Když se na stroji projeví závada, chci znát přesný postup, jak ji odstranit.“ Při složitosti dnešních strojů to již není možné. Příčin
závady může být více a mechanik sám musí určit, která je ta hlavní. Po absolvování TCDP budou mechanici vědět více o diagnostice a budou na výjezdní
zásahy lépe připraveni jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Abychom
to shrnuli a zjednodušili, tak smyslem programu je odradit mechanika od klasického modelu „opravujeme podle zavedených postupů“ a udělat z něj kvalifikovaného diagnostika, který – jak se lidově říká –, při práci „myslí hlavou“.
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Je hezké, že se Phoenix-Zeppelin věnuje kontinuálnímu vzdělávání, ale co z něj budou mít zákazníci?
V konečném důsledku budou z tohoto programu těžit zejména zákazníci. Díky
lépe kvalifikovaným technikům a předem připraveným servisním zásahům budeme snižovat dobu prostoje stavebního stroje při polní i dílenské opravě. To
se pozitivně promítne na provozních nákladech stroje.
Jak probíhá příprava?
V rámci tohoto programu má každý mechanik stanovenu svoji „cílovou pozici“, které by měl v průběhu vzdělávání dosáhnout. Základem úspěchu při
zkouškách je individuální studium. Každý technik zařazený do programu má
k dispozici studijní materiály přeložené do českého jazyka. Jejich studiu věnuje
určitou část svého volného času, ale společnost mu také poskytuje vyhrazený
časový interval pro studijní volno. Pokud se během samostudia objeví nějaké
nejasnosti, mechanici si je mohou probrat se školitelem z technického oddělení na konzultacích, konaných pravidelně ve všech pobočkách.
Završením každého studijního bloku je zkouška, při které mechanik dokazuje, že si v potřebné míře osvojil požadované znalosti. Co
testoval Phoenix-Zeppelin tento rok?

Rozhovor s Richardem Smolou

Okamžitá zpětná vazba
Systém dokumentace školení a testování vykazuje ve Phoenix-Zeppelin
vysokou úroveň interaktivity a flexibility. Každý technický pracovník má
vlastní studijní plán uložený v informačním systému Helios. Mechanici
skládají některé testy on-line a jejich výsledky se dozvědí jak oni, tak jejich
nadřízení ihned po skončení testu. Nikdo tak netrpí trémou při čekání na
výsledky, zpětná vazba je okamžitá.

Letos jsme v červnu testovali znalosti hydraulických systémů. V rámci vzdělávání podle plánu TCDP se jedná o druhý stupeň studia hydrauliky. První
stupeň většina mechaniků absolvovala prostřednictvím internetových školení
a testů. Osobně jsme však dohlédli na testy druhého stupně. Obsahovaly otázky z pilotního ovládání hydraulických funkcí strojů, ze systému řízení kolových
nakladačů (konvenčního i povelového), z regulace čerpadel systému „load sensing“, PPPC a „negative flow control“ a dále otázky z hydrostatických systémů, hydraulických systémů pásových dozerů, rýpadlo-nakladačů řady C a D,
pásových nakladačů a ze základních principů elektrohydraulického ovládání.
To je poněkud rozsáhlé penzum studijních materiálů. Kolik mechaniků si trouflo na tento oříšek? Jak probíhalo zkoušení a kolik
svěřenců uspělo?
K testům jsme vyzvali celkem 110 mechaniků. Každý mechanik si vylosoval
jednu z 22 otázek. Poté dostal dvacet minut na přípravu; samotné zkoušení trvalo průměrně dvacet až třicet minut. Ve zkušební komisi byli zástupce
technického oddělení a zástupce pobočky (vedoucí, vedoucí servisu nebo dispečer). Celkem deset mechaniků zkoušku nezvládlo na první pokus a šestnáct
jsme omluvili z důvodu nemoci nebo dovolené.
Musím se se svými svěřenci pochlubit, protože sedmnáct z nich dosáhlo plného počtu bodů. Ostatní se vešli do intervalu nad 60 % správných odpovědí.
Velmi mě potěšilo, že se valná většina mechaniků odpovědně připravila a svoji
přípravu zhodnotila u zkoušky. Vykročili jsme správným směrem a věřím, že
se nám povede v rámci tohoto programu vytvářet z našich mechaniků špičkově kvalifikované pracovníky.
Jak si stojí Phoenix-Zeppelin jako dealer Caterpillar v porovnání
s ostatními evropskými dealery, když přijde na vzdělávání mechaniků?
Myslím si, že v regionu střední a východní Evropy se za své výsledky rozhodně
nemusíme stydět. Zastávám však názor, že je třeba Phoenix-Zeppelin

porovnávat s ostatními dealery, od kterých se můžeme něco naučit, například
s německými kolegy. Jejich učební programy jsou velmi dobře zpracovány
a jsou na tom lépe i z pohledu vybavení. Díky tomu, že jsme součástí jednoho
koncernu, podařilo se nám navázat spolupráci. Slibujeme si od ní výměnu
technických poznatků i učebních metod.
V současné době slýcháme, že segment stavebních strojů trpí nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Pociťuje Phoenix-Zeppelin
tyto nedostatky?
Ano, kvalifikovaných strojníků a mechaniků není nazbyt. Nechci však vypadat
jako ten, kdo si stěžuje a nedělá nic pro nápravu situace. S touto poměrně
tristní situací se musíme vyrovnat, a to jedině převzetím iniciativy do vlastních rukou. Proto Phoenix-Zeppelin navazuje spolupráci se SOU v Praze na
Zeleném pruhu, jež otevírá učební obor pod názvem Strojník a mechanik stavebních strojů.
Naše společnost se bude jako partner aktivně podílet na výuce nových strojníků a mechaniků stavebních strojů. Uděláme vše pro vybudování kvalitnějšího
prostředí, aby se mohli mladí lidé vzdělávat s přihlédnutím k praktické stránce
tohoto oboru.

Richard Smola
Kariéru ve Phoenix-Zeppelin začal v roce 1995 po studiích Matematicko-fyzikální fakulty
na Univerzitě Karlově. Během svého působení ve Phoenix-Zeppelin prošel Richard Smola
desítkami školení o nových produktech a technických atributech strojů Caterpillar a tyto
znalosti promptně předával svým svěřencům. Rukama mu prošlo na stovku mechaniků.
Je ženatý a má dvě děti.
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Technika Caterpillar oživila slávu
Autokrosového areálu v Poříčí nad Sázavou

Autokrosový areál Na Homolce v Poříčí nad Sázavou se těší u všech příznivců motorových sportů
velké popularitě. Bohužel technický stav trati po letech největší slávy nebyl zcela ideální. Stroje
Caterpillar zapůjčené společností Phoenix-Zeppelin pomohly oživit zašlou slávu tohoto areálu.
Phoenix-Zeppelin a autokros
Ideální příležitost, jak ukázat své přednosti, se naskytla strojům Caterpillar koncem července. Provozovatelé autokrosového areálu Na Homolce oslovili společnost Phoenix-Zeppelin s nabídkou spolupráce na přípravu trati pro Mezinárodní
mistrovství České republiky 2011 v autokrosu. Rozhodování ve Phoenix-Zeppelin
nebylo těžké, protože společnost má ke sportu, a zvláště k tomu motorovému,
velmi blízko. „S autokrosaři spolupracujeme rádi, protože můžeme aktivně přispět
k úspěchu celé akce. Mistrovství by se bez pořádné úpravy terénu těžko uskuteč-
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nilo a stroje Caterpillar jsou pro tuto práci optimálně zkonstruované,“ řekl Daniel
Sys, obchodní ředitel Phoenix-Zeppelin.

Areál na Homolce
Jedinečnost trati Na Homolce spočívá v tom, že divák vidí z jednoho místa celou
trať. Tuto možnost nenabízí v České republice žádné jiné závodiště. Technický
stav trati však byl pro podnik, jakým je Mezinárodní mistrovství v autokrosu,
nevhodný. Několik let bez nákladnějších úprav a prudké lijáky se na kvalitě trati

Po stopách našich strojů

Rýpadlo-nakladače a dozer Cat odvedly svou práci dokonale

negativně projevily. Pro hladký průběh mistrovství tedy bylo potřeba zajistit dokonalou přípravu dráhy.

Práce pro techniku Caterpillar
O tuto přípravu se postaraly stroje Caterpillar. Aplikační konzultant Pavel
Černý, který má bohaté zkušenosti s podobnými projekty, pomohl vybrat vhodnou techniku. „Před začátkem mistrovství upravily stroje náročný terén pro závodníky a během závodu jej musely udržovat v dobré kondici. Při každé jízdě
nahrnou závodní automobily a buginy část povrchového materiálu do zatáček a je
třeba trať srovnat,“ řekl Pavel Černý, technický a aplikační konzultant Phoenix-Zeppelin. „Nejdůležitějším strojem při terénních úpravách je pásový dozer Cat
D6K LGP se šestisměrnou naklápěcí radlicí. Dozer ideálně srovná povrch trati
a odhrne materiál ze zatáček,“ dodal Pavel Černý.

Válec Cat CS64 hutní půdu na doskočišti FMX jezdců

gie do závodnického paddocku. Na ploše o rozloze 12 000 m2 pořadatelé rozmístili
na 120 zásuvek pro potřeby závodníků a jejich zázemí. Elektrocentrála si hravě
poradila se všemi požadavky, které závodníci ve svých stájích měli.

Hurá na trať
A tak měli závodníci při Mezinárodním mistrovství České republiky v autokrosu
o víkendu 24.–25. července ideální podmínky. Ředitel zdejšího areálu Tomáš Jeníček nešetřil na výsledek práce strojů Caterpillar chválou: „Musím konstatovat,
že to byla nejlépe připravená trať letošní sezony, a také divácky velmi zajímavá“.

Hlavní úlohu tak sehrál dozer D6K LGP, v jehož kabině ukázal své umění v ovládání
stroje zkušený strojník Robert Durda, který se v evropském finále soutěže strojníků
v Malaze 2006 umístil v kategorii ovládání dozeru na 2. místě. Celý týden připravoval dráhu tak, aby odpovídala náročným požadavkům závodníků. „Když jsme
stavěli dráhy pro freestyle motokros, bylo to hodně náročné na čas, ale tady to
byla paráda. Dokonce mi to nedalo a vyjel jsem na dráhu i se svým autem. Jsem
rád, že jsem tu mohl být,“ zhodnotil celý týden v kabině dozeru Robert Durda.
Sestavu strojů Caterpillar dále doplnil zeminový válec Cat CS64 s hladkým běhounem. Úlohou válce bylo hutnění povrchu v náročném terénu s vysokým stoupáním.
Dva rýpadlo-nakladače Cat 432E II a Cat 434E II pomáhaly při dokončovacích
pracích a hlavně při úpravách trati v průběhu mistrovství mezi jednotlivými závody.

Důležitá role Energency
Žluté barvy značky Caterpillar nebyly vidět jen v blízkosti závodní plochy.
Elektrocentrála Energency o výkonu 80 kW se postarala o přísun elektrické ener-

Elektrocentrála Energency zásobovala elektřinou rozsáhlý areál paddocku

Zkušený strojník Robert Durda získal mnoho trofejí v soutěžích v ovládání strojů

Mezinárodního mistrovství České republiky v autokrosu se zúčastnilo více než
120 závodníků v 9 kategoriích včetně těch nejatraktivnějších, jakými jsou závody
super buggy. Na 6 000 diváků, kteří si o překrásném červencovém víkendu našli
cestu do zdejšího areálu, mělo možnost shlédnout nejen všechny napínavé autokrosové závody, ale i Freestyle motokrosovou exhibici Petra Piláta.

Kvalitu trati ocenili diváci i jezdci
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Společnost Phoenix-Zeppelin
pomohla zefektivnit výrobu
kabelů v hostivařském
PRAKABU

S výrobky společnosti PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., se v běžném životě setkal každý z nás,
i když si to možná ani neuvědomujeme. Kabely od pražské společnosti, sídlící v Hostivaři, zásobují
elektřinou nejenom naše domácnosti po celé České republice, ale najdeme je i v metru, tramvajích,
velkých nákupních centrech nebo v malých spotřebičích. Do jejího sortimentu patří i výroba
bezpečnostních nehořlavých a bezhalogenových kabelů, vyžadovaných požárními normami.
Když se rozhlédnete po rozlehlém areálu v Hostivaři, všude kolem sebe uvidíte
množství navíjecích cívek, mezi kterými vystupuje do výšky osm velkých sil.
V šesti původních společnost skladuje granulát PVC, z kterého následně vyrábí
izolační a plášťové vrstvy kabelů. K výrobním linkám jsou granule dopravovány potrubím pomocí přetlakové pneumatické dopravy až do vytlačovacího
stroje zvaného také extrudér, kde se granule zpracují na izolaci nebo plášť
kabelů. Tuto technologii skladování a dopravy PVC granulátu využívá PRAKAB
už více než 30 let.

32

Heaven 2011

Stejný způsob výroby se používá i pro kabely s pláštěm z HDPE, tedy vysokohustotního polyethylenu. Tento materiál je oproti PVC tvrdší a kromě toho, že
poskytuje větší mechanickou ochranu, neuvolňuje při hoření toxické látky. Na
druhou stranu ale není samozhášecí.

Místo palet sila
Kabely s pláštěm z HDPE se v Hostivaři také vyrábí z granulátu, který se ale do
konce letošního léta přivážel v kartonech, tzv. octabinech, na paletách a ty pak

Po stopách našich strojů

Nadměrný náklad přijel z Friedrichshafenu

Stavbu sil zajišťovaly dva jeřáby

následně rozvážel do skladů a k výrobním linkám značný počet vysokozdvižných
vozíků. Technologové PRAKABU se proto rozhodli, že bude vhodnější pořídit celý
průmyslový systém, který bude sloužit ke skladování a dopravě granulí stejným
způsobem, jako je tomu u PVC kabelů. „Hlavním důvodem pro použití sil byly
jednak dlouhodobé dobré zkušenosti s tímto způsobem skladování a dopravou materiálu a za druhé úspora místa, neboť jedno silo pojme několik automobilových
cisteren materiálu,“ říká Ing. Gerbel, specialista technologie a projektů PRAKABU.

Zkušenosti rozhodují
Při rozhodovování o finálním dodavateli zvítězila mezi jinými nabídkami společnost Phoenix-Zepellin, a to nejen díky poměru kvalita a cena, ale podle Ing. Gerbela rozhodla také skutečnost, že jde: „O výrobce s dlouhodobými zkušenostmi
dodávek celého komplexního systému skladování a dopravy materiálu. To nám
vyhovovalo. Také bych velmi rád vyzdvihl spolupráci se specialisty dodavatele
na návrhu celého systému.“

Celý systém na klíč
Firmě PRAKAB byla nakonec dodána dvě obrovská sila o objemech 160 m3,

Montáž sil se blíží ke konci

která opravdu výrazně „svítí“ v sousedství těch šesti sil historických. Každé
z nových sil dokáže pojmout téměř 100 tun granulovaného PE. S dodáním
nových sil tak PRAKAB může nejen efektivněji centralizovat sklady, ale ubude
i potřeba dopravy s pomocí vysokozdvižných vozíků. Granulát bude do nových
sil plnit kamionová cisterna. Výrobní linka, jejíž zásoba granulátu poklesne
pod nastavený limit, pošle do systému požadavek na doplnění materiálu, který se s pomocí podtlaku dopraví přímo k lince. Součástí dodávky byl i téměř
jeden kilometr potrubí, které se rozvádí na šest míst po celé hlavní výrobní
hale. Potrubí vede celkem k šesti linkám, nejdelší vzdálenost překonává 180
metrů. Jen pro představu: potrubím musí projít za hodinu až 600 kg materiálu, a pokud jedna výrobní linka pracuje nepřetržitě 24 hodin, dokáže „spolykat“ až deset tun granulátu.
Nový systém podtlakové dopravy si Ing. Gerbel pochvaluje už teď. „Celý systém zlepší logistické poměry nejen ve výrobních halách, ale přispěje i k pravidelnému zásobování linek výrobním materiálem, a tím i k vyšším výrobním
výkonům. A současně uspoříme díky navážení materiálu cisternami namísto
paletizovaných kartonů.“

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA
V roce 1919, po rozpadu podunajské monarchie, zakládá rakouský podnik
Schwechater Kabelwerke GmbH (SKW) pobočku v Praze–Vysočanech, aby
byl přímo zastoupený ve svých důležitých odbytištích. Následně v roce
1921, spolu s českým průmyslníkem Dr. Emilem Kolbenem, zakládají
v Hostivaři výrobní závod s názvem Pražská továrna na káble. Po různých
výměnách majitelů a éře socialistického hospodaření v národních podnicích
pak od roku 1992, po vstupu zahraničního kapitálu do společnosti, shodou
okolností kapitálu potomků původních majitelů, lze hovořit o nových dějinách
společnosti. V letošním roce slaví společnost výročí 90 let výroby kabelů
v Praze-Hostivaři; moderní průmyslový závod má 31 000 m2 výrobních ploch
a pracuje pro něj 380 zaměstnanců. V současné době je podnik součástí
skupiny SKB se sídlem ve Schwechatu nedaleko Vídně.
Cívky s kabely jsou v PRAKAB téměř všude
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Po osmi letech na strojírenském
veletrhu v Brně – Zlatá medaile!

Významného úspěchu dosáhla divize Energetické systémy naší společnosti na 53. mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně. Vícepalivový motor pro generátory elektrické a tepelné energie BOOMEL® DUAL získal Zlatou medaili
MSV v kategorii Nejlepší inovační exponát. Jedná se o řešení pro optimalizaci nouzových zdrojů elektrické energie.
Divize Energetické systémy byla v minulosti pravidelným vystavovatelem na Strojírenském veletrhu. „Po roce 2003 jsme veletrh
opustili – veletrh se zaměřil především na klasické strojírenství
a energetika, jako náš nosný obor, se trochu vytratila,“ řekl Karel
Kuchta, marketingový manažer divize Energetické systémy, a dodává: „Letos ale máme novinku, kterou jsme chtěli představit co
nejširší technické veřejnosti. Návštěvníci brněnského veletrhu tak
letos viděli skutečný unikát: dieselgenerátor, který jako další palivo
používá zemní plyn, biologická kapalná paliva nebo bioplyn. Úprava
naftového agregátu na směsné palivo nafta/plyn není zcela nová
a ve světě se již používá. My jsme našli způsob, jak pomocí této
technologie lépe využít stávající nouzové zdroje, které jsou dnes
instalovány v každé důležité budově.“

O NZ2® také pochybovali
„Udělení Zlaté medaile chápeme především jako závazek do budoucnosti. Podařilo se nám vyvinout unikátní řešení motoru pro spalování nejrůznějších druhů
alternativních paliv. Předpokládáme, že tento výrobek najde cestu k zákazníkům
obdobně jako energocentrum NZ2®, oceněné Zlatou medailí na MSV 2002. I tehdy se jednalo o nadčasové řešení, o jehož praktickém nasazení mnozí pochybovali.
Dnes je v provozu víc než sto jednotek,“ řekl Zdeněk Řešátko, ředitel divize Energetické systémy ze společnosti Phoenix-Zeppelin.

dem, který podporuje decentralizované napájení jako cestu k větší energetické
bezpečnosti státu a jeho obyvatel. Dalším použitím je nasazení jako alternativního
zdroje v regionech s nestabilními zdroji elektrické energie.

Úspora, úspora, úspora
Základní funkcí zdroje nadále zůstává zabezpečení elektrické energie při výpadku
sítě. Kromě toho je možné agregát použít pro paralelní výrobu elektrické energie
(špičkování) při náhlém navýšení spotřeby a jako pohonnou jednotku pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v generátorech BOOMEL® DUAL. To
by ale bylo při použití motorové nafty neekonomické. Použitím směsného paliva
se provozní náklady na jednu vyrobenou kWh sníží. Dalšího snížení se dosáhne
náhradou motorové nafty levnějším biopalivem.

Zájem narůstá
O předvedený generátor BOOMEL® DUAL o trvalém výkonu 200 kWe (osazený
motorem CAT C 15 ACERT) byl mezi návštěvníky nečekaně velký zájem. Překvapivě bylo nejvíce zájemců o použití nestandardních paliv, která vznikají při chemické nebo potravinářské výrobě. Předvedený prototyp bude instalován v „ostrém“
provozu do konce roku 2011.

Bezpečný ostrov
Významným přínosem energetického zdroje BOOMEL® DUAL pro uživatele je
větší energetická bezpečnost a nezávislost. Porotci soutěže hodnotili tento atribut
kladně. Významným argumentem pro jejich rozhodnutí byla také možnost provozu agregátu s různými druhy paliv. Ta umožňuje vytvořit „energeticky bezpečný
ostrov“ v rozsahu jedné budovy nebo areálu. Vše v souladu se současným trenGenerátor elektrické a tepelné energie BOOMEL® DUAL
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Nové velkorýpadlo s elektrocentrálou
od Phoenix-Zeppelin

Vskutku impozantní pohled na velkorýpadlo KK1300 ve společnosti Severočeské doly a.s.

Zpráva o slavnostním spuštění nového velkorýpadla KK1300 ve společnosti Severočeské doly a.s. určitě neunikla
pozornosti široké veřejnosti díky osobní přítomnosti pana prezidenta Václava Klause a jeho historické větě „Spusťte
stroj!“. V informacích poskytovaných médii, jako že např. tento gigantický stroj je sedmkrát rychlejší než želva nebo
stokrát rychlejší než hlemýžď nebo že se do lžíce rýpadla vejde malé osobní auto či 2 600 velkých piv, bohužel zanikla
informace o podílu společnosti Phoenix-Zeppelin na projektu a výrobě tohoto velkého stroje.
Nestandardní a funkční řešení
Potřeba vývoje a výroby nového velkorýpadla
byla na stole projektantů firmy NOEN, a.s., již
v roce 2007. V roce 2008 se pak výrobce tohoto stroje, firma Prodeco, obrátila na divizi
Energetické systémy s požadavkem na dodávku
speciální elektrocentrály, která bude schopna
dodávat elektrickou energii pro pomocná zařízení a osvětlení stroje v době, kdy nebude možné
odebírat elektrickou energii z běžné rozvodné
sítě. Projektu se ujal Jan Kouřil: „Zákazník požadoval větší nádrž na palivo (umožňuje provoz
uvedených zařízení po dobu více než 30 hodin),
kapotu s vyšším akustickým útlumem, a především zcela neobvyklé řešení vzduchotechniky,
kdy sání motoru i výtlak chladicího vzduchu jsou
vedeny zvláštním potrubím mimo strojovnu.“

o objemu 6,6 litru a elektronickou regulací
otáček. V případě výpadku sítě elektrocentrála zajišťuje elektrickou energii pro osvětlení,
vytápění obslužných prostor, jeřáby, zásuvkové obvody a také udržuje provozní teplotu
oleje v kolesové převodovce.

Elektrocentrála OLYMPIAN GEP 150 o výkonu 120 kW

Partnerem při dodávce byla firma Elektroprim-Koutník, která na velkostroji realizovala elektroinstalaci. Elektrocentrála typu OLYMPIAN
GEP 150 o výkonu 120 kW je umístěna ve strojovně ve výšce zhruba
20 metrů nad povrchem. Je vybavena šestiválcovým motorem Perkins

Technická úroveň a dobré reference
K získání této unikátní zakázky nám pomohla nejen technická úroveň elektrocentrál Caterpillar,
ale také image společnosti Phoenix-Zeppelin
u těžebních firem v severních Čechách. Na
každé šachtě zde najdeme desítky zemních strojů i dieselgenerátorů Caterpillar, dodaných naší
společností. Všechny pracují ke spokojenosti
uživatelů.

Velkostroj KK1300 je první stroj tohoto druhu,
vyrobený v České republice po více než dvaceti letech. Je nasazen v Duchcově
na Teplicku, v lomu Bílina. Poslední podobný stroj dodal tehdejší výrobce UNEX
v roce 1987, shodou okolností rovněž na důl Bílina. Životnost stroje KK 1300
je stanovena na 35 let.
Heaven 2011
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Historie

První kolový nakladač
Caterpillar Traxcavator 944

1959

Tento stroj představený před 50 lety byl vybaven lopatou o objemu 1,5 m3 a benzinovým nebo dieselovým motorem
s výkonem 78 kW. Jednalo se o výsledek sedmiletého vývoje, kterým společnost Caterpillar odstartovala cestu na
vrchol, aby se později stala celosvětovou jedničkou na trhu středně velkých kolových nakladačů.

Tento kolový nakladač 922B, původně
zakoupený norskou armádou, patří
v současnosti norskému železničnímu
spolku a je stále používán k nakládání
traťového štěrku, přemísťování různého
vybavení a odklízení sněhu.
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Majitelem tohoto kolového nakladače
944A z roku 1960 je řecký stavitel
Nikos Kotelides, který jej obdržel po
přibližně 24 letech od svého strýce.
Stroj je plně funkční a používá se pro
menší terénní úpravy.

Tento kolový nakladač 922A, vyrobený
v roce 1960, vlastní švýcarský farmář
Waldy Beney, který jej používá zhruba
150 hodin v roce pro odklízení sněhu,
rozvoz krmiva zvířatům a přepravu
materiálu.

Nové stroje Caterpillar

Nové kolové nakladače Cat série K

Společnost Caterpillar, která již v minulosti určovala trendy a svými technickými řešeními
vytvářela dnešní podobu čelních kolových nakladačů, začala psát další kapitolu v historii těchto
strojů. V roce 2011 se tak první uživatelé měli možnost seznámit s novou řadou kolových nakladačů
série K. Prvními stroji této série, které sjely z výrobních linek výrobního závodu Caterpillar, jsou
střední nakladače 966K, 972K a 980K.
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Nové stroje Caterpillar

Skvělé vlastnosti nové převodovky oceníte i při přejezdech stroje

O tom, že se skutečně nejedná o kosmetickou změnu a výměnu písmene
v typovém označení, svědčí postřehy všech, kteří již měli možnost v novém nakladači pracovat. Patří mezi ně i Pavel Černý, předávací technik
a aplikační konzultant firmy Phoenix-Zeppelin. „Je to opravdu dokonalý
stroj, který svým výkonem a komfortem pro obsluhu překonal všechna
očekávání. A ještě navíc i úžasně vypadá,“ chválí Pavel i práci designérů.

Ekologie a výkon
Stále přísnější směrnice v oblasti emisí nutí všechny výrobce hledat nová
a nová řešení k jejich splnění při zachování výkonu a snížení spotřeby.

Caterpillar v této oblasti investoval velké množství prostředků a úsilí do vývoje nových technologií, a tak se v nové řadě nakladačů K setkáte s novými
pohonnými jednotkami, které poskytují ještě vyšší výkon při nižší spotřebě,
a to vše při splnění emisních norem Tier 4 interim / Stage IIIB. Vylepšené
elektronické ovládání, automatické vypínání motoru při volnoběhu a nový
vysokotlaký palivový systém umožňují přesné časování vstřiku pro dosažení efektivní spotřeby paliva s nízkými emisemi. Automatický regenerační
systém maximalizuje dobu provozuschopnosti a účinnost spotřeby paliva.
Ke snížení emisí výfukových plynů přispěla celá řada nových řešení jako
je integrovaný modul pro snížení emisí (CEM) nebo nový systém filtrace
vzduchu, který dodává čistý vzduch do motoru a maximalizuje tak životnost
součástí.

Nový systém řazení
Nový systém řazení rychlostí „single clutch“, jehož vylepšený software
umožňuje prostřednictvím jedné spojky podřazování z druhého na první stupeň při pronikání do hromady na základě točivého momentu, minimalizuje
ztráty pohonu a zlepšuje účinnost spotřeby paliva. Optimalizovaný měnič
momentu umožňuje rychlejší akceleraci a lepší trakci na svazích. Automatický režim řazení prvního až čtvrtého stupně zjednodušuje provoz a zvyšuje
výkon a pohodlí.

Nové nakladače řady K najdou uplatnění v širokém spektru aplikací
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Zadní kamera je umístěna v krytu chladiče

Nové stroje Caterpillar

Nakladače jsou skvělými pomocníky i při manipulaci s kamennými kvádry

Odklopný kryt motoru umožňuje snadný přístup servisu

Pohodlí pro posádku
Pohodlí posádky kromě skvělých provozních vlastností stroje zajišťuje rovněž nová kabina s novým revolučním joystickovým ovládáním. Elektrohydraulický joystick přizpůsobuje svou citlivost rychlosti stroje, a zlepšuje tak
přesnost řízení. Pro intuitivní ovládání odpovídá úhel joysticku zalomení
stroje. Ergonomicky vylepšené ovládací prvky jsou integrované do sedačky
obsluhy, a zvyšují tak její komfort. Pro zastánce tradičního volantového
ovládání je k dispozici jako volitelné příslušenství elektrohydraulický volant.
Nová čtyřsloupková ochrana proti převrácení stroje (ROPS) eliminuje dva
sloupky, čímž zlepšuje společně s konvexním čelním sklem výhled na pracovní nástroje a pracovní prostředí.

Snadná údržba
Pro snížení časové náročnosti věnované údržbě stroje Caterpillar ještě zdokonalil svůj koncept přístupových bodů. Sdružená centra denní údržby pro
hydraulický i elektrický systém jsou přístupná ze země a výrazně zkracují
čas potřebný pro jejich kontrolu. Rovněž chladicí systém lze pohodlně čistit
díky snadno odklopným bočním deskám.

Robustní a odolný
Všechny konstrukční prvky včetně nového rychloupínacího zařízení celkově zvyšují výkonnost stroje i jeho odolnost. Nový robustní dvoudílný rám

Veškeré inovace, které Caterpillar u nové série nakladačů vytvořil, směřují
ke zvýšení produktivity a komfortu. Stanou se tak spolehlivým pomocníkem
v každé aplikaci, ve které se ocitnou.

je svařovaný roboticky, a dosahuje tak vysoké pevnosti a vyšší stability.
Kloubové propojení předního i zadního rámu, včetně nového vedení kabelů
přes závěsný kloub, je vysoce odolné, a přispívá tak k vyšší životnosti celé
konstrukce.

Nová kabina umožňuje
výhled ze stroje v úhlu 315°.
Dokonale viditelný
displej zobrazuje hlášení
a informace o stroji.
Elektro-hydraulický joystick
ovládá 80 % pohybu stroje.
Úhel natočení joysticku odpovídá
i úhlu natočení stroje. Do joysticku je integrován přepínač směru
jízdy a rychlostí.

Automatická klimatizace.
Monitor ukazuje pohledy
ze zpětné kamery chráněné
krytem chladiče.
Panel s 16 vypínači. Velká
tlačítka umožňují ovládání
v pracovních rukavicích.
Indikátory s LED diodami.
Konzola se spínací skříňkou.

Více informací o nové sérii kolových nakladačů najdete na www.catallday.cz/nakladace.
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Lokomotivy expandují

CZ LOKO postavilo další výrobní haly
a vstupuje do nových oborů
Akciová společnost CZ LOKO, v níž
Phoenix-Zeppelin drží 49 procent
akcií, v polovině prosince v České
Třebové slavnostně otevře dvě nové
výrobní haly elektrických točivých
strojů. Obě budou znamenat silný
impuls k rozvoji tohoto nového oboru.

Česká Třebová, Jihlava
„Jde o strategickou investici, která nám umožní plnohodnotně rozvíjet nový
výrobní program, jímž jsou právě opravy elektrických lokomotivních motorů.
Ty sice už děláme, ale v podmínkách, které mají k optimálnímu stavu daleko,“
uvedl Josef Bárta, generální ředitel CZ LOKO. Právě nové výrobní prostory,
vybavené nejmodernější technologií, umožní významně rozšířit strukturu zakázek a technologií oprav.

postavena jen na kusové výrobě,“ říká Jiří Nováček, vedoucí provozu Kolejových vozidel.

Díky nové investici a dalšímu rozšiřování zakázek vzniklo také zhruba padesát nových pracovních míst. To je pro město, v němž situace na trhu práce
není ideální, velmi cenné. „Poptávka po pracovním uplatnění u nás roste,
ale prioritou jsou kvalifikovaní lidé. Zejména elektrotechnici, svářeči se státní
zkouškou a strojní zámečníci. Hodně přitom spoléháme na spolupráci s novou
českotřebovskou Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou. Její
absolventi u nás ve většině oborů najdou uplatnění,“ říká personální ředitel
Tomáš Brancuzský.

Jejich vlajkovou lodí je zatím motorový univerzální vozík SUPERMUV 74, určený pro traťové hospodářství. „V řadě směrů je v našich podmínkách výjimečný,“ říká Josef Bárta. To potvrdila i mezinárodní odborná komise, která
výrobku udělila v rámci slovenské výstavy ŽEL-RAIL 2011 ve Vrůtkách zlatou
medaili. Ocenila především jeho univerzální využití s množstvím volitelných
nástaveb a příslušenství. To z něho dělá výjimečně užitečné a výkonné zařízení
pro údržbu, opravy a výstavbu železničního svršku. Uznání se dostala i zcela
nové koncepci řešení pojezdu se dvěma novými hnacími dvojkolími, hydrostatickým přenosem výkonu a navrženým vypružením s možností jeho aretace.

Investuje se i v Jihlavě
Další investice do rozšiřování výrobních kapacit bude koncem roku dokončena
také v dalším závodě CZ LOKO v Jihlavě, kde se postavila nová výrobní hala
pro sériové zakázky a nová lakovna kolejových vozidel. Původně se vše mělo
budovat až v roce 2012, ale další kontrakty na modernizaci a výrobu motorových lokomotiv na východních trzích obě stavby urychlily.
Práce, podobně jako v České Třebové, začaly demolicemi starých objektů,
místo nichž vyrostly zcela nové. Rovněž v Jihlavě díky nim vznikly další dvě
desítky pracovních míst. „Opět ale zvláště pro elektrotechniky, strojní zámečníky a svářeče se státní zkouškou,“ uvádí Tomáš Brancuzský.
„Bez nového zázemí bychom se s dalšími zakázkami už těžko vypořádali. Je
to historický zlom, protože dosud byla v Jihlavě naše produkce lokomotiv
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Novinkou jsou speciální kolejová vozidla
Kromě oprav elektrických točivých strojů vstoupila letos akciová společnost
CZ LOKO také do dalšího nového rozvojového projektu, jímž se stala speciální
kolejová vozidla. Ambicí firmy je stát se jejich největším domácím výrobcem.

Do této nové produktové řady patří rovněž speciální drážní vozidlo SVP 60.
Někdejší vytahovák pražců se tak proměnil v moderní vozidlo s klimatizovanou kabinou a rychlostí až 70 kilometrů za hodinu, které díky nástavbám umí
čistit příkopy, sekat meze nebo zametat perony. Pro prakticky jednoúčelová
vozidla, která by jinak těžko našla uplatnění, se tak touto modernizací našlo
další využití.
Portfolio modernizací speciálních vozidel pak rozšířila vozidla určená na údržbu
a opravy trolejových vedení. Deset těchto montážních vozů trakčního vedení
MVTV 2 společnost CZ LOKO komplexně zmodernizuje pro státní organizaci
Správa železniční dopravní cesty. Smlouva byla podepsána v září a firma na to
má 30 měsíců. „Věřím, že ani v této oblasti jsme ještě neřekli poslední slovo,“
uvedl Josef Bárta.

Lokomitivy expandují

CZ LOKO dodá lotyšské státní železnici
14 lokomotiv s motory Caterpillar
Další letos míří do Litvy
nebo Běloruska. Pro Rusko
se chystá nový projekt
TMX 001.

Česká Třebová
Lotyšsko se stalo další zemí Evropské unie, jejíž státní železnice vsadily na spolupráci
s českou společností CZ LOKO. Ta jim během dvou let dodá 14 posunovacích lokomotiv v hodnotě přes 300 miliónů korun. První z nich byla už nasazena do provozu nyní
na podzim na seřaďovacím nádraží v jiholotyšském Daugavpilsu.
Nová lokomotiva ČME 3M 4464 je vyrobena podle norem Evropské unie a je tedy
maximálně ohleduplná k životnímu prostředí. Její komponenty se vyrábějí a kompletují ve dvou závodech CZ LOKO v České Třebové a v Jihlavě a jako ucelené moduly se
převážejí do Rigy, kde se lokomotiva montuje a oživuje.
Motory CAT snižují provozní náklady
Nová lokomotiva vychází z modernizace už technicky zastaralých, ale stále hojně
rozšířených někdejších československých lokomotiv ČME 3. Po celkové modernizaci zákazník získává nejmodernější stroj, poháněný americkým naftovým motorem
Caterpillar. Provoz je pak i při výkonu 1 550 kW velmi ekonomický. Ve srovnání
s původní lokomotivou například klesají náklady na palivo o 35 procent. Ještě vyšší
je úspora u spotřeby oleje. Lotyšské státní železnice proto očekávají, že se jim celý
projekt zaplatí do tří let. Předností je i dokonalá ergonomie kabiny strojvedoucího.
„V době ekonomické krize jde o nesporný obchodní úspěch, na němž jsme dlouhodobě pracovali. Pomohly nám k němu i reference ze sousední Litvy,“ říká Josef Bárta,
generální ředitel společnosti CZ LOKO. Ta do Litvy dosud dodala 22 modernizovaných
lokomotiv ČME a 19 lokomotiv TMX 002. Rovněž v sousedním Bělorusku nyní běží
kontrakt na dodávku 49 ČME, z nichž 12 jich bude dodáno letos. Všechny tyto lokomotivy jsou osazeny motory Caterpillar.
Nový projekt pro Ruské železnice
Na spalovacích motorech Caterpillar je postaven i další výjimečný projekt šestinápravové lokomotivy TMX 001, která měla premiéru v září na mezinárodním železničním

veletrhu EXPO 1520 v Moskvě-Ščerbince. Je určena k manipulaci a přepravě těžkých
nákladů a přišel se na ni podívat i generální ředitel Rossijskoj Železnoj Dorogi, největší
železnice na světě, pro níž je především určena.
Modernizace a výroba této nové diesel-elektrické lokomotivy vychází z původní a dnes
už rovněž zastaralé ruské řady TEM TMX. Inovativní systém je postaven na výrobě
stavebnicových prvků v českých závodech CZ LOKO a následné montáži a oživování
lokomotiv v závodech Transmašholdingu, který je druhým partnerem projektu.
„V příštím roce nás čeká zkušební série několika desítek kusů a pak by se už mělo
jednat ročně o zhruba sto těchto lokomotiv. Ty budou postupně nahrazovat starou
lokomotivu TM18,“ vysvětluje generální ředitel Josef Bárta.
Nová lokomotiva má o 50 procent vyšší výkon a její provoz je zhruba na 67 procentech té původní. Úspory jsou výrazné, a proto její pořízení přinese zákazníkům
velmi zajímavou dobu návratnosti. „Když se zde uchytíme, pak to bude práce na víc
než deset let. Ale znamená to samozřejmě přicházet s dalšími inovacemi a novými
produkty,“ poznamenal Josef Bárta.
Export vzroste o sto procent
Díky úspěchu na zahraničních trzích se export CZ LOKO, který loni dosáhl stovek
miliónů korun, letos zvýší o sto procent. „Nebýt světové ekonomické krize, zřejmě
bychom toho dosáhli o dva, tři roky dříve, protože firmy měly problémy s financováním. Těžko se v době, která destabilizovala banky, dostávaly k úvěrům,“ říká Josef
Červený, obchodní ředitel pro východoevropské trhy.
Akciová společnost CZ LOKO, v níž 49 procent akcií vlastní Phoenix-Zeppelin, je jednou z největších středoevropských firem zaměřených na výrobu, modernizace a opravy lokomotiv. Její loňský obrat se blížil dvěma miliardám korun a letos tuto hranici už
překročí. Sídlem firmy s více než 700 zaměstnanci je Česká Třebová. Další provozovny
jsou v Jihlavě a Nymburku.
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Okénko do zahraničí

Dálkové ovládání pro budoucnost

Ve ztichlé subarktické krajině je slyšet jen motor jedoucího dampru, v jehož kabině ale nikdo
nesedí. Dampr se blíží k nastartovanému rýpadlu, které je také bez posádky a jehož lopata se
zaryje do země a pomalu nakládá na korbu dampru vytěženou zeminu… Scéna jako z nejnovějšího
amerického sci-fi filmu režiséra Stevena Spielberga. Skutečnost je ale zcela jiná. Kloubový
dampr Cat 730 a rýpadlo Cat 324D pracují ve středním Norsku ve vojenské střelnici Hjerkinn
na odstraňování nevybuchlé munice. A z důvodu bezpečnosti obsluha ovládá stroje z řídicí
místnosti umístěné v upraveném ocelovém kontejneru stojícím na vyvýšeném podloží ve více než
tříkilometrové vzdálenosti.
42
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Střelnice je součástí národního parku Dovre, jež se rozkládá na území o rozloze bezmála 300 km2 a který každý rok navštíví tisíce lidí. Více jak polovina parku je pro ně ale zcela uzavřena – vojenská střelnice Hjerkinn. Ta
byla zřízena v roce 1923 a v provozu zůstala až do konce roku 2008. Jejím
uzavřením vznikl problém, jak zlikvidovat více než 50 000 kusů nevybuchlé
munice nacházející se v tomto prostoru a obnovit krajinu do původního stavu. Projekt dostala na starost norská společnost Brødrene Gjermundshaug
Anlegg AS.
Munice je výzvou
„Již od dob založení podniku mým otcem se neustále snažíme hledat nové
výzvy. Proto byly několik let našimi zákazníky mimo jiné i norské ozbrojené
síly a tento aktuální projekt je tedy pokračováním tradice,“ říká Jan Inge
Gjermundshaug, majitel a ředitel této společnosti.
Nejdříve odklidit, poté rekultivovat
První fáze obnovy krajiny spočívá v odklizení asi 80 000 m3 zeminy ve dvou
dlouhých náspech nacházejících se za cíly na dělostřeleckých střelnicích,
které mohou obsahovat značné množství nevybuchlé munice. Následné
fáze zahrnují rekultivaci bývalé oblasti pro shazování bomb a odstranění asi
90 km silnic.
Čtyři stroje v neustálém nebezpečí
Na projektu pracují čtyři stroje Cat. Rýpadlo 324D naloží vytěženou zeminu
z náspů na dva kloubové dampry Cat 730, které ji přepraví do pět kilometrů
vzdáleného areálu bývalé štěrkovny. Tam je vyloží a pomocí rýpadla 312D
odstraní. Pokud se najde jakákoliv munice, jsou přivoláni experti na výbušniny z norské armády, kteří jsou neustále k dispozici v blízkosti pracoviště.
„Kvůli velkému nebezpečí jsme věděli, že není možné obsluhovat stroje
normálním způsobem. Proto jsme se pokusili vyvinout pro ně systém dálkového ovládání,“ konstatuje Jan Inge Gjermundshaug. Na vývoji systému
dálkového ovládání se kromě společnosti Brødrene Gjermundshaug podíleli
také norský prodejce strojů Cat PON Equipment, specialisté na elektroniku
Cavotec a Data Equipment a rovněž odborníci na video technologii Specto
Remote.
Na stroje Cat je spoleh
Pro práce na tomto projektu bylo důležité, aby bylo možné obsluhovat
dampry a rýpadla jak tradičním způsobem, tedy řidiči, strojníky, tak i prostřednictvím dálkového ovládání. Stroje proto byly dodány jako standardní
modely z roku 2009. „Rozhodnout se pro stroje Cat je vždy snadné. S vybavením od společnosti Cat má člověk klidný spánek. Naše stroje provozujeme
po dobu tří až pěti let a prováděním pravidelného servisu je udržujeme ve

Speciální anténa pro příjem signálu

Přestože stroje jsou na různých místech, sedí strojníci v teple vedle sebe
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výborném stavu. Rovněž víme, že v případě jejich prodeje za ně obdržíme
vysokou cenu, což se rozhodně nedá říci o každém stroji,“ říká Håvard Tronsmoen, manažer servisní dílny Brødrene Gjermundshaug. Jeho tým také
provedl úpravy hydraulických systémů pro dálkové ovládání zmíněných strojů. „Přizpůsobit hydraulické systémy strojů Cat dálkovému ovládání nebylo
příliš obtížné, ačkoliv elektrické a elektronické propojení trvalo déle, než jsme očekávali,“ dodává.

Odsud strojníci řídí své stroje

Černá skříňka
Systém dálkového ovládání se skládá ze
čtyř základních částí. Ovládací prvky na
stroji jsou tvořeny kombinací elektronických
součástí – tzv. „Black Cat Box“ – a hydraulických ventilů. Čtyři řídicí stanoviště
obsluhy umístěná v ocelovém kontejneru
jsou vybavena joysticky, ovládacími panely
a pedály zcela napodobujícími vlastní ovládací prvky stroje. Vysoce výkonný systém
přenosu signálu spojuje obsluhu se strojem
a zajišťuje jemné ovládání všech funkcí na
vzdálenost až šesti kilometrů. A nakonec video systém s vysokým rozlišením umožňuje
obsluze přesný a bezpečný provoz.

První oříšek – nastavení antén
Vývoj systému se zvládl až překvapivě bez velkých problémů. A když už
nějaké drobnější nastaly, vždy se je podařilo zdárně vyřešit. „Technologie
přenosu a příjmu dat jsou dobře známy, jen jsme je museli kvůli velké vzdálenosti trochu protáhnout. Antény upevněné na damprech představovaly výzvu, protože se jejich vzdálenost a orientace vůči statickým anténám v řídicí
místnosti neustále měnila podle pohybu stroje. Přesto se nám podařilo najít
řešení. Upevněním gyroskopů na antény damprů a rýpadel zůstal zachován
optimální úhel ke statickým anténám,“ uvádí Tore Andreassen ze společnosti Data Equipment. Podle jeho slov se povedlo vypořádat i s rušením způ-

Při práci strojů byste nepoznali, že jsou řízeny dálkově
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sobeným vojenskými signály. Kvůli elektronickému šumu, který vytvářelo
vojenské stanoviště nacházející se v blízkosti, musely být antény odstíněny.
Video šlo nastavit snadno
Co se týká videotechniky, bylo pro společnost Specto Remote nejdůležitějším úkolem zajistit potřebnou přenosovou rychlost dat. Musela být dostatečně vysoká, aby nedocházelo ke zpoždění při přenosu obrazu s vysokým
rozlišením z osmi kamer umístěných na každém stroji Cat. V praxi nakonec
nebyl problém se s těmito zásadními požadavky vypořádat, ale do budoucna se počítá s využitím 3D obrazu, aby byl systém pro obsluhu ještě více
uživatelsky přívětivý.
Spokojení strojníci
A jak tedy hodnotí obsluha strojů systém dálkového ovládání? „Byla to
mimořádná zkušenost učit se obsluhovat stroj a sedět přitom v ocelovém
kontejneru vzdáleném kilometry od místa, kde probíhá skutečná práce. Trvalo asi dva týdny, než jsme si na tento nový způsob práce zvykli. Zpočátku
bylo poněkud obtížné udržet vše pod kontrolou, ale nyní již nemáme žádné
problémy,“ říká Håvard Thoresen, jeden ze čtyř pracovníků v řídicí místnosti
umístěné ve zmíněném kontejneru. Sám Thoresen má více než šestnáct let
praktických zkušeností a i po těch letech se stále domnívá, že vykonává
jedno z nejlepších povolání na světě.
Budoucnost čeká
Obdobně přemýšlí i Jan Inge Gjermundshaug, který navíc vidí v projektu dálkového ovládání strojů Cat velkou budoucnost. Podle slov majitele a ředitele
společnosti Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS pravděpodobně změní tato
moderní metoda v příštích letech způsob práce obsluhy strojů v nebezpečných
prostředích. „Uvědomte si, kolik existuje různých prostředí s nebezpečnými
pracovními podmínkami. Například ropný a plynárenský průmysl či nedávný
projekt výstavby elektrárny, při které musely stroje pracovat v tunelu. Strop
se zřítil a zabil jednu osobu. S dálkovým ovládáním by se tato situace nikdy
nestala. Samozřejmě jsme vynaložili hodně času a peněz na vývoj systému dálkového ovládání, avšak jsem přesvědčen, že v příštích letech budeme za naše
úsilí mnohokráte odměněni,“ říká na závěr Jan Inge Gjermundshaug.

Speciální kamery a propojení systémů přináší své ovoce
Zdroj: Cat Magazine 2/2010

Laboratoř

Ve Phoenix-Zeppelin najdete
i zkumavky a odstředivky
Laboratoř společnosti Phoenix-Zeppelin vede od
roku 1991 Martina Milaberská. Na svém začátku
zpracovávala tato laboratoř přibližně 800 vzorků ročně,
nyní toto číslo přesáhlo 30 000. Stejně jako počtem
zpracovaných vzorků se může laboratoř pochlubit
i špičkovou technikou používanou k pravidelným
analýzám olejových vzorků S•O•S .
SM

Jaké výhody přináší S•O•S analýza zákazníkům?
Analýza olejových vzorků S•O•S je preventivní nástroj, pomocí kterého
může zákazník zvýšit životnost a produktivitu svého stroje a zároveň
snížit provozní náklady a odstávky strojů, protože 90 % příčin zvýšeného
opotřebení je způsobené nedostatečnou údržbou stroje.
SM

SM

Jak analýza probíhá? Můžete popsat celý proces od nabrání
vzorku až po předání výsledků zákazníkovi?
Mechanik nebo zákazník sám odebere vzorek a doručí jej do
laboratoře. Každý vzorek následně zavedeme do databáze, přiřadíme
mu identifikační číslo a podrobíme jej analýzám. Veškeré výsledky do
48 hodin vyhodnotíme a zákazník obdrží protokol s interpretací výsledků
a následným doporučením.
Jaké druhy provozních kapalin analyzujete v laboratoři
Phoenix-Zeppelin?
Analyzujeme olejové vzorky ze všech komponentů, v nichž může docházet
ke zvýšenému opotřebení.
Jaký je nejčastější případ, kdy analýza vzorku odhalí
potenciál vzniku závady a včasným varováním zamezí jejímu
vzniku?

Nejčastějším případem je kontaminace oleje, a to průnikem prachu, paliva nebo
chladicí kapaliny do systému. Často se stává, že provozovatel stroje použije
nevhodnou provozní kapalinu pro daný systém a způsobí závadu.
Jak vypadá budoucnost
laboratoře Phoenix-Zeppelin? Plánujete ještě
další rozšíření služeb?
Do budoucna plánujeme i zavedení
analýzy chladicí kapaliny. Uvažujeme
také o rozšíření našeho přístrojového
vybavení o plynový chromatograf,
pro přesné stanovení paliva a chladicí
kapaliny v oleji.

Co je S•O•S analýza?
SM

Jedná se o překlad z anglické fráze
Scheduled Oil Sampling (plánovaný
odběr vzorků oleje). Pomocí odběru
vzorků různých druhů olejových kapalin ze stroje je možné včas diagnostikovat možné poruchy a předcházet
závadám ještě dříve, než se stanou.

Pro jaké typy strojů je S•O•S analýza vhodná? Má význam
i pro malé stroje, jako je smykem řízený nakladač?
Samozřejmě. Analýza S•O•S je v prvé řadě prevence. Jak všichni
víme, k dosažení dobrého zdravotního stavu jsou preventivní prohlídky
nejdůležitější. Stejná pravidla platí i pro stroje – prevence se vyplácí.
SM

SM

Analýza S•O•S v pěti fázích
Komplexní analýza olejových vzorků se dnes skládá z pěti samostatných analýz. Pro každou z nich je třeba použít jiné měřicí zařízení.
SM

1
2

K analýze otěrových kovů, aditivačních prvků i prvků signalizujících kontaminaci oleje používáme indukčně vázanou plasmu IPC.

3

Vzhledem k tomu, že zařízení ICP je schopno měřit částice pouze do velikosti 10 mikrometrů, používáme jako doplňkovou analýzu měření
tzv. PQ indexu. Tato analýza nám pomáhá především u komponentů, které nejsou tlakově filtrovány, jako jsou nápravy a koncové převody.

4

Pro filtrované systémy, a to především hydraulické a převodové, používáme laserový čítač částic s kamerou, který nejenom že dokáže
stanovit ISO kód čistoty, ale dokáže částice rozptýlené ve vzorku vyfotit a určit velikost, tvar a typ částice.

5

Posledním stupněm analýzy je měření viskozit.

Pro zjištění stupně zestárnutí oleje používáme infračervený spektrometr, ve kterém se porovnává čistý a použitý olej. Následně zjišťujeme,
co v oleji přibylo, a naopak, co ubylo.
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Montáž soustrojí pro MND

Dodávka dvou kompresorových soustrojí s motory Caterpillar G3616, která je bezesporu největší
zakázkou divize Energetické systémy v její dvacetileté historii, vstoupila do další důležité etapy.
V Uhřicích nedaleko Hodonína začala montáž největších motorů, které divize Energetické systémy
za dvacet let existence dodala.
Historie tohoto kontraktu začala v roce 2009, kdy společnost MND vypsala
výběrové řízení na dodávku dvou kompresorových soustrojí pro zatláčení zemního
plynu do podzemního zásobníku. Výstavba těchto zásobníků je velmi důležitá pro
energetickou nezávislost a bezpečnost České republiky. Ze zákona musí být trvale
k dispozici zásoba zemního plynu na 90 dní. Co se stane, když tyto zásobníky
nejsou k dispozici, se přesvědčili obyvatelé na Slovensku během „plynové krize“
v lednu 2009. Proto jsou české podzemní zásobníky plynu strategickou zálohou
i pro okolní státy.
Výběrového řízení se zúčastnily všechny přední evropské firmy v tomto oboru.
Podmínky technického a formálního zadání však splnili beze zbytku pouze dva
uchazeči. Jedním z nich byla i společnost Phoenix-Zeppelin.
Dobré zkušenosti z minulosti
Následovala řada dalších technických a obchodních jednání, po kterých se
zákazník rozhodl podepsat kontrakt s naší společností. K tomu došlo v srpnu roku
2009. „K získání kontraktu nepochybně pomohly i dosavadní dobré zkušenosti
zákazníka s plynovými motory Caterpillar,“ říká ředitel divize Energetické systémy
a prokurista společnosti Zdeněk Řešátko, který jednání za Phoenix-Zeppelin řídil.
„Společnost MND využívá řadu plynových motorů G3612 již od devadesátých
let minulého století, s nepřetržitou servisní podporou od Phoenix-Zeppelin až do
dnešní doby,“ dodává Řešátko, který se zákazníkem uváděl tyto stroje do provozu.

Spusťte výrobu
Následně byla v amerických závodech Caterpillar zahájena výroba motorů
a v partnerské firmě ARIEL výroba kompresorů. Přejímky všech strojů ve
výrobních závodech proběhly v červnu 2010 za přítomnosti zástupců Phoenix-Zeppelin, zákazníka a také představitelů naší sesterské společnosti Zeppelin
Power Systems, která s námi na této zakázce spolupracovala.
Montáž proběhla hladce
Šestnáctiválcové motory Caterpillar G3616 o zdvihovém objemu 330 litrů
(115 motorů Škoda Octavia TDi) mají každý výkon 3 533 kW při jmenovitých
otáčkách 1 000 ot/min. Připojený kompresor je schopen dodat za hodinu
62 500 kubických metrů plynu. Po transportu přes Atlantický oceán byly obě
části soustrojí smontovány v Německu na základový rám a převezeny na místo
instalace do Uhřic. To bylo v červenci 2011. Transport soustrojí o délce 11 metrů
a hmotnosti převyšující 100 tun vyžadoval soupravu o celkové délce 28 metrů.
Složení a usazení soustrojí trvalo jen pár hodin. A následující den proběhlo vše bez
závad i u druhého soustrojí.
Provozní zkoušky ukážou
„Okamžik pravdy nastane na jaře příštího roku,“ říká Ing. František Nový, vedoucí
prodeje energetických zdrojů Phoenix-Zeppelin. „Teprve při provozních zkouškách
se ukáže, zda jsme při jednání na něco nezapomněli a soustrojí bude možné
nejpozději v dubnu 2012 nasadit do trvalého provozu.“
Posun dále
„Díky realizaci této zakázky jsme získali cenné zkušenosti
v projektování i instalaci zakázek v energetice a také rozšířili
kvalifikaci a vybavení servisních mechaniků,“ dodává
Ing. Řešátko. „To nám umožní rozšířit naše aktivity
v oblasti energetiky a teplárenství, což jsou obory, ve
kterých se v České republice očekává velký rozvoj.“
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Historická dělostřelecká tvrz Bouda má
energocentrum od Phoenix-Zeppelin

Dělostřelecká tvrz BOUDA je jedním z mnoha objektů československého opevnění, jež bylo budováno
ve třicátých letech minulého století. Výstavba rozsáhlého systému opevnění představovala nedílnou
součást příprav československé armády na obranu republiky. Rozhodujícím záměrem tehdejšího velení
armády bylo pomocí stálého opevnění zčásti vyrovnat početní a materiální převahu nepřátel a vytvořit
v případném konfliktu co nejpříznivější podmínky k obraně státu.
Dělostřelecká tvrz BOUDA je jednou z pěti stavebně dokončených čs. tvrzí a jako
jediná z nich je dnes ve své původní podobě přístupná veřejnosti. Tvoří ji pět objektů
(srubů), postavených v nejvyšším stupni odolnosti. Stropy a stěny orientované
směrem k nepříteli jsou tvořeny vrstvou železobetonu o tloušťce 3,5 metru. Měly
odolávat účinkům všech tehdy známých zbraní.
Tyto sruby jsou hluboko v podzemí navzájem propojeny systémem chodeb
a sálů. V podzemí tvrze se nacházelo vše důležité a potřebné, co by její osádce
umožnilo bojovat v obklíčení i po dobu několika týdnů. Osádku tvrze mělo tvořit asi
400 zvlášť vybraných a cvičených mužů.
Historická památka s moderním energocentrem
Rozhodující pro provoz tvrze Bouda bylo nezávislé napájení elektrickou energií.
Původní generátory měly být ve tvrzi osazeny v únoru 1939. K tomu však už nedošlo.
Když v roce 1990 vznikla Společnost přátel čs. opevnění, stala se provozovatelem
tohoto objektu a zahájila společně s dalšími nadšenými dobrovolníky postupnou
rekonstrukci dělostřelecké tvrze Bouda. Cílem bylo zpřístupnění této rozsáhlé
pevnostní stavby nejširší veřejnosti, její popularizace, stejně jako popularizace
naší vojenské historie. Nikoliv nevýznamným cílem bylo v roce 1995 prosazení
dělostřelecké tvrze Bouda mezi státem evidované kulturní památky.
Náhrada za spolehlivější agregát
K osvětlení navždy temných podzemních prostor bylo postupně používáno
několika improvizovaných zdrojů – elektrocentrál různého původu. Před dvanácti
lety byly všechny improvizace nahrazeny stabilním dieselgenerátorem ČKD typ
3F 110 o výkonu 30 kVA. Po několika letech se zjistilo, že provoz tohoto zdroje
není zcela spolehlivý, je náročný na obsluhu zajišťovanou dobrovolníky, nehledě
k nedostupnosti některých náhradních dílů, vysoké spotřebě paliva atd.

Pevnost žádá nestandardní zapojení
Společnost přátel čs. opevnění se obrátila na divizi Energetické systémy
společnosti Phoenix-Zeppelin. „Energetické napájení tvrze je atypický případ,“ říká
František Chvílíček z divize Energetické systémy. „Nejedná se o standardní záložní
zdroj, který je v provozu několik hodin ročně. Naopak, tato elektrocentrála je
v provozu vždy v otevírací době pro veřejnost, tj. denně od 10 do 17 hodin.“ Z této
skutečnosti vyplývá i častější servisní kontrola, kterou provádějí servisní mechanici
divize Energetické systémy.
Srdce tvrze
Elektrocentrála Caterpillar GEP 22 o výkonu 22 kVA napájí elektrickou energií
veškerá osvětlení v tvrzi a také ventilační systém. Teplo z chladiče motoru bylo
navíc využito pro vytápění sociálního zázemí
pro personál. Elektrocentrála byla instalována
začátkem tohoto roku a byla připojena na
stávající výfukové potrubí.
Něco navíc
Součástí dodávky Phoenix-Zeppelin byl
i speciální rozvaděč, který po spuštění stroje
automaticky připojuje jednotlivé okruhy tak,
aby zátěž elektrocentrály rostla plynule.
Stejným způsobem probíhá automatické
odstavení stroje po ukončení denního provozu.
Rekonstrukce energocentra tvrze Bouda byla
finančně zajištěna z grantu, který poskytl
Pardubický kraj.
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„Jsme jako ty vaše mašiny, hrajeme tvrdě na všech
frontách,“ říká hokejový veterán Jan Peterek
Jen šest hráčů v celé hokejové historii odehrálo
v české lize více zápasů. Bojoval za reprezentaci
a ještě stihl vyhrát dvakrát titul s ruským
Jaroslavlem. Společnost Phoenix-Zeppelin
pomáhá sponzorovat jeho klub v Třinci a asistent
kapitána mužstva si spolupráci nemůže
vynachválit: „Spojení vaší značky s HC Oceláři
Třinec se loni skvěle povedlo.“
S Phoenix-Zeppelin jdeme tvrdě za svým cílem
Přišel jste někdy do styku se žlutými stroji Caterpillar?
Stroje Caterpillar jsou vidět na každé stavbě v různých velikostech. Vím, že
patří ke světové špičce. Co ke špičce, jsou vůbec nejlepší na světě.
Zkusil jste někdy řídit stroj Cat?
Ještě ne, ale doufám, že mě pozvete na zkušební jízdu.
Co si jako hokejista myslíte třeba o těžké dřině zemědělců?
Proti fyzické práci nic nemám. Podle mě by měla být práce hlavně přínosná,
ať je fyzická nebo intelektuální. Ideální stav by byl asi fyzicky pracující intelektuál, ale myslím, že tento typ se najde na každém pracovišti.
Jak napomohla spolupráce s Phoenix-Zeppelin vašemu klubu,
potažmo k zisku titulu?
Spojení vaší značky s HC Oceláři Třinec se loni skvěle povedlo. Bez sponzorů
by u nás hokej hrát nešel, každý sponzor je pro náš klub velice důležitý, a co
teprve Phoenix-Zeppelin. V play-off jsme měli slogan HRAJEME TVRDĚ NA
VŠECH FRONTÁCH a myslím, že i vaše těžké mašiny tento slogan podtrhují
perfektně. Držte nám palce, aby to vyšlo i letos.

Hrát play-off je jako čekat na výbuch
Jste vítězem minulého ročníku, změnilo to něco ve vašem týmu?
Titul znamená větší sebevědomí. Až čas ukáže, jestli není přehnané.
Klíčovým momentem v honbě za titulem bylo vaše vítězství nad
Litvínovem za stavu 2:2 na zápasy. To už bylo na hraně, jaké jste
přitom měli pocity?
Věděli jsme, že Litvínov bude hodně těžký. Nikdo nepočítal, že vyhrajeme
4:0. Stav 2:2 je normální, horší ale byla Slavie, se kterou jsme prohrávali
1:3! na zápasy.
Jak jste se vyrovnával se stresem při play-off?
Stresující je už to, abychom se do play-off vůbec dostali. Pak se to samozřejmě
ještě vystupňuje. Jsou to takové nervy, jako když překopnete plynové potrubí
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a čekáte, jestli to blafne. Ale žádný speciální recept nemám, jsem ve stresu až
do konce sezóny. Snad jedině že v play-off nepiju žádný alkohol.
Co chcete udělat pro obhájení titulu?
Dobrá otázka. Prostě musíme vyhrávat.
Jak jste se připravil na letošní sezónu? Čekal na Vás nestandardní trénink?
Musím přiznat, že letos jsem změnil letní přípravu, ale ze zdravotních důvodů.
Nemohl jsem běhat, protože mám problém s achilovkou, a tak jsem místo
běhu jezdil na horském kole v terénu. Byla to nádhera.
Jak se Třinec připravuje na soutěže evropského formátu?
My se soustředíme na ligu.

Musí tě to bavit
Chystáte se překonat tisícovku odehraných zápasů v extralize.
Jak důležitý je pro Vás tento milník?
Je to pro mě větší milník než 250 vstřelených gólů. Tisícovku zápasů bych rád
překonal, je to už celkem velké číslo. Znamená to udržovat si hokejovou kvalitu dlouho a dlouho. Samozřejmě základem k dosažení této mety je ale zdraví.
Jak se k Vám chovají mladší členové týmu? Vidí Vás jako veterána a studnici zkušeností?
Ne, chovají se ke mně jako ke každému jinému hráči, alespoň mi to tak připadá. Jako veterána mě ale vidí Radek Bonk, který mi říká dědku. A přitom
je taky dědek. Někdy se snažím těm mladším poradit. Někdy rada padne na
úrodnou půdu, někdy ovšem ne. Mládí má svou hlavu.
Chtěl byste vést hokejový tým jako trenér?
Radši hokej hraju. Jako trenér bych zůstal asi jen u dětí.
Kde nejraději odpočíváte?
Doma nebo při jiném druhu sportu. Mám rád kolo, golf, plážový volejbal,
jachting nebo tenis.
Jaké je Vaše životní krédo?
Hokej tě musí bavit a když bude bavit tebe, bude bavit i diváky.

Po stopách našich strojů

Mistrovství Evropy v basketbale
pod ochranou energocenter NZ2®
Na přelomu srpna a září 2011 se v Litvě konalo
Mistrovství Evropy v basketbale mužů. Český tým se na
šampionát sice neprobojoval, ale přesto se mistrovství
Evropy konalo za české účasti. Postarala se o to divize
Energetické systémy společnosti Phoenix-Zeppelin.
Haly potřebují těžký kalibr
Žádná významná sportovní událost se neobejde bez zabezpečeného napájení
elektrickou energií. Moderní sportovní haly s kapacitou více než 10 tisíc diváků
mají vlastní záložní zdroje elektrické energie. Ty slouží především pro zajištění
osvětlení, výtahů a vzduchotechniky v případě výpadku elektrické energie, kdy
je třeba halu co nejrychleji vyklidit. Nezajistí ale dostatek elektrické energie pro
pokračování sportovního utkání. V případě významných mezinárodních akcí, které
jsou přenášeny televizními společnostmi do řady dalších zemí, je nutné záložní
zdroje posílit tak, aby celé utkání proběhlo bez ohledu na dodávku elektřiny ze sítě.

Litva volá o pomoc
Organizátoři mistrovství se proto obrátili na firmu Wihuri, místního zástupce
Caterpillar, ze žádostí o pomoc při zabezpečení šesti sportovních hal. Šlo o haly
v Klaipedě, Šiauliai, Panevéžysu a Alytusu, kde se hrála utkání ve skupinách, a také
o dvě největší haly ve Vilniusu a Kaunasu, kde se konala závěrečná utkání turnaje.
Kolegové z Wihuri ale neměli k dispozici takovou kapacitu výkonných energocenter.
Použili proto nabídku Phoenix-Zeppelin na pronájem šesti energocenter NZ2®.

Energocentra ze všech koutů ČR
Kolona energocenter NZ2® byla z České republiky vypravena v polovině srpna. Čtyři

Oprava
V minulém čísle časopisu Heaven byl uveřejněn článek „Modernizace
energocentra v Akademii věd ČR“, týkající se instalace energocentra NZ2®
v Ústavu pro organickou chemii a biochemii Akademie věd ČR (UOCHB).
Protože článek nebyl zástupcem UOCHB autorizován, byly v článku
uveřejněny některé nepřesnosti.

zdroje byly připraveny v Modleticích, pátý zdroj byl připraven v pobočce v Ostravě
a šestý se připojil v polských Katowicích, kde právě končil pronájem. Ještě předtím
proběhlo v Modleticích zaškolení litevského technika, který se společně s našimi
pracovníky o energocentra v průběhu mistrovství staral.

Rychlý náběh do provozu
„Čtyři energocentra NZ2® mají výkony 250 kVA a dvě energocentra NZ2®, určená
pro největší haly ve Vilniusu a Kaunasu, mají výkon 500 kVA,“ upřesnil Ivan Urban,
produktový manažer energocenter NZ2® z divize Energetické systémy. „Všechna
energocentra NZ2® jsou v kontejnerovém provedení, jsou snadno transportovatelná
a uvedení do provozu proběhne ve velmi krátkém čase.“

Skončilo to seminářem
Po skončení mistrovství Evropy se energocentra NZ2® vrátila zpět do České
republiky a jsou připravena k dalšímu využití. Jedno energocentrum NZ2® zůstalo
ještě několik dní ve Vilniusu. Ve spolupráci s ředitelem místní kanceláře Czechtrade
a obchodním oddělením velvyslanectví ČR byl uspořádán seminář, na kterém
se zástupci litevských firem a státních organizací seznámili s tímto moderním
produktem. Pozvaní odborníci ocenili především kompaktnost energocenter NZ2®,
jejich mobilitu, účinnost a také provozní spolehlivost.

Ředitelem UOCHB není profesor Antonín Holý, ale od roku 2002 RNDr.
Zdeněk Havlas, DrSc. Objekt UOCHB se nenachází ve vysokoškolském
areálu v Praze-Dejvicích, ale v jeho sousedství na Flemingově náměstí.
V průběhu zkoušek energocentra nedošlo k evakuaci ústavu, přerušení
zkoušek bylo způsobeno běžnou provozní závadou.
Za uvedené nepřesnosti se čtenářům i všem pracovníkům UOCHB
omlouváme.
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Novinky v CRS

The Cat Rental Store odměňuje věrnost

Půjčovna strojů The Cat Rental Store přichází s věrnostním programem pro své zákazníky. Od 1. září 2011 do
31. března 2012 mohou zákazníci půjčovny sbírat body za pronájem strojů a následně je vyměnit za hodnotné dárky.
„Během svého působení na českém trhu si půjčovna The Cat Rental Store vybudovala širokou a stabilní základnu zákazníků,“ řekl Jan Blecha, ředitel půjčoven Phoenix-Zeppelin. „Chceme, aby se k nám
všichni rádi vraceli, a proto je odměňujeme za
věrnost,“ dodal. V současné době je síť půjčoven
Phoenix-Zeppelin jediná na trhu, která se pouští
do ojedinělého věrnostního programu.

Proč Plus Karta?
Jméno Plus Karta vzniklo v návaznosti na kampaň půjčovny strojů
Phoenix-Zeppelin, jejímž ústředním motivem je žluté plus. Výběr
tohoto matematického symbolu nebyl náhodný. Značí totiž, že
zákazníci dostanou od půjčovny strojů The Cat Rental Store vždy
něco navíc, ať už se jedná o stroje vysokého výkonu, proškolenou
posádku nebo mimořádně flexibilní podmínky pronájmu.

Jak věrnostní program funguje?
Věrnostní program funguje na základě jednoduchého procesu. Nejprve je
potřeba se zaregistrovat, tzn. vyplnit krátký přihlašovací formulář, který je
k dispozici v každé půjčovně. Po vyplnění formuláře získává zákazník svou zákaznickou Plus Kartu. Za uzavřené a ve splatnostech zaplacené zakázky potom
sbírá na svoji Plus Kartu body. Dále si z katalogu dárkových předmětů vybere
zboží, které si po dosáhnutí potřebného množství bodů může vyzvednout proti
předložení Plus Karty ve skladech náhradních dílů společnosti Phoenix-Zeppelin. Vyzvednout zboží za body je možné do 30. dubna 2012.

Na zákazníky čeká výběr z rozmanitého množství zboží. Pokud jim padne do oka
hrnek, peněženka nebo třeba luxusní hodinky Caterpillar, stačí pracovat se stroji
z půjčoven strojů Phoenix-Zeppelin a sbírat body.
Udržujeme zákaznickou přízeň
Viděno očima zákazníků, The Cat Rental Store je jednou z předních půjčoven strojů a zařízení v ČR. Věrnostní program je sice dalším kouskem skládačky v mozaice
marketingových aktivit, ale není
jediným. Základním kamenem
nadále zůstává kvalita poskytovaných služeb. „Zákazníci se k nám
vrací, protože jim vždy pomůže
kvalifikovaný personál půjčovny
a mají výběr ze širokého portfolia
spolehlivých strojů, zařízení a příslušenství,“ řekl Jan Blecha. Nyní
po spuštění věrnostního programu
budou mít o důvod více.

Pronájem se vyplatí
V současné ekonomické situaci se vyplatí půjčit si stroj, ať už za
účelem vlastní ekonomické činnosti, kalkulace a úspory nákladů nebo
za účelem optimalizace finančních toků ve firmě. The Cat Rental
Store průběžně inovuje a rozšiřuje sortiment strojů a zařízení, aby se
zákazníkům dostaly do ruky ty nejlepší nástroje pro splnění zakázky.

Více informací o soutěži a jejích kompletních pravidlech poskytnou webové stránky na adrese www.p-z.cz/plusklub.
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Čelní elektrický
vysokozdvižný vozík
HYSTER

ROZHÝBE
VÁŠ SKLAD
Kvalitu

K výrobě používáme výhradně
kvalitní certifikované hadice
a spojky Caterpillar a používáme
značkový lis.

SILNÝ – RYCHLÝ – VÝKONNÝ
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice
tel.: +420 266 015 353, fax: +420 266 015 360
e-mail: info@p-z.cz

www.hyster.cz
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