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POUZE CAT
vyhovují mým požadavkům. Stroje CAT jsou výkonné a spolehlivé a servis od Zeppelin CZ je na trhu všeobecně uznáván jako jeden z nejlepších. Spolupráce se silným partnerem

JE MOJE VOLBA.

Andrea Čelechovská
jednatelka ﬁ rmy DARAN Doprava, s. r. o.

www.zeppelin.cz

ÚVODNÍ SLOVO

Úvodní slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
s prvním letošním sněhem dostáváte do ruky zimní
číslo našeho časopisu HEAVEN, ve kterém bychom
vás rádi pozvali na malou okružní jízdu po zajímavých
místech. Redakční tým opět vyrazil do různých koutů
Čech i Moravy, aby zachytil zajímavé příběhy lidí a jejich strojů. V pravidelných rubrikách se podíváme například do středočeského lomu Deštno, kde se sešla
vybraná společnost v podobě čtyř našlapaných strojů
prémiové řady XE. Ze severu Moravy nám v redakční
poště přistály krásné fotografie pásového rýpadla
s nástavbou Leonard pro čištění pecí v Třineckých železárnách. Nevšední také musel být zážitek z ostrova
Štvanice v Praze, kde firma Subterra pozvala našeho
redaktora na prohlídku podzemí pod řekou Vltavou.
Pásové rýpadlo s důlním výložníkem AVASCO tu čtyřicet metrů pod zemí hloubí tunel pro infrastrukturu.
Kromě klasických reportáží přinášíme na stranách
17–19 ohlédnutí za úspěšnou Cat TATRA Roadshow
2017 a také za soutěží Klubu posádek Cat. V tomto
vydání jsme samozřejmě nezapomněli ani na naši divizi Energetické systémy, která úspěšně dokončila projekt kogeneračních jednotek v moravských teplárnách.
Rád bych také upozornil na článek o nově otevřeném
„e-shopu“ s náhradními díly (Parts Store) na straně
29–30. Nakupovat díly pomocí počítače nebo tabletu
má své výhody a nejen o tom bude řeč ve zmíněném
textu. Je jasné, že rozvoj digitálních technologií a internetu výrazným způsobem proměňuje vše kolem nás.
V minulém úvodníku jsem vás lákal na novou aplikaci
do mobilních telefonů Zeppelin CZ. Čas od té doby po-

kročil a nyní máme ke stažení další aplikaci s názvem
Půjčovna strojů Zeppelin CZ. V ní můžete pohodlně listovat katalogem půjčovny, vybírat stroje, rezervovat,
číst novinky, zkrátka vše, co vás napadne. Osvojit si
naše aplikace je snadné, práce s nimi je rychlá a ušetřený čas tak můžete strávit třeba s rodinou. A protože zimní čas tak trochu nabádá k zamyšlení, dovolte
mi na závěr jedno takové: digitální technologie podstatně urychlily svět kolem nás. Nezapomínejme, že
tu jsou pro nás, aby nám pomohly, ale není dobré se
stoprocentně spolehnout pouze na ně. Určitě je dobré
zachovávat nějakou zdravou míru. Zkrátka, kliknutí
na tlačítko na mobilu nikdy nenahradí osobní kontakt.
A to samozřejmě neplatí pouze v obchodní rovině, ale
i v soukromém životě.
Přeji vám hodně zdraví a štěstí v roce 2018 a doufám, že nad stránkami našeho časopisu strávíte příjemné chvíle.

Stanislav Chládek
generální ředitel společnosti
Zeppelin CZ s.r.o.
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KALEIDOSKOP

Cat® 980M novou posilou
firmy KÁMEN Zbraslav, a.s.
Ve štěrkopískovně společnosti KÁMEN Zbraslav
v Ledčicích u Prahy se v září předával nový kolový
nakladač Cat® 980M, který je dalším přírůstkem do
početné flotily strojů Cat ve firmě KÁMEN Zbraslav,
čítající více než dvě desítky strojů; od pásového

rýpadla, pevných damprů až po kolové nakladače.
Právě těch provozuje společnost nejvíce – v jejich
provozech najdeme zástupce řady G, G II, H, ale
i prémiovou řadu M XE s vysoce úsporným motorem s hybridní technologií. Nový model Cat® 980M

Cat® 980M ještě září novotou

s provozní hmotností 31,3 tuny a výkonem 313 kW
je „nejmenším“ zástupcem v kategorii nakladačů nad
30 tun.

Zeppelin CZ partnerem legendárního
závodu traktorů do vrchu!
Žebnická traktoriáda v západočeské obci Žebnice je v kalendářích všech motoristických nadšenců a snílků vyznačena tučným
písmem. Legendární závod traktorů do vrchu se letos zapsal do
místní kroniky dokonce už po patnácté. Na startu nechyběly „klubové barvy“ Zeppelin CZ. Společnost byla jedním z partnerů akce
a dokonce měla tu čest celý závod odstartovat. Za velkého aplausu publika zahájil závod historický traktor Caterpillar T 35 z roku
1926, který byl zrenovovaný v mostecké servisní dílně.
Po otevírací jízdě Caterpillaru T 35 následoval ostrý závod. Mezi
68 soutěžícími stroji na startu mohli diváci obdivovat jak osvědčené kousky typu Zetor, Fendt nebo John Deere, tak úplné prototypy, jako je „Peklostroj BMW“ nebo traktor s názvem Matylda.
Soutěžilo se v pěti kategoriích: frézy, pracovní čtyřkolky, tovární
Slalom traktorů v uměleckém černobílém provedení
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traktory (s výkonem do 25 koní), tovární traktory (s výkonem nad
25 koní) a ve speciální kategorii „Unlimited“ (tzv. „doma-monty“).
V mezičase jednotlivých jízd byl připraven doprovodný program,
v rámci něhož byly k vidění i stroje z Půjčovny strojů Zeppelin
CZ v Plzni. Diváci si mohli prohlédnout například rýpadlo-nakladač Cat 427F2, pařezovou frézu Vermeer SC30 nebo malý čelní
nakladač Avant.
Žebnická traktoriáda patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co je
v této oblasti u nás k mání. Za 15 let své existence povyrostla,
o čemž svědčí i množství oficiálních partnerů, nicméně neztratila nic ze svého kouzla. Více informací o traktoriádě najdete na
http://www.zebnice.cz/traktoriada/

Závod zahájil historický Caterpillar T35

KALEIDOSKOP

Půjčovna strojů v Ostravě
vyslala elektrocentrálu
na dakarskou rallye

Servisní tým TATRA Buggyra Racing týmu

Zajímavou zakázku uzavřela na přelomu letošního

takže bylo potřeba jednat okamžitě, aby mohl dakar-

zev napovídá, jsou upravené nákladní vozy TATRA

roku ostravská Půjčovna strojů Zeppelin CZ. S po-

ský tým v sobotu vůbec odjet.“

s motory Cat. Ostatně jeden takový soutěžní speciál

žadavkem na zapůjčení elektrocentrály se na ni
obrátil jezdec týmu TATRA Buggyra Racing Martin
Kolomý, který se se svým týmem právě chystal na
39. ročník populárního závodu Rallye Dakar v Jižní
Americe.
„Na poslední chvíli jim selhal jejich vlastní záložní
zdroj, a proto se obrátili na naši půjčovnu, říká o zápůjčce prodejce Půjčovny ZCZ v Ostravě Filip Vojkovský a dodává: „Byl státní svátek a doba dovolených,

Ukázalo se, že potřebám dakarského týmu nejlépe
vyhovuje elektrocentrála řady Olympian, která je

o výkonu bezmála 1 000 koní jsme měli možnost vidět v akci na loňské Cat® Roadshow.

součástí mobilní osvětlovací věže. Před zapůjčením

Zapůjčená elektrocentrála se osvědčila a bez potíží

ji tedy bylo nutné nejprve odmontovat z mobilního

absolvovala celou jihoamerickou etapu Dakaru. Le-

podvozku, o což se postaral technik půjčovny.

tošní závod se konal od 2. do 14. ledna a podle prvních

Záložní zdroj pak posloužil k zálohování servisní flotily dakarského týmu během celého závodu.
Základem TATRA Buggyra Racing týmu, jak už ná-

ohlasů závodních jezdců „Buggyry“ byl letošní ročník
obzvlášť náročný. Fotografie, video i ohlasy aktérů
z letošního Dakaru najdete na webových stránkách
www.buggyra.com.

Záložní zdroj nesmí na Dakaru chybět
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KALEIDOSKOP

Třinecké železárny
opět vsadily na
repasovaný stroj
A tady nakladač v novém kabátu (po repasi)

Na ostravské pobočce Zeppelin CZ si společnost Třinecké železárny převzala nablýskaný
nakladač Cat® 980K, který alespoň na fotografiích vypadá, jako by právě sjel z výrobní
linky. Skutečnost je ovšem jiná. Nakladač totiž v železárnách už nějaký ten pátek sloužil,
konkrétně od roku 2012, a najezdil zde v drsných podmínkách více než 24 000 motohodin.
Manipulace s horkou ocelárenskou struskou
a v prašném prostředí se bez ohledu na kvalitu stroje projevila na jeho technickém stavu.
Zákazník se ale na místo odprodeje stroje roz-

hodl nechat jej repasovat dle norem výrobce
Caterpillar, a to v rámci tzv „CCR“ programu.
K tomuto rozhodnutí určitě přispěly i předchozí dobré zkušenosti s repasemi – z široké flotily Třineckých železáren prošly ostravskými
dílnami například také Cat 980G, 980H, D6H,
nebo M325D. Během tříměsíční renovace byl
stroj kompletně odstrojen a jednotlivé komponenty byly zkontrolovány, vyměněny nebo repasovány. Nakladači přejeme spoustu dalších
bezporuchových směn!

Nakladač před repasí (původní stav)

Cat® 988K pro firmu HÁJEK a SYNOVÉ, a.s.

amerického výrobce, z nichž ten nejstarší (Cat® 998G
z roku 2002) má najeto úctyhodných 28 tisíc motohodin. Právě dobré předchozí zkušenosti s kolovými
nakladači Cat i se servisními službami Zeppelin CZ
sehrály při nákupu nové techniky svou roli.

Nový nakladač se poprvé předvádí hostům pozvaným na slavnostní předání do Jakubčovic nad Odrou

V lomu firmy EUROVIA Kamenolomy, a.s., v Jakubčovicích nad Odrou se konalo slavnostní předání čelního kolového nakladače Cat 988K. Nový stroj doplnil
stávající flotilu rodinné firmy HÁJEK a SYNOVÉ, a.s.,
která v lomu společnosti EUROVIA zajišťuje nakládku
a přepravu horniny. Dodavatelem nového stroje je
výhradní prodejce stavební a těžební techniky Cat
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v České republice, společnost Zeppelin CZ. Předání
se zúčastnili jak zástupci obou společností, tak novináři z celé řady českých i slovenských odborných
médií.
Kromě nového nakladače 988K má firma HÁJEK
a SYNOVÉ ve své flotile již tři nakladače řady 988

„V lomu dostává veškerá technika pořádně zabrat.
V případě nakladačů Caterpillar ale vím, že si s náročným prostředím poradí,“ komentuje nákup nového stroje majitel firmy Ing. Josef Hájek a dodává:
„Pro každou firmu jako je ta naše, je předpokladem
úspěchu spolehlivá a výkonná technika. Sebemenší
neplánovaná odstávka, například z důvodu poruchy,
může mít nepříznivý ekonomický dopad pro našeho
zákazníka a to si nemůžeme dovolit. Naše spolupráce
s firmou EUROVIA Kamenolomy trvá k oboustranné
spokojenosti již řadu let a stroje Cat při ní hrají svou
významnou roli.“

KALEIDOSKOP

Unikátní sací bagr
Mercedes Benz Antos
pokřtěn na Letenské
pláni v Praze

SACÍ BAGR „ELEFANT“ – ZÁKLADNÍ DATA
Sací bagr na podvozku Mercedes Benz Antos

podvozek Mercedes-Benz ANTOS 1842
motor 310 kW / 420 HP Diesel Euro 6

Zeppelin CZ se stal partnerem slavnostního křtu
sacího bagru na podvozku Mercedes-Benz Antos. Do své flotily jej pořídila společnost Bratři
Gallové & spol. s r.o. (dále jen „Bratři Gallové“)
z Prahy, která se zabývá stavebními, zemními
a bouracími pracemi.
Ukázka a křest nového sacího bagru RSP proběhla za
účasti pozvaných zástupců firem a odborných médií.
Stroj, vyrobený na zakázku v Německu, se výborně
hodí například na dočišťovací práce v městské zástavbě, ale může být nasazen také při vyprošťovacích
pracích, při haváriích energetických zařízení nebo při
hledání skrytých inženýrských sítí. Technologie sacího bagru je také šetrná vůči životnímu prostředí.
Vozidlo s hmotností 18 tun je vybaveno nastavitel-

ným vzduchovým podvozkem pro regulaci světlé výšky; nechybí ani výkonné tlakové čerpadlo s integrovanou nádrží na vodu o objemu 200 l nebo výkonný
vzduchový kompresor, který umožňuje vhánět vzduch
do nepřístupných míst. Předimenzovaná výbava sacího bagru umožňuje odsávat materiál až do hloubky
15 metrů nebo ve vzdálenosti 70 metrů od stroje.

Stroje Cat nesmí chybět
Firma bratrů Ladislava a Tomáše Gallových působí
na trhu od roku 2005 a už od svých podnikatelských
začátků vsadila na značku Caterpillar od společnosti
Zeppelin CZ, která tvoří páteř její flotily. V současnosti firma provozuje 21 strojů tohoto amerického
výrobce; od minirýpadla, zeminového válce až přes
rýpadlo-nakladač nebo kolový nakladač.

hmotnost 18 000 kg
výška 3,62 m
šířka 2,50 m
délka 8,45 m
SACÍ VÝKON
max. objem vzduchu 32 000 m³/h
max. vakuum 21 000 Pa
max. hloubka sání 15 m
max. vzdálenost sání 70 m
objem nádoby 4 m³
filtrační systém 40 čisticích filtrů
dosah hyd. ramene 6 m od osy otáčení
průměr hadice 250 mm

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.BRATRIGALLOVE.CZ NEBO WWW.SACIBAGR.COM.

CENTRÁLNÍ TELEFONNÍ LINKA
PRO ZÁKAZNÍKY PŮJČOVNY
Půjčovna strojů Zeppelin CZ pokračuje ve zdokonalování svých služeb. Po spuštění nové mobilní aplikace
připravila další novinku v podobě centrální telefonní linky. Zákazník již nemusí hledat kontakt na konkrétní
půjčovnu ve svém kraji – stačí zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 023 000 a operátoři jej spojí nebo
mu rovnou poskytnou potřebné informace!

CENTRÁLNÍ
TELEFONNÍ LINKA
PŮJČOVNY JE:

MOBILNÍ APLIKACE
PŮJČOVNA STROJŮ
ZEPPELIN CZ ZDARMA
KE STAŽENÍ V ČEŠTINĚ!

bezplatná
v provozu pondělí–pátek (6:00–18:00)
obsluhována proškolenými operátory
vybavena automatem pro zanechání vzkazu
(operátor zákazníka zpětně kontaktuje!)
Na základě zkušeností s provozem této linky se do budoucna počítá s jejím dalším vylepšováním. Cílem je
poskytnout zákazníkovi na jednom místě co možná nejvíce informací, které mu pomohou v jeho rozhodování
či ve výběru konkrétního stroje.

TEĎ UŽ TO NEZVRTÁTE!
NYNÍ STAČÍ, KDYŽ NÁM
ZAVOLÁTE NA JEDINÉ ČÍSLO
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PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Nové pořádky
v lomu Deštno
Rýpadlo Cat® 336F L XE a dva kolové
nakladače Cat® 972M XE řady XE nahradily
starší techniku a odměňují se majiteli lomu
výbornou spotřebou paliva!

Nedaleko Sedlčan ve středních Čechách leží na první pohled nenápadný kamenolom. Samotná těžební jáma je před zraky kolemjdoucích ukryta za nízkými správními budovami a nebýt občas projíždějících tahačů Volvo s výraznou červenou korbou s nápisem LOM
DEŠTNO náhodný kolemjdoucí by možná ani netušil, že tu nějaká těžba probíhá.
Jakmile ale vjedete do areálu, otevře se před vámi typická scenérie. Uprostřed těžební jámy hvízdají automatizované drtiče a třídiče,
jejichž zvuk se mísí s couvacími pípáky nakladačů a s rachotem z projíždějících tahačů. Vzadu u stěny, kde celý koloběh těžby začíná,
neúnavně pracuje pásové rýpadlo nabírající surovou horninu do nákladních vozidel. Všechno vypadá na první pohled úplně samozřejmě, jako kdyby provoz lomu řídila nějaká neviditelná ruka čaroděje. V lomu Deštno naštěstí na žádná kouzla nevěří. Základem úspěchu
jsou tu lidé, kteří se na svět dívají pragmaticky a ve svém oboru se vyznají, jako například vedoucí provozu Jaromír Štěpán, který nás
lomem provedl a prozradil nám důvody, proč se firma vůbec poprvé rozhodla pro stroje Caterpillar.
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PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Nakládka materiálu pomocí nového nakladače Cat® 972M XE

První stroje Cat a rovnou
prémiová řada XE!
Jak už bylo řečeno, v lomu Deštno jsou stroje značky Cat® nováčky. Ve firmě za dobu jejího působení vyzkoušeli rýpadla i nakladače různých značek, jen ty od Caterpillar v deštenském lomu
dosud chyběly. Až do letošního roku. „V rámci postupné modernizace techniky jsme vypsali výběrové řízení na dodávku nových kolových nakladačů a pásových rýpadel. Přihlásili se nám
v podstatě všichni výrobci a vyzkoušeli jsme snad všechno, co je
u nás v dané kategorii k mání,“ říká o nákupu techniky Jaromír
Štěpán a vyprávění prokládá ukázkami srovnávacích grafů na
monitoru svého počítače. Díky moderní telematice jsou provozní
data ze strojů snadno dostupná a mohou být při rozhodování
o koupi techniky užitečným pomocníkem. Na druhou stranu,
svou roli při výběru mohou hrát i jiné než čistě matematické faktory, jako jsou například servisní intervaly, dostupnost servisu
a náhradních dílů, profesionalita prodejního týmu nebo možnosti
financování. Zajímavý graf, který máme v expediční kanceláři
lomu možnost vidět, porovnává spotřeby testovaných kolových
nakladačů, kdy mezi absolutním vítězem (nakladač Cat 972M
XE) a posledním testovaným strojem je téměř dvojnásobný rozdíl. Dobrá pověst, která XE nakladače od jejich uvedení na trh
předchází, se tak v lomu Deštno potvrdila. Pojďme ale od grafů
a čísel zpátky na zablácenou zem deštenského lomu.
V lomu Deštno těží a zpracovávají horninu zvanou granodiorit.
Je to světle šedá, vyvřelá hornina podobná žule a má široké
využití ve stavebnictví, při zemních pracích nebo jako dekorační
prvek například v zahradách. Pilířem výrobního programu byla
do roku 2009 výroba dlažebních kostek, po tomto roce se surovina začala zpracovávat na drcené kamenivo. Pomocí mobilních
drtičů a třídičů se získává kamenivo potřebné frakce, které se
vlastními vozidly dopravuje přímo k zákazníkovi nebo se připravuje dle objednávek k osobnímu odběru. Ročně se takto zpracuje
až 100 000 tun kameniva. Hornina je získávána odstřelem nebo
s pomocí hydraulického kladiva na pásovém rýpadle. Poté je
dopravena do násypky čelisťového drtiče a zpracovávána v soustavě drticích a třídicích linek.
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Fotografie nakládky tahače z úpatí lomu

Stroje Caterpillar
jako filmové hvězdy
Pásové rýpadlo Cat® 336F L XE nám ve světle probleskujícího mrazivě podzimního slunce předvádí, jakým tempem
dokáže v rukách šikovného strojníka pracovat. Pohyb otoče
i ramene je doprovázen takřka neslyšitelným zvukem a rýpadlo připomíná při práci spíše mechanizovaného robota
z nějaké automatizované výrobní linky. Cat® 336F L XE
je vrcholový model výrobní řady. Parafrázováním jednoho
známého sloganu by se dalo říct, že vše, co výrobce dosud
o pásových rýpadlech věděl, vložil právě do tohoto modelu.
Stroj je vybaven robustními a odolnými elektronickými systémy, které dohlédnou, aby byla prováděná práce co možná
nejefektivnější a aby majitele stroje moc nestála. V tomto
případě stojí za zmínku například elektro-hydraulický rozvaděč ACS (Adaptive Control System), který při práci komunikuje s motorem a hydraulickými čerpadly a dokáže přesně
vyhodnotit, jaký hydraulický průtok má v daném okamžiku
do okruhu distribuovat. Dalším chytrým řešením výrobce je
rekuperace (opětovné využití) energie vznikající při pohybu
otoče. Energie je skladována ve speciálním akumulátoru
a v případě vyšší zátěže stroje je znovu využita. Všechny
tyto vymoženosti pomáhají šetřit klíčové komponenty stroje
a snižují spotřebu, která je až o 20 % nižší než u standardních
modelů řady F. Rýpadlo je kromě systému Cat® Product Link
(dálkový dohled nad strojem) od výrobce vybaveno vážicím
systémem s chytrými předvolbami. Na displeji v kabině si
strojník předvolí materiál a typ nákladního vozidla a systém
mu automaticky ukáže, kdy je vozidlo naložené na přípustnou mez a kolik materiálu bylo během směny nebo v jednom
cyklu naloženo. Na první pohled se to může zdát složité, ale
opak je pravdou. Zeppelin CZ samozřejmě ke všem novým
strojům poskytuje školení posádek. V lomu Deštno se tohoto
úkolu zhostil předváděcí technik Zeppelin CZ Pavel Škopek
(mnozí jej znají jako jednoho z organizátorů Klubu posádek
Cat), který strojníkům vysvětlil ovládání nových strojů, a to
včetně všech jejich integrovaných systémů.
Od pásového rýpadla se přesunujeme ke kolovému nakladači, který během naší návštěvy expedoval kamenivo z třídičky do tahačů. Také tady bylo na první pohled vidět, že nová

Pásové rýpadlo Cat® 336F L XE se během naší návštěvy nezastavilo
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mašina skončila v dobrých rukách a strojník Petr Freylich
už ji má pěkně „v ruce“. Když tahač odjíždí, konečně se nám
povede podívat se do kabiny nového nakladače a zeptat se
pana Freylicha na jeho zkušenosti a pocity. V kabině stroje je díky zapnutému topení příjemně a je tu pořádek jako
v obývacím pokoji. Petr Freylich oceňuje joystickové ovládání stroje, které je jednoduché a co se týče citlivosti dobře
vyvážené. Dobrý je také výhled z kabiny všemi směry, takže
nakládka je bezpečná a rychlá. Nakladač je výborný v tahu,
nepodhrábne se a je dostatečně výkonný. Svému majiteli
se také odmění nízkou spotřebou paliva. Za tu vděčí stroj
především chytrým elektronickým systémům a asistentům,
ale také novému typu převodovky. „Nakladače třídy M XE
mají převodovku s plynule měnitelným převodovým poměrem. Účinnost hnacího systému je díky absenci klasického
měniče vyšší a to se samozřejmě projeví v nižší spotřebě
paliva,“ říká o převodovce Jiří Petr, produktový manažer
GCI strojů ve společnosti Zeppelin CZ.
Obě „972ky“ a rýpadlo byly během naší návštěvy v permanenci a vidět je přímo v akci můžete na připravovaném videu, které jsme v lomu Deštno natáčeli s redakcí TV STAV.
Video bude dostupné během ledna na firemním You Tube
kanále společnosti Zeppelin CZ.
Závěrem bychom chtěli poděkovat prodejci Zeppelin CZ z pobočky Modletice Tomáši Vejvodovi, který je spolu se svým
týmem pod touto úspěšnou zakázkou podepsaný, za zorganizování návštěvy v lomu, a také Jaromíru Štěpánovi z Lomu
Deštno, který nám věnoval svůj čas.
Více o lomu Deštno, včetně fotografií techniky v lomu, lze
najít na webu www.lomdestno.cz.

Dva stejné kolové nakladače Cat® 972M XE se míjejí cestou od drtiče

KURIOZITY

UNIKÁTY V ČESKÉ REPUBLICE

Pekelná mise pro speciální rýpadlo Cat®

Cat „Leonard“ se chystá na svoji další „pekelnou“ směnu

Ani 1 000 °C jej nezastaví!
Speciálně upravené stroje pro extrémní podmínky v Zeppelin CZ umí. Po hasičském pásovém nakladači Cat na dálkové ovládání představujeme pásové rýpadlo Cat® 336F L N s unikátní nástavbou pro práci v extrémních teplotách.

Leonard v akci
Společnost Třinecké železárny a.s. je nejvýznamnějším producentem oceli v České republice. Kromě toho provozuje
také více než tři desítky strojů a zařízení Cat® od Zeppelin
CZ. Pásová rýpadlo Cat® 336F L N s výložníkem T8000 od
německé firmy TML Technik GmbH patří k tomu nejzajímavějšímu, co si lze v železárnách v rámci nasazené techniky
prohlédnout. Teleskopický výložník s označením „Leonard“
je zkonstruován pro extrémní teplotní podmínky, které se

tady pohybují mezi 800 až 1 000 °C. Pomocí něj stroj čistí
nalévací hrdla konvertorů, ve kterých dochází ke zpracování
tekutého železa z vysokých pecí. Jednou za čas je potřeba
zatvrdlou hmotu vyčistit a právě to je úkolem pro „Leonarda“. O náročné směně svědčí unikátní fotografie z provozu.
Pro některé z příštích čísel HEAVEN se pokusíme připravit
reportáž z tohoto unikátního provozu.
Fotografie: Marek Džupin | www.dzupin.com
Speciální rýpadlo při čištění nalévacího hrdla
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Po repasi
znovu ve službě

Repasovaný dozer u zakladače

V Sokolovské uhelné poprvé vyzkoušeli certifikovanou přestavbu CCR od Zeppelin CZ. Premiantem byl dozer Cat® D9T
O komplexních repasích strojů Cat podle norem
výrobce už jsme v našem časopisu několikrát
psali. Společnost Zeppelin CZ nabízí tento unikátní program pod zkratkou CCR (Cat Certified
Rebuild). Loňský rok se rodinka repasovaných
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strojů, neboli „rebuildů“, rozšířila o další přírůstek. Pásový dozer Cat® D9T společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., (dále jen
SUAS) sjel z výrobní linky Caterpillar už v roce
2009 a v roce 2016 podstoupil jako vůbec prv-

ní stroj SUAS komplexní repasi CCR v dílnách
pobočky Sokolov firmy Zeppelin CZ. Jak repase
dopadla? Splnila očekávání? A jaké jsou první
pocity strojníka? I to bylo cílem naší cesty do
Sokolova.

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Cat® D9T je krásný ze všech úhlů. Jeden z mála strojů, kterému špína sluší víc, než kdyby právě vyjel z myčky

Neopouštěj staré známé
pro nové
Parafrázováním textu známé písničky by se dalo jednoduše odpovědět na otázku, co vede majitele k rozhodnutí nechat si zrenovovat starší stroj. Podobný pohled
na věc mají i v Sokolovské uhelné. Na Cat® D9T si tu
zkrátka všichni zvykli a koncepce stroje, jehož pohonná
jednotka se ještě obejde bez přidávání močoviny, jim
úplně vyhovoval. Nicméně bezmála 24 000 najetých
motohodin dávalo tušit, že stroj bude muset co nevidět
podstoupit nějakou tu „léčebnou kúru“.
Dozer D9T pracoval v nepřetržitém provozu na divizi
Těžba (sekce Skrývka). Jako hlavní stroj na daném úseku měl na starost úpravu plání, například pro výstavbu
nové komunikace nebo při rozšiřování tzv. „pasovek“,
tedy pásových dopravníků, které odváží vytěženou horninu k dalšímu zpracování. I přes veškerou pravidelnou
péči dostával dozer v mazlavém blátě pořádně zabrat
a bylo tedy na čase poohlédnout se po nějaké repasi.
„Certifikované přestavby CCR v SUAS znali, přesto
rozhodnutí nebylo lehké. Několikrát jsme se vydali na
inspekční cestu na Mostecko, kde několik provedených
rebuildů také jezdí,“ říká mechanik divize Služby, René

Menší dozer Cat® D8T trochu připomínal valící se kouli bahna. Nicméně i na něj
čekaly očistné lázně v podobě CCR přestavby, která je již v současné době provedena

Křiva, a dodává: „Zvažovali jsme všechna pro a proti.
Kolik můžeme uspořit, co by nám přinesl úplně nový
stroj a podobně. Nakonec padlo rozhodnutí odvézt D9T
na certifikovanou repasi.“

Úkol zněl jasně: rozebrat,
vyčistit, znovu postavit…
Takhle na papíře vypadá repase CCR jako hračka, nicméně ve skutečnosti je to pořádný kus práce, na kterém
se podílí početný tým lidí. Celý stroj je potřeba kompletně odstrojit, vyčistit, opískovat, promazat, odmontované komponenty prohlédnout a případně vyměnit a samozřejmě všechno znovu složit a odzkoušet. Jak potvrdil
Petr Vynikal, prodejce servisních služeb v sokolovské
pobočce Zeppelin CZ, v tomto případě zůstal v podstatě jen rám a přibližně 90 % dílů bylo nově repasováno
nebo vyměněno. Stranou nezůstala ani kabina, která
byla nově vypolstrovaná; repasí prošla klimatizace i některé ovládací prvky. Na podvozkové části byla klíčová
výměna měniče a stranových převodů. Předpokládá se,
že životnost dozeru se CCR přestavbou prodloužila jednou tolik; to znamená, že ho nyní čeká dalších přibližně
24 000 motohodin.

Povrchový důl společnosti
Sokolovská uhelná, právní
nástupce, a.s., má určité
kouzlo se všemi svými pasovkami a těžebními stroji
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Aby měl zákazník přehled o průběhu všech prací,
byly ve smlouvě stanoveny tzv. kontrolní dny. To
v praxi znamenalo, že každých čtrnáct dnů byl
zákazník přímo v dílnách Zeppelin CZ podrobně
informován, co bylo na stroji uděláno a které další úkony teď stroj čekají. Vše bylo pečlivě zadokumentováno; o odborný dohled nad zakázkou se
postaral již zmíněný Petr Vynikal, dále dílenský
dispečer Tomáš Pislcajk, který řídil a zajišťoval
průběh opravy, a také Tomáš Rund, prodejce
Zeppelin CZ v Sokolově, který má na starost
veškerý obchod se Sokolovskou uhelnou.

Opět v top formě
Za repasovanou „dé-devítkou“ jsme se vypravili do povrchového dolu SUAS, kde si Cat® D9T
v kulisách impozantního zakladače pobrukoval
svou typickou klapavou „muziku“. Právě zde přihrnoval základy pro novou pasovku, když jsme
z každodenní rutiny vyrušili jejího strojníka,
abychom se ho zeptali, jak si s nově repasovaným strojem rozumí: „No, šlape jak hodinky,“
říká s úsměvem a popojíždí o kus dál, abychom
mohli stroj vyfotit na pozadí obřího zakladače.
„Myslím, že teď je i tišší a má větší výkon. Také
spotřeba olejů klesla. Zdá se, že všechno perfektně těsní, nic neuniká. Servisní výjezdy ke stroji
se omezily, což myslím, že bylo také záměrem
renovace,“ uzavírá své hodnocení obsluha stroje.
Perfektní výkon, který podali zaměstnanci servisu a obchodního oddělení Zeppelin CZ, tedy
našel své uznání. V době reportáže se pro SUAS
dokončovaly další CCR přestavby. Jak nám prozradil hlavní mechanik divize Služby, Ing. Pavel
Francisko, v současné době se postupně pracuje na třech „rebuildech“. V dílnách Zeppelin CZ
jsou nyní odstaveny dva pásové dozery Cat® D8T
a kolový nakladač Cat® 966H.

Repasovaný stroj se v podstatě nezastaví. Pracuje v nepřetržité směně

Realizační tým Zeppelin CZ, který se podílel na historicky prvním „rebuildu“ pro významného zákazníka na Sokolovsku, je
nastoupený před „téměř“ novým dozerem. Zleva Jiří Kučera (mechanik), Stanislav Böhm (mechanik), Jan Odvárka (mechanik),
Petr Vynikal (prodejce poprodejních služeb servisu a náhr. dílů), Tomáš Pislcajk (dílenský dispečer), Ladislav Šperka (technik
specialista), René Křiva (mechanik SUAS, divize Služby), Ing. Petr Slapnička (specialista SUAS, divize Těžba), Ing. Pavel
Francisko (hlavní mechanik SUAS, divize Služby), Petr Dvořák (ředitel oblasti Západ), Jiří Trnka (vedoucí Product Support),
Tomáš Rund (prodejce pobočky Sokolov), Radek Panajotov (mechanik)

CERTIFIKOVANÉ PŘESTAVBY OD ZEPPELIN CZ
CAT CERTIFIED REBUILD (CCR) = komplexní přestavba stroje Cat®, která se řídí přísnými normami
výrobce Caterpillar. Přestavba stroje probíhá v několika fázích, při kterých je zkontrolováno a vyměněno až
7 000 součástí za originální díly Cat®. Aby se dodržel přesně stanovený postup, je celý proces přestavby
auditován včetně závěrečných zkoušek. Repasovaný stroj dostává nové výrobní číslo a záruku.
CERTIFIED POWER TRAIN REBUILD (CPT) = alternativou ke komplexní přestavbě je renovace pohonného a hnacího ústrojí. Podobně jako u CCR jsou jednotlivé komponenty rozebrány, testovány a na základě
jejich skutečného stavu jsou buď repasovány, nebo vyměněny.
CERTIFIED HYDRAULIC REBUILD (CHR) = v rámci této přestavby jsou kompletně zrenovovány komponenty hydraulického a hydrostatického systému, jako jsou čerpadla, motory, akumulátory, pístnice apod.
Tato renovace se týká především rýpadel a jejím cílem je zvýšit jejich produktivitu, stejně jako cenu stroje
při jeho případném odprodeji.
CERTIFIED MACHINE COMPONENT REBUILD (CMCR) = tato přestavba je zaměřena na motor a (nebo)
převodové ústrojí a měnič točivého momentu. Dle skutečného stavu stroje dává zákazníkovi možnost vybrat
si celkový rozsah renovačních prací (buď motor, nebo převodovku/měnič točivého momentu nebo obojí).
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Podruhé a nikoliv
naposledy

CAT TATRA
ROADSHOW
®

Roadshow letos
bavila i učila
V květnu letošního roku bylo ve vybraných
pískovnách v Čechách i na Slovensku pořádně
veselo. Společnost Zeppelin CZ (a Zeppelin SK
na Slovensku) zde pro své zákazníky a pozvané
hosty připravila další ročník oblíbené předváděcí show pod širým nebem s názvem Cat TATRA
Roadshow 2017. Partnerem akce byla společnost Construction SITECH CZ s.r.o. (dodavatel nivelačních a měřicích technologií značky
TRIMBLE) a výrobce nákladních vozidel TATRA
TRUCKS a.s. Celkem ve třech pískovnách akci
navštívilo přes 1 200 hostů. Součástí akce byla
i dovednostní soutěž v ovládání strojů Cat®,
která byla určena pro členy zájmového sdružení
Klub posádek Cat.

Celkový pohled na expozici Cat TATRA Roadshow

Technologie v popředí
Celkem ve třech pískovnách se návštěvníci
seznámili jak s novinkami v oblasti stavebních
a těžebních strojů Cat®, tak s technologiemi,
které pomáhají zvyšovat produktivitu na stavbě i při těžbě surovin. Právě technologie byly
hlavním tématem letošní show. Technologická
řešení byla prezentována na pěti stanovištích,
z nichž každé bylo nějak tematicky zaměřené
(více informací v grafice).
Během akce bylo k vyzkoušení připraveno až
16 strojů Cat, od minirýpadel, přes pásový dozer,
kolová rýpadla až po kolové nakladače z nové
řady M XE. Svou expozici zde měla i v Čechách
slavná značka TATRA – na improvizovaném
pískovém zkušebním okruhu se prohánělo hned
několik novinek tohoto výrobce.

Takovéto smeče neumí ani Michael Jordan. Nová soutěž v hodu do koše všechny bavila

Na pěti stanovištích se návštěvníci seznámili
s výhodami jednotlivých řešení. Během akce
bylo k vyzkoušení připraveno až 16 strojů Cat,
od minirýpadel přes pásový dozer, kolová rýpadla až po kolové nakladače z nové řady M XE.
Roadshow bavila…
Zpestřením programu byly ostré jízdy speciálně
upraveného dakarského tahače TATRA s výkonem 1 000 koní. Vylosovaní výherci se pak
mohli svézt s několikanásobným okruhovým
šampionem Davidem Vršeckým, který svou TATRU mezi písečnými dunami rozhodně nešetřil.
Velký zájem byl také o vystavené veterány, ať
už o legendární Tatry z přelomu padesátých
a šedesátých let nebo o dozer Caterpillar z roku
1936. Nechyběl ani velký stan s občerstvením.

Výherce slosování se mohl projet na sedadle spolujezdce této vyšperkované závodní tatrovky,
která se po úzkých písečných cestách proháněla daleko za limity běžných rychlostí
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Jaké jsou ekonomické výhody 2D nivelačních systémů ve strojích Cat? S jakou přesností pracují a jak mohou urychlit průběh stavby?
Nivelační 2D systémy od společnosti SITECH CZ budou prezentovány na těchto strojích:
• minirýpadlo Cat® 300.5E vybavené laserovou nivelací

• pásové rýpadlo Cat® 330F LN

• smykem řízený nakladač Cat® 246C s radlicí typu VPAT

• kolové rýpadlo Cat® M315F s naklápěcí lopatou (Rototilt)

2

Jak si jednoduše připravit digitální model terénu a jak jej nahrát do řídicí
jednotky stroje Cat®? V čem je toto řešení nedostižné a jaké má výhody v praxi? Odborníci z firmy SITECH CZ a Zeppelin CZ řešili tyto otázky na druhém
stanovišti, přičemž učební „pomůckou“ jim byly dva smykem řízené nakladače
Cat® 246D (2 x) s radlicí a grejdrem.

3

Stanoviště č. 2 patřilo smykem řízeným nakladačům Cat® 246D s radlicí a grejdrem a s nivelačními systémy TRIMBLE od firmy SITECH CZ

Nivelační systémy integrované přímo ve strojích Cat®. Jak fungují a jaké mají výhody?
Jak lze pohodlně sdílet data mezi jednotlivými stroji Cat® na staveništi a k čemu je to
dobré? V hlavních rolích byly opět společnosti SITECH CZ, Zeppelin CZ a tyto stroje:
• pásový dozer Cat® D6N XL s integrovanou 3D nivelací, rozrývačem a radlicí typu VPAT
• tahačové válce Cat® CS44 (2 x)

4

Pásový dozer Cat® D6N XL s integrovanou 3D nivelací

5

Na hypermoderním stanovišti číslo 4 byly k vyzkoušení i digitální simulátory rýpadel

Jak digitální technologie mění celý obor stavebnictví, nejlépe ilustruje koncept „propojené stavby“. Stroje Cat jako „organické“ součásti stavby. Přenos dat ze strojů do projekční kanceláře a zpět, a to
v reálném čase a s okamžitým dopadem na průběh stavby. Jak tento
koncept využít ve svůj prospěch, ukázali odborníci ze SITECH CZ.

Jak materiál co nejefektivněji přepravit v terénu i na
silnici? Ke zkušebním jízdám byly k dispozici jednostranné či třístranné sklápěče v provedení 6 x 6
a 8 x 8. Kromě těchto vozidel mohli návštěvníci vidět
i nákladní automobil TATRA PHOENIX Euro 6 v limitované edici PRÄSIDENT.
Průřez produktovou řadou českého výrobce nákladních vozidel TATRA skvěle doplňoval program letošní roadshow

A UŽ NYNÍ SE MŮŽETE TĚŠIT NA CAT ROADSHOW 2018!

Sledujte naše webové stránky www.zeppelin.cz nebo mobilní aplikaci

Stroje na zkoušku
Mimo oficiální část programu bylo možné si kdykoliv během dne vyzkoušet některý z tzv. „volných“ strojů. Ke každému stroji byl přidělen kompetentní člověk
ze společnosti Zeppelin CZ, který odpovídal na případné dotazy nebo vysvětlil
instalované technologie. V pískovnách byla k vyzkoušení tato technika:
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• kolové rýpadlo Cat® M318F

• kompaktní kolový nakladač Cat® 906H

• kolový nakladač Cat® 966M XE

• rýpadlo-nakladač Cat® 432 F2

• kolový nakladač Cat® 930M

• minirýpadlo Cat® 308D CR SB

KLUB POSÁDEK CAT

Soboty patřily nadšencům
z Klubu posádek Cat

Výsledková listina

Výsledková listina

Hrušovany u Brna

Osazenstvo soutěže KPC v Ledčicích

Na své si během Roadshow přišli i členové zájmového sdružení Klub posádek Cat, kteří změřili své schopnosti v dovednostních soutěžích
na strojích Cat. Ve třech disciplínách soutěžilo
celkem 41 členů. Zajímavou novinkou mezi letošními disciplínami byl hod na basketbalový
koš pomocí kompaktního nakladače. Posádka stroje měla za úkol v co nejkratším čase
dopravit tři balony z kuželů do sítě, přičemž
jako zpestření této soutěže mohl soutěžící
povolat někoho ze svých známých nebo z řad
rodinných příslušníků, kteří mohli závěrečným
hodem z ruky vylepšit celkový čas strojníka!
O zábavu tak měli postaráno skutečně všichni. Výsledkové listiny z obou soutěží najdete
níže. Vítězové z každé ze dvou zastávek se
kvalifikovali na mistrovství Evropy v ovládání
strojů Cat, které příští rok pořádá Zeppelin
Fahrerclub v Německu.

Místo

Jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tomáš Fikar
Martin Šanda
Ivo Bradáč
Michal Cibula
Radek Páviš
Karel Vyroubal
Jan Škrabal
Marek Dubský
Jaromír Šanda
Zdeněk Páviš
Jakub Mahdal
Ondřej Kolomar
Tomáš Chmelař
Josef Vávra
Andrzej Boruta
Antonín Syrový
Radek Mikuš

Celkový
čas
6:16
6:17
6:23
7:13
7:27
7:31
7:40
7:42
8:18
8:27
8:36
9:20
9:33
10:05
11:58
13:39
16:04

Ledčice

Místo

Jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Radim Fucyman
Jiří Kerďo
Martin Schejbal
Jan Pešek
Tomáš Sooky
Marek Koudelka
Aleš Červenka
Štefan Kerďo
František Hamral
Miloš Dzian
Bohumil Lefner
Jiří Dzian
Pavel Štefek
Karel Hahn
Radek Jirotka
Jiří Lassig
Roman Horák
Petr Jelínek
Jiří Minaříček
Jiří Novotný
Petr Jančík
Pavel Moucha
Václav Formánek
Miloslav Hrubý

Celkový
čas
6:10
6:54
7:44
7:56
7:57
8:07
8:07
8:23
8:32
8:32
8:51
9:08
9:23
9:52
9:58
10:01
10:01
10:28
10:37
11:11
11:54
13:23
14:16
23:04

Osazenstvo
Osazenstvo soutěže
soutěže KPC
KPC vv Hrušovanech
Hrušovanech
... a tady hrušovanská parta KPC

Oblíbená kratochvíle strojníka na sobotní dopoledne?
No přeci zasouvání kolíku. Na čas
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KLUB POSÁDEK CAT

KPC v říši
technických divů…

Sestava i s klubovou vlajkou před legendárním TU 144 (sovětská obdoba letounu Concorde).
Zleva: Karel Vyroubal, Tomáš Sooky, Pavel Škopek a Radim Fucyman

V době své největší slávy bylo nadzukové letadlo Concorde to nejlepší, co v osobní letecké přepravě křižovalo nebe. Za cenu mírně ojeté škodovky jste si mohli ve VIP sedačce
dopřát let z Londýna do New Yorku, který v Concordu trval neuvěřitelných 3,5 hodiny.
Technický skvost, který společnými silami vyrobili Francouzi a Britové, už bohužel od
roku 2003 na nebi neuvidíte, ale vzácnou možnost prohlédnout si letoun zvenku i zevnitř
mají návštěvníci leteckého a technického muzea v německém Sinsheimu. Podobné štěstí
měli i tři loňští vítězové soutěže Klubu posádek Cat (KPC), kteří se spolu s doprovodem
z Zeppelin CZ do tohoto unikátního muzea vydali.
Účastníci zájezdu ve složení Radim Fucyman
(vítěz soutěže v Ledčicích), Tomáš Sooky (vítěz soutěže v Chbanech), Karel Vyroubal (vítěz soutěže z Hrušovan), Pavel Škopek a Jan
Rybář (za KPC) nasedli 6. dubna pronajatého
minibusu a vydali se směr německý Sinsheim.
Zdejší muzeum je absolutním rájem pro každého, komu voní benzín, olej a řev dvanáctiválce bez tlumiče je pro něj rajskou hudbou.
V halách i na venkovních plochách tu čekají
stovky pečlivě zrestaurovaných exponátů, od
osobních i nákladních vozů, motocyklů, letadel, vojenské a kosmické techniky až po lodě,
vlaky či ponorku. Všechny vystavené kousky
jsou navíc zrestaurovány s příkladnou precizDo všech exponátů se dalo vlézt. I do německé ponorky řady U9
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ností, tolik typickou pro naše západní sousedy. Podobně i doprovodný program v podobě
multimediálního 3D kina s technickou tematikou zanechává v návštěvnících podobný pocit,
asi jako kdyby vás vystřelili v raketě na Mars.
Po příjezdu na místo se posádka z Čech vypravila nejprve do místní samoobslužné restaurace nabízející výbornou bavorskou kuchyni. Poté následovala prohlídka první části
muzea v Sinsheimu a také návštěva 3D kina
typu Dome (kopulové provedení). Vybrat si zde
můžete z několika filmů, jako je například podvodní svět, nebo let na Měsíc. Jak už to tak
bývá, hromada zážitků se večer musí probrat,
a to nejlépe u piva a u něčeho pořádného k zaNašel se i jeden z prvních dozerů Cat. Vzácný kousek

V dobách vesmírného soupeření mezi SSSR a USA znamenal sovětský
raketoplán Buran významný políček americkému kosmickému průmyslu.
Povrch raketoplánu je z keramiky, a to kvůli vysokým teplotám při startu.
Jeden z nejvzácnějších exponátů v Sinsheimu.

kousnutí. Návštěva vyhlášené pivnice v centru
města tedy nemohla chybět.
Druhý den byla v plánu prohlídka druhé části
muzea, která se nacházela pár kilometrů od
Sinsheimu. I tady bylo rozhodně na co se dívat. Mezi nejlepší zážitky toho dne se zařadilo
například námořní muzeum včetně možnosti
podívat se do útrob vojenské ponorky. Ostatně o tomto parádním výletě pro vítěze soutěže
KPC na Cat Roadsow 2016 nejlépe vypovídají
fotografie z akce. Více fotografií si lze prohlédnout na Facebooku, na oficiálním profilu
Klub posádek Cat. Více informací o muzeu
najdete na webu zde https://sinsheim.technik-museum.de/.
Jedna společná fotka a jde se na loď

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Novinka roku 2017:
kolový manipulátor
Cat® MH3022
pro práci s odpady

V pravidelné rubrice Nové stroje Cat si dnes představíme jednu z novinek pro práci v komunálu – kolový manipulátor pro práci s odpady Cat® MH3022. Stroj patřící k menším modelům v rámci této kategorie překvapí vynikající
stabilitou, výkonem a všestranností. Manipulátor se výborně hodí pro práci ve sběrných a recyklačních dvorech,
v průmyslových provozech a pro manipulaci s volně loženým materiálem. Pojďme se podívat na hlavní přednosti
tohoto stroje podrobněji.

Příkladně ekonomický provoz
Provozní náklady jsou při podnikání v jakémkoli oboru alfou omegou. V Caterpillaru jsou si toho vědomi, a proto je
také při vývoji strojů kladen velký důraz na jejich produkti-
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vitu. V Cat® MH3022 si náklady na provoz bere na starost
elektronika. Výkonný nízko-emisní motor Cat C7.1 ACERT
(výkon 126 kW; emisní norma EU stupeň IV) je řízen elektro-

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Neocenitelnou funkcí při práci s odpadovým
materiálem je hydraulicky zdvihaná kabina

nicky a nabízí řadu funkcí pro dosažení nízké spotřeby paliva. Motor si například umí sám podle aktuálních podmínek
regulovat otáčky, k dispozici je funkce vypínání motoru při
běhu naprázdno (intervaly pro vypnutí lze nastavit) nebo oblíbený ECO režim, kdy motor snižuje své otáčky, aniž by byl
přerušen přenos výkonu k pracovnímu nářadí stroje. Změn
doznala i chladicí soustava, které vévodí výkonný ventilátor
s nastavitelnými otáčkami. Majitel stroje ocení také dobrý
přístup k motoru a k důležitým servisním místům nebo zabudovaný filtr pevných částic s prodlouženou životností odpovídající předpokládané životnosti stroje. Manipulátor lze
provozovat na naftu s velmi nízkým obsahem síry (ULSD –
Ultra Low Sulfur Diesel) s obsahem síry 10 ppm nebo méně
nebo na směs bionafty (až stupně B20) s naftou ULSD.
Podobně jako motor je vyladěný také hydraulický systém.
Ten doznal některých změn. Mozkem je elektronický modul
pro řízení hydraulického čerpadla (EPC – Electronic Pump
Control), který přizpůsobuje hydraulický průtok provozním
podmínkám, a pomáhá tak šetřit palivo i hydraulické komponenty, které nejsou zbytečně vystavovány zátěži. Také
hydraulický ventil byl u MH3022 vylepšen – jeho konstrukce je jednodušší, zjednodušil se i přístup k němu. Otoč stroje
je z důvodu lepší pohyblivosti řešena samostatným hydraulickým okruhem s vlastním čerpadlem.

Zdvihaná kabina pro větší
komfort i bezpečí
Mimořádná péče byla v Caterpillaru věnována pohodlí obsluhy. Při manipulaci s materiálem musí mít strojník dobrý

Stroj je vybaven různými ochrannými prvky

Motorový prostor jak ze škatulky. Sdružené servisní body jsou u Caterpillaru už samozřejmostí

výhled všemi směry, aby si dokázal práci efektivně zorganizovat a také aby mohl bezpečně naložit materiál například
do vagonů. Řešením v případě MH3022 je hydraulicky zvedaná kabina (2,4 m). Plynulý pohyb kabiny s automatickým
dobrzďováním zajišťují dva silné hydraulické válce. Paralelogramová konstrukce pákového mechanismu umožňuje,
aby kabina zůstávala vždy ve vodorovné poloze. Uvnitř
najde strojník maximální pohodlí, které potřebuje k náročné
práci. Ovládání stroje usnadňují pokročilé automatické systémy, které přispívají k vyšší bezpečnosti při práci. Automaticky je ovládán například zámek pojezdu, nápravy nebo
otoče. Uzamknutí otoče lze navíc nově použít nezávisle na
zámku nářadí. V bohaté výbavě stroje nechybí ani přední
a zadní kamera nebo výkonné LED světlomety pro dokonalé
osvětlené pracovní plochy. Obraz z kamer je přenášen na
barevný LCD monitor s vysokým rozlišením a lze je promítnout současně na jedné obrazovce tak, aby obsluha měla
v každém okamžiku lepší výhled do okolí stroje.

Závěrem
Nový kolový manipulátor Cat® MH3022 je po všech stránkách nadupaný stroj, připravený na náročné a dlouhé směny.
Oficiální prodejce, společnost Zeppelin CZ, jej navíc umí dovybavit přesně na základě požadavků zákazníka. K dispozici
jsou různé konfigurace a celá řada originálního příslušenství,
jako jsou čelisťové drapáky, rýpací drapáky nebo speciální
drapáky pro manipulaci s odpadem. Pro práci s kovovým šrotem lze manipulátor osadit elektromagnetem, který je poháněn vlastním generátorem (15 kW). Více informací rádi poskytnou prodejci společnosti Zeppelin CZ. www.zeppelin.cz

Detail drapáku pro manipulaci s odpadem
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Kde nové nápady
nezapadnou…

Kotel na biomasu je pořádně hladový. Zásobníky uvnitř stanice musí být pořád plné – o jejich obsluhu se stará speciálně upravený
nakladač od Zeppelin CZ. Stroj nám ochotně předvedl mistr pomocných provozů Ostrovské teplárenské Jan Kačmár

Společnost Zeppelin CZ přišla s ojedinělým řešením pro vážení biomasy
na kolovém nakladači Cat
Město Ostrov v západních Čechách má poměrně zajímavou
historii. V padesátých letech minulého století byl rozmach Ostrova spojován především s nalezišti uranu, který se zde těžil;
později zde byl postaven závod ŠKODA, kde se pro tuzemský
i světový trh vyráběly trolejbusy. Město se zapsalo také do
kroniky československé architektury, a to svým netradičním
urbanistickým pojetím centra města podle amerického vzoru,
se kterým přišel a se kterým se proslavil architekt Jaroslav
Kraus. Nebyly to však architektonické perly ani nostalgické
vzpomínání na slavnou strojírenskou éru, co nás do Ostro-
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va přivedlo. Důvodem naší návštěvy byla firma Ostrovská
teplárenská, a.s., která si od Zeppelin CZ pořídila speciálně
vybavený kolový nakladač Cat® 938K pro obsluhu nově postavené teplovodní kotelny na dřevní štěpku. Stroj je doslova
prošpikovaný moderními vážicími technologiemi, které společnosti pomáhají s přesnou analýzou a s řízením provozu.
K podrobnějšímu popisu celého řešení se ještě dostaneme,
pojďme si ale nejprve představit „kulisy“, ve kterých nová
„938ka“ pracuje.

PO STOPÁCH STROJŮ CAT
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Až 100 tun lesní štěpky denně naloží nakladač Cat® 938K do násypky nové kotelny
v Ostrově nad Ohří. Dalších až 150 tun materiálu denně čeká na stroj v deponii.

Podobný princip jako v Ostrově je k vidění také na Slovensku. Cat® 962H od
Zeppelin SK umožňuje přenášet data z váhy PFREUNDT prostřednictvím sítě WiFi.

Sklady uhlí patří zatím k nezbytnému inventáři společnosti Ostrovská teplárenská.
Právě tady najdeme další ze strojů produkce Caterpillar – pásový dozer Cat® D5N,
který u firmy spolehlivě slouží od roku 2004. Jeho úkolem je rozhrnovat skládku
dle předepsaných pravidel. Uhlí jako zdroj energie by mělo být v OT z části postupně
nahrazováno ekologičtějšími palivy, jako je dřevní štěpka či zemní plyn. Kromě ekologického hlediska je dalším důvodem pro modernizaci provozu zastarávání technologií
– některé pocházejí ještě ze sedmdesátých let.

Zelená pro nové nápady
S myšlenkou postavit zbrusu novou teplovodní kotelnu
na dřevní štěpku, kde by se jako palivo spalovala lesní
štěpka z Krušných hor, si v Ostrovské teplárenské (dále
jen OT) pohrávali několik let. Důvodem nebyla pouze
dobrá dostupnost suroviny, ale i ekologické hledisko takového provozu a zejména státní podpora výroby tepla
z obnovitelných zdrojů.
Analytický přístup s důrazem na maximální efektivitu se
uplatnil i v přípravné fázi výstavby kotelny. Nejprve bylo
zapotřebí se podívat, jak podobné provozy u nás fungují, a potom se přemýšlelo, jak tento provoz co nejlépe
zabezpečit, aby byl maximálně efektivní a aby splňoval
přísné regule evropských úřadů. „Pro zavážení paliva byl
nutný správný výběr kolového nakladače. Naším úkolem bylo na základě dodaných výkresů přesně spočítat
veškeré dosahy a předpokládané kubatury, abychom
mohli zákazníkovi doporučit to nejlepší řešení,“ vypráví
o počátcích Tomáš Rund, prodejce sokolovské pobočky
Zeppelin CZ, který stojí za úspěšnou realizací této zakázky. V této fázi zakázky přispěl svými dlouholetými
zkušenostmi také produktový manažer GCI strojů Jiří
Petr, který stejně jako zbytek týmu Zeppelin CZ odvedl
výbornou práci. Vítězem v rozhodování se tak nakonec
stal kolový nakladač Cat® 938K, který bylo ale nutné
pro potřeby ostrovské teplárny náležitě upravit. A právě tady vstupuje do hry know-how výhradního dealera

Cat® v České republice, společnosti Zeppelin CZ, a také
schopnosti dalších subdodavatelů.

Vážit a zase vážit
Provozovat kotelnu je náročné a je při tom potřeba
spousta informací. Provozovatel musí hlídat hned několik faktorů, z nichž nejdůležitější je množství naváženého paliva, ze kterého se pak vypočítává například
jeho účinnost. Zpracovat taková data není jednoduché, nicméně trojstranná spolupráce odborníků z OT,
Zeppelin CZ a firmy Vetra International dala vzniknut
ojedinělému řešení, které u nás zatím nemá obdoby.
„Konvenční způsoby pro vážení materiálu se dosud
omezovaly buď na klasickou nájezdovou rampu s instalovanou váhou, nebo se s pomocí tužky a papíru přepisovaly váhy z integrovaného vážicího systému stroje,“
vysvětluje Tomáš Rund z Zeppelin CZ a dodává: „Tady
jsme poprvé instalovali nový systém, který by se dal
nazvat jako prostorové vážení v reálném čase. Toto
řešení eliminuje nedostatky výše zmiňovaných postupů
a co se týče přesnosti, přináší úplně novou dimenzi.“
A jak to tedy vlastně celé funguje? Na stroji je instalován
špičkový vážicí systém německého výrobce PFREUNDT
od společnosti Vetra International. Jak nám prozradil
obchodně technický manažer a prokurista společnosti
Vetra International Tomáš Veselý, tento výrobce patří
vůbec k prvním průkopníkům vážicích systémů a váhy

O nakladači Cat® 938K
Stroj, vyrobený v roce 2012, byl jako použitý předán do Ostrovské
teplárenské v roce 2016. K jeho výbavě patří vysokovýklopná lopata na štěpku. Na přání zákazníka byl stroj vybaven funkcí WHITE
SOUND, díky které může bez obtěžujícího hluku pracovat i v nočních hodinách. (Poznámka redakce: V případě WHITE SOUND je
klasický „pípák“ nakladače nahrazen chrochtavým zvukem s jinou
zvukovou frekvencí, která nezatěžuje okolí nežádoucím hlukem.)
Užitečnou funkcí pro strojníka je zabudovaná GSM brána s funkcí
Hands Free, díky které se může bezpečně spojit například s řidiči
kamiónů přivážejících materiál. Svou první směnu absolvoval nakladač při úklidu sněhu v areálu firmy, při kterém si obsluha osvojila jeho ovládání a základní funkce.
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PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Vysokovýklopná lopata KAME na štěpku

tohoto výrobce se montují i na celou řadu dalších
zařízení a strojů, jako jsou pásové dopravníky,
mobilní drtiče, kontejnery či svozová vozidla v odpadovém hospodářství. Vážicí systém je na dálku
propojen se speciální venkovní infrabránou, která
monitoruje průjezd stroje v předem vymezeném prostoru. Data o průjezdech nakladače se automaticky
synchronizují s daty z vážicího systému, a dochází
tak k přesnému zaznamenávání celkového množství
materiálu putujícího do biomasového kotle. Před zahájením ostrého provozu bylo potřeba celý systém
vyladit tak, aby nedocházelo k chybám při měření, například při opakovaném průjezdu nakladače
v monitorovaném prostoru. Tady přišly na řadu
zkušenosti dodavatele infrabrány, západočeské IT

V zorném poli strojníka je umístěna světelná signalizace,
která detekuje, zda se stroj právě nachází v měřeném úseku

Pohyb stroje v nakládacím prostoru kotelny neujde pozornému
„oku“ infrabrány, která komunikuje s váhou uvnitř stroje

firmy Widetech s.r.o., která pracuje hlavně v oboru
elektro a telekomunikací. Spolupráce všech zainteresovaných dodavatelů nakonec přinesla kýžený
efekt – vážicí systém poskytuje přesná data, která
lze navíc prostřednictvím USB portu snadno přenést na přenosný flash disk, takže je majitelé mohou pohodlně zpracovávat v teple kanceláře.

Závěrem
V případě této zakázky pro firmu Ostrovská teplárenská došlo k nebývalé symbióze několika zkušených
dodavatelů, kteří si ve prospěch zákazníka vyměnili
část svého know-how. Na konci této spolupráce je
úspěšně zvládnutý projekt, který může být předobrazem pro další podobné provozy v energetické branži.

Ovládací panel váhy je umístěn na pravém sloupku kabiny

O společnosti Ostrovská teplárenská, a.s.

O společnosti Vetra International s.r.o.

Moderní teplárenská společnost zajišťuje dodávky energií
v lokalitě města Ostrov. Teplo pro vytápění a ohřev teplé
užitkové vody je dodáváno více než 6000 bytů v Ostrově
a dále řadě komerčních i veřejnoprávních subjektů. Společnost, která pravidelně investuje do modernizace svých
provozů a zařízení, dále vyrábí elektrickou energii.

Hlavním programem společnosti je v současné době výhradní zastoupení a dovoz mobilních vážních systémů německé
firmy PFREUNDT pro Českou republiku a Slovensko.
Společnost zajišťuje jak prodej zařízení, tak jeho záruční
i pozáruční servis včetně poradenství.

 Více informací na www.ostrovska-teplarenska.cz.

 Více informací na www.vetrainternational.cz.

S mobilní aplikací Zeppelin CZ
budete vždy v obraze!
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MOBILNÍ APLIKACEZEPPELIN CZ
ZDARMA KE STAŽENÍ V ČEŠTINĚ!

ELEKTROCENTRÁLY CAT®

STAVEBNÍ STROJE CAT®

POŽÁRNÍ MOTORY CAT®

SERVISNÍ SLUŽBY

POMŮŽEME VÁM ZKROTIT
PŘÍRODNÍ ŽIVLY
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním prodejcem stavebních strojů, energetických systémů a zařízení výrobce Caterpillar
v České republice. Díky vyspělému know-how, kvalitním technologiím a spolehlivým servisním službám jsme schopni splnit i ty
nejnáročnější požadavky hasičských záchranných sborů a dalších složek integrovaného záchranného systému ČR.

www.zeppelin.cz

Copyright © Zeppelin CZ s.r.o.
Informace a obsah jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné
účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou, je bez
písemného souhlasu Zeppelin CZ s.r.o. zakázáno.

PRODUCT SUPPORT

NOVINKA na trhu!

Originální náhradní díly CAT®
lze nyní objednat on-line na

PARTSTORE

Z domova nebo kanceláře, z počítače i mobilu
Společnost Zeppelin CZ spustila pro své zákazníky unikátní on-line prodejní platformu s originálními
náhradními díly CAT®. PartStore funguje jako doplňková služba nebo alternativa ke klasickému pultovému prodeji na pobočkách či k telefonické objednávce u prodejce Zeppelin CZ. V PartStore může zákazník objednat jak běžné údržbové díly, jako jsou filtry nebo oleje, tak složitější součástky na stroje
Caterpillar 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. E-shop s náhradními díly je dostupný na adrese:

htpp://partstore.zeppelin.cz
Rozmach internetu a mobilních aplikací, kterého jsme svědky v posledních letech, se zásadně
dotýká všech oborů a firem působících na trhu.
Počet lidí, kteří využívají internet a nejrůznější
mobilní aplikace k nákupům produktů a služeb,
každoročně roste. Firmy se snaží na tento fenomén digitalizace co nejlépe reagovat a přizpůsobují tomu svou prodejní strategii. Společnost
Zeppelin CZ nezůstává pozadu a je ve svém
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oboru vůbec první, která svým zákazníkům zpřístupnila webové rozhraní pro nákup originálních
náhradních dílů ke strojům CAT®.
PartStore umožňuje nakupovat z pohodlí domova, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Má ale
i další výhody: lze díky němu zjistit dostupnost konkrétního dílu na pobočkách Zeppelin
CZ v České republice a jejich cenu. Zajímavým

benefitem pro zákazníka je i sleva za nákup
dílů on-line.
PartStore najde využití především při nákupu
tzv. rychloobrátkového zboží. Dále lze intuitivně
využívat pro nákupy často objednávaných dílů.
PartStore nenahrazuje, ale doplňuje komplexní
nabídku poprodejních služeb a nabízí zákazníkům další možnosti získávání informací o dílech.

PRODUCT SUPPORT

Chci objednat
přes web.
Jak na to?
Registrace
K získání přístupu na PartStore je nutná registrace uživatele na internetové stránce
http://partstore.zeppelin.cz. K registraci se
lze dostat i odkazem v mobilní aplikaci Zeppelin
CZ nebo z webových stránek www.zeppelin.
cz. Po vyplnění formuláře následuje autorizace
uživatelského profilu (nejpozději do 3 pracovních
dnů je profil autorizován). Poté zákazník obdrží
přihlašovací e-mail, který obsahuje uživatelské
jméno a heslo pro přihlášení do systému. Spolu
s tím obdrží i uživatelský manuál, ve kterém je
popsáno, jak na PartStore nakupovat a jak jej co
nejefektivněji využívat. K získání účtu na PartStore je samozřejmě možné se obrátit na kolegy
z náhradních dílů, kteří profil zprostředkují (partstore-cz@zeppelin.com).

Doručení dílů
Vybrané díly si lze nechat doručit na konkrétní
adresu, nebo nachystat k osobnímu odběru na
pobočce Zeppelin CZ. Pokud je díl skladem, je
obvykle expedován následný den po objednání.
Pokud není díl aktuálně skladem, je zákazník
kontaktován interním prodejcem. Ten ho informuje o nejbližším možném termínu dodání.

Rok 2018 a co dál?

Nákup
Pro nákup konkrétních dílů je potřeba zadat
jejich unikátní katalogové číslo. Pokud číslo
uživatel nezná nebo si není jistý, může nahlédnout do elektronického katalogu SIS (Service
Information System) společnosti Caterpillar,
kde si pomocí klíčového slova v dané kategorii
strojů poptávaný díl najde (tento elektronický
katalog je také součástí zřízení účtu na PartStore). Výhodou SIS je, že u dílů se zobrazí
jejich přesná technická specifikace včetně detailního grafického rozkreslení na stroji. Katalog SIS je poměrně sofistikovaný nástroj vyžadující určitou technickou znalost, nicméně pro
snadnější využívání SIS bude brzy k dispozici
stručný manuál. Díly ze SIS, například rovnou
z nákresu, lze jednoduše jedním „klikem“ přenést do nákupního košíku PartStore.

On-line obchod s náhradními originálními díly
PartStore čeká příští rok hned několik vylepšení. V plánu je například příprava instruktážního videa s názorným vysvětlením všech
dostupných funkcí PartStore. A protože s „e-byznysem“ je potřeba do budoucna počítat,
pracuje oddělení Product Support společnosti
Zeppelin CZ na nové komplexní verzi e-shopu
s náhradními díly, která nabídne vylepšenou
grafiku i další užitečné funkce.

V oblasti mobilních aplikací není společnost
Zeppelin CZ nováčkem. Již minulý rok si mohli
zájemci nainstalovat do svých chytrých telefonů aplikaci Zeppelin CZ. V té je k dispozici
snad všechno, co má co společného se stroji
Caterpillar a službami Zeppelin CZ. Ke stažení
tu jsou například produktové listy a katalogy
v češtině, dále přehled akčních nabídek na
nové i použité stroje, otevírací doba poboček
včetně funkce navigace a mnoho dalšího.
Letos tuto aplikaci doplnila další podobná
„apka“, a tou je Půjčovna strojů Zeppelin CZ.
V ní najde zájemce přehledně popsané veškeré
stroje a techniku, kterou si lze v půjčovně pronajmout (včetně technických specifikací), dále
kontakty na prodejce půjčovny, otevírací dobu
poboček, akční nabídky, informace o slevách
a mnoho dalšího.
Obě aplikace jsou zdarma ke stažení na:

PROČ NAKUPUJI
V PARTSTORE?

nebo

• Rychle zjistím dostupnost
náhradního dílu.
• Rychle zjistím cenu náhradního dílu.
• Využiji on-line slevy.
• Mám přístup do unikátního e-katalogu
náhradních dílů CAT® (SIS).
• Nejsem limitován otevírací dobou
poboček, nakupuji 24/7.
• Vyberu si způsob doručení dílu,
kam potřebuji.
• Nakupuji prostřednictvím svého
telefonu či tabletu.
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ENERGETICKÉ SYSTÉMY

PRINCIP KOGENERACE
Kogenerace je kombinovaná výroba elektřiny a tepla a je to
jeden z nejefektivnějších a nejekologičtějších způsobů decentralizované výroby elektrické energie. K výrobě energie
se používají kogenerační jednotky, které mohou spalovat
různé typy paliv, jako je uhlí, zemní plyn, biomasa nebo
topné oleje. Zužitkování současně vznikající tepelné energie
podstatně zvyšuje účinnost celého energetického procesu,
kdy míra využití energie z paliva přesahuje i 90 %.

Kogenerační jednotky
s motory Cat
v Zeppelin CZ umějí!

Trvale vysokých hodnot dosahují kogenerační jednotky na
zemní plyn či bioplyn, které mohou v závislosti na konfiguraci spolehlivě zásobovat teplem město, výrobní závod či
bytový dům. Vyrobenou elektřinu je možné použít pro vlastní spotřebu nebo ji dodávat do rozvodné sítě. V některých
případech může kogenerační jednotka posloužit i jako záložní zdroj elektřiny při výpadku sítě.
Kogenerační jednotky pro výrobu tepelné a elektrické
energie od společnosti Zeppelin CZ jsou na českém trhu
prodávány pod obchodním názvem BOOMEL®. Tyto jednotky mohou spalovat jak naftu či zemní plyn, tak ostatní
alternativní paliva (bioplyn, nízkoenergetická paliva apod.).
Standardní výkonový rozsah je od 100 kW do 4 300 kW
v jednom zdroji. Pro individuální projekty jsou k dispozici
zdroje až do výkonu 10 000 kW.
V útrobách teplárny pracuje obří šestnáctiválec Cat® CG132-16 o zdvihovém objemu 35 dm3 a výkonu 824 kW

Představujeme první společný projekt firem Zeppelin CZ a ADI Heat & Power
V divizi Energetické systémy Zeppelin CZ (dále jen ES) měli
letos pořádně napilno. Jednou z oblastí se silným potenciálem je kombinovaná výroba elektřiny a tepla prostřednictvím kogeneračních jednotek. Přínosem se ukázala být
partnerská spolupráce s firmou ADI Heat & Power a.s.,
která umožnila nabízet majitelům tepláren komplexní řešení, jejichž základem jsou kogenerační jednotky s plynovými
motory Cat®.
Prvním výsledkem této spolupráce je rozsáhlá modernizace tří
městských tepláren na Moravě (Šternberk, Uničov, Moravská
Třebová). Divize ES dodala v rámci projektu šest kogeneračních
jednotek BOOMEL® NATGAS™ s plynovými motory Cat®. Slavnostní otevření první modernizované teplárny proběhlo 21. června ve Šternberku na Moravě.

Dodávka „na klíč“ je úspornější
Společnost ADI Heat & Power (dále jen ADI) převzala správu
městských tepláren v Uničově, Šternberku i Moravské Třebové
v roce 2015 s cílem zvýšit efektivitu jejich provozu. Komplexní
modernizace, zahrnující kromě instalace 6 kogeneračních jednotek
od Zeppelin CZ o celkovém výkonu více jak 4,8 MWe třeba také

instalace ekologického LED osvětlení, zajistí obyvatelům měst
spolehlivé dodávky energie, nižší cenu tepla a v neposlední řadě
i ekologičtější provoz s minimálními dopady na životní prostředí.
V této zakázce se uplatnil obchodní model Energy Contracting,
kdy stávající provozovatel nepotřebuje vstupní kapitál. Počáteční
investici totiž hradí ADI a v průběhu trvání kontraktu je splácena
formou provizí z dosažených úspor. Po uplynutí doby kontraktu zůstává instalované zařízení plně v majetku provozovatele.
Druhou možností, jak podobné projekty financovat, jsou vlastní
finanční zdroje s využitím dotačních programů EU.
Kogenerační jednotky jsou zkrátka
slibnou investicí, která přinese jak
majitelům tepláren, tak koncovým
zákazníkům nezanedbatelný užitek.
Dlouhodobá spolupráce s renomovaným partnerem v oboru může pro
divizi ES společnosti Zeppelin CZ
znamenat další zajímavé obchodní
příležitosti, které pro vás v časopise HEAVEN určitě zmapujeme.
Slavnostní přestřižení pásky
nově zrekonstruované teplárny
ve Šternberku

VYUŽITÍ KOGENERACE/TRIGENERACE
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (chladu) najde rozmanité uplatnění jak v komerční, tak průmyslové sféře.
Teplem a energií lze zásobovat například:
• nemocnice a kliniky
• domovy důchodců
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• hotely a penziony
• lázeňské domy

• bazény a aquaparky
• nákupní centra

• průmyslové podniky
• komunální výtopny apod.



ENERGETICKÉ SYSTÉMY

Hasiči v Olomouci převzali
speciální „energo“ kontejner



Technické specifikace
KEC 400

Kontejnerové energocentrum se odborné veřejnosti představilo 16. října na ústředí HZS v Olomouci

Divize Energetické systémy (dále jen ES) společnosti Zeppelin CZ dokončila další úspěšnou zakázku pro hasiče. Pro Hasičský záchranný sbor (HZS) v Olomouci vyrobila na zakázku mobilní
kontejnerové energocentrum (KEC), které bude v případě výpadků elektřiny sloužit jako náhradní
zdroj pro klíčovou infrastrukturu. Slavnostní předání kontejneru se uskutečnilo v říjnu na ústředí
HZS Olomouckého kraje. Celý projekt byl financován z rozpočtu kraje.

Společnost Zeppelin CZ má s dodávkami techniky pro hasičské sbory dlouholeté zkušenosti.
Největší zastoupení značky Cat® v červeném
laku najdeme na severu Moravy, v garážích specializovaného útvaru HZS v Hlučíně, který vlastní pět hasičských speciálů Caterpillar (o posledním přírůstku, pancéřovém pásovém nakladači
Cat 973D, jsme psali v minulém čísle HEAVEN).
Nejnovější energocentrum s typovým označením
KEC 400 bude sloužit k zásahům v Olomouckém
kraji. Pojďme se podívat, co všechno toto zařízení umí a jak je vybavené.

Elektřina na povel
O tom, že pořídit si vlastní energocentrum se
vyplatí, se olomoučtí hasiči přesvědčili v rámci
naplánovaného cvičení Power Outage v roce
2015, kdy byl simulován výpadek proudu na
transformátoru ve velínu rozvodny vysokého napětí. K zásahu byl tehdy povolán mobilní kontejnerový dieselagregát o výkonu 250 kVA, který
byl přivezen ze vzdálené stanice Ostrava-Zábřeh.
Aby se v budoucnu nemusela převážet technika
na takovou vzdálenost, bylo rozhodnuto pořídit
do Olomouce vlastní energocentrum, schopné

v případě výpadku proudu zásobovat klíčové
objekty elektrickou energií. Při výběru dodavatele byly rozhodující zkušenosti i technická vyspělost řešení a tyto předpoklady splnila nejlépe
právě divize ES Zeppelin CZ.
Energocentrum KEC 400 je mobilní záložní zdroj
v technologickém kontejneru, který je možné
pomocí jednoramenného podélně uloženého
háku přepravovat na standardním kontejnerovém nosiči. Konstrukce umožňuje i manipulaci
pomocí jeřábu nebo vrtulníku a pro tyto účely
je opatřena horními rohovými prvky s kotevními
body. Uvnitř kontejneru pracuje dieselagregát
s motorem Cat® C13, který dává výkon 400 kVA
v režimu PRIME. V kontejneru dále najdeme celou řadu prvků dle specifických požadavků HZS,
jako je například elektrické čerpadlo (24 V) na
pohonné hmoty, ruční svítilnu Survivor ATEX
s nabíječkou, lékárničku, sadu zámečnického nářadí, chrániče sluchu nebo elektrikářskou sadu.
Kontejnerové provedení i speciální uložení dovoluje hasičům provozovat toto zařízení v širokém
spektru podmínek; v teplotách až minus 25 °C
nebo při relativní vlhkosti vzduchu do 90 %.

• výkon: 400 kVA PRIME
• třída stability výstupního napětí a kmitočtu: G3
• vysoká schopnost skokového převzetí zátěže
• rozvaděč s hlavním jističem a vývodovým polem
• z ásuvkové výstupy v soustavě TN-S
(2 ks 125A, 4 ks 63A, 4 ks 32A)
• v yvedení celého výkonu kabelovými konektory
EPIC® Powerlock v soustavě TN-C i TN-S
• z ásuvkové výstupy v soustavě TN-C
(2 ks 125A, 2 ks 63A)
• ř ízení stroje umožňuje paralelní chod se sítí,
paralelní chod s jiným dieselgenerátorem
a ostrovní provoz

S požární technikou mají v Zeppelin CZ dlouholeté zkušenosti. Na obrázku ukázka dostupné techniky Cat® ve specializovaném útvaru HZS v Hlučíně
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Nový kolový nakladač
Cat® 986K
se představuje

Cat® 986K je chytrý stroj s velkým potenciálem na českém trhu

Společnost Zeppelin CZ, oficiální prodejce stavebních a těžebních strojů výrobce Caterpillar, uvedla na český trh novinku v kategorii
kolových nakladačů nad 30 tun. Kolový nakladač Cat® 986K představuje menší a lehčí alternativu oblíbeného stroje Cat® 988K. Díky
kompaktnějším rozměrům připomíná 986K svého předchůdce, Cat® 988F, a je vhodným strojem do tandemu s pevnými dampry s provozními hmotnostmi 36–55 tun. S novou lopatou s vysokým užitečným zatížením (12,7 t) a s objemem 8,3 m³ si nakladač vystačí s menším
počtem nakládacích cyklů; k vyšší produktivitě přispívá i „chytrá“ elektronika nebo integrovaný vážicí systém Cat® Production Measurement, který posádku informuje o aktuálním užitečném zatížení lopaty a celkovém množství nakládaného materiálu.

Nový systém řízení uleví
obsluze při dlouhých pracovních cyklech

a to zejména při opakujících se nakládkách
přepravních vozidel, kde je od stroje očekávána
vysoká produktivita.

Kolový nakladač Cat 986K míří za svými zákazníky s pohodlnou a kompletně přepracovanou kabinou. K novému modelu neodmyslitelně
patří nový kombinovaný řídicí a řadicí systém
Cat® STIC, jehož jediný joystick slouží k řízení,
ale také ke změnám rychlosti i jízdního směru.
V porovnání s klasickým volantem přispívá
STIC k výrazně nižší fyzické zátěži strojníka,

Nakladač Cat® 986K se dodává ve standardním
provedení i ve verzi High-Lift. Ve standardním
provedení potřebuje pro naložení damprů Cat
740/745 čtyři nakládací cykly, ve verzi High-Lift naplní korbu pevných damprů Cat 772/773
pěti až šesti nakládacími cykly. Díky Z-kinematice má obsluha optimální výhled do rohů lopaty
a stroj má i velkou rýpací a vylamovací sílu, což
zvyšuje jeho využití i v ostatních aplikacích.

®
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Motor si rozumí s chytrou
elektronikou
Výkonný, elektronicky řízený dieselový motor
Cat® C15 ACERT splňuje emisní normy pro
stupeň IV (EU) a dosahuje maximálního jmenovitého výkonu 305 kW (415 HP). Je vybaven
funkcí automatického vypínání v případě, že
motor běží po stanovenou dobu na volnoběh.
Tato funkce samozřejmě snižuje spotřebu paliva i opotřebení motoru. Dalším elektronickým
prvkem, který pomáhá k vyšší produktivitě,
je funkce hydrauliky Load Sensing. Speciální

NOVÉ STROJE CAT

Nový design schůdků pro lepší přístup do kabiny

Nový kolový nakladač Cat 986K s výkonem motoru 305 kW, provozní hmotností 46 tun a více než
3,50 metry výsypné výšky se osvědčuje před stěnou i při následné nakládce rozvalu na dampr

systém pro dálkový dohled nad strojem. V případě aktivace lze nakladač monitorovat v internetovém rozhraní Vision Link, které nabízí
řadu chytrých a užitečných funkcí pro efektivní
správu stroje i celé flotily. Ve Vision Link se
uživatelům zobrazí aktuální/průměrný nájezd
motohodin, spotřeba paliva, vytíženost stroje,
jeho aktuální poloha, ale i nejbližší servisní intervaly či chybová hlášení. Společnost Zeppelin
CZ navíc svým zákazníkům nabízí komplexní
vyhodnocení naměřených dat formou pravidelných reportů, takže majitel stroje má dokonalý
přehled o svém stroji, a může si tak lépe plánovat a organizovat svou práci.

Jednoduchý servis

snímače vyhodnocují aktuální pracovní zátěž
a podle toho automaticky upravují hydraulický
průtok v okruzích. Tímto způsobem dochází
k úspoře paliva a je tak k dispozici i vyšší motorový výkon pro pojezd stroje.

Kabina příští generace
V kabině strojníka nové 986K najdeme celou
řadu vylepšení. Ergonomické pracoviště s logicky rozmístěnými ovládacími prvky, kterým
vévodí joystick STIC, je bezpečně dosažitelné
po schůdcích se sklonem 45° na obou stranách
stroje. Nastupování a vystupování navíc usnadňuje výklopná konzole joysticku. K většímu pohodlí obsluhy přispívají také tlumicí pryže ISO,
pneumaticky odpružené sedadlo, protihluková
izolace a účinná klimatizace.
Všechny ovládací a zobrazovací prvky byly

umístěny do bezprostřední blízkosti řidiče. Díky
intuitivnímu ovládání prostřednictvím barevné
dotykové obrazovky se každý se strojem rychle
seznámí. Důležitým bezpečnostním faktorem
jsou velká čelní a boční okna, která ve spojení
s kamerou pro couvání umožní optimální výhled
do celého okolí stroje.

Vyšší efektivita díky integrovaným technologiím
Nakladač lze na přání vybavit továrním systémem Cat® Production Measurement (CPM),
který dokáže změřit užitečného zatížení lopaty
během jízdy. Taková funkce pomůže strojníkovi
předejít nadměrnému nebo naopak nedostatečnému naložení přepravních vozidel.
Dalším vestavěným systémem od výrobce je
rozhraní pro Cat® Product Link; telematický

Aby se snížila časová náročnost a dlouhodobé
provozní náklady, byly u nové 986K prodlouženy intervaly pro výměnu filtrů a provozních
kapalin. Všechna místa pro údržbu jsou uspořádána tak, že jsou přístupná zespodu nebo z plošiny. Velká dvířka na obou stranách zpřístupňují
dieselový motor i vedlejší komponenty. Dálkové
maznice pro těžce přístupné součásti jsou sdruženy do snadno dostupných celků. Doplňkovou výbavou je automatické centrální mazání.
Servisní zásahy na elektrickém systému se provádějí v prostoru umístěném pod vozidlem, kde
lze obsluhovat přípojky pro externí startování,
jističe, spínače nouzového vypnutí, vypínače
osvětlení schůdků a hlavní vypínače baterií.

Závěrem
Nový kolový nakladač Cat® 988K má díky svým
schopnostem na trhu velký potenciál a podle
prvních ohlasů ze strany zákazníků je velmi
podařeným modelem, který výborně zaplní mezeru v produktovém portfoliu těžkých nakladačů
značky Cat®. O dostupnosti tohoto stroje, jeho
možné konfiguraci, dodacích lhůtách a doplňkových službách (telematika) vám rádi poskytnou
informace prodejci společnosti Zeppelin CZ,
která je oficiálním dealerem strojů CAT v ČR.
Kontakty a podrobnější katalog ke stroji lze najít
na www.zeppelin.cz.
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Na návštěvě
v podzemí Prahy

Dostat se s hydraulickým kladivem až na klenbu tunelu není pro šikovného strojníka ze Subterry žádný problém

Unikátní rýpadlo Cat 308C CR AVESCO razí štoly pod hladinou Vltavy
Čas od času dostaneme do redakce tip na zajímavý stroj Cat nebo na ojedinělou stavbu či zakázku. Když se nám ozval prodejce
Zeppelin CZ z modletické pobočky Ladislav Slepička, bylo okamžitě jasné, že tentokrát máme možnost vidět obojí.
Speciálně upravené kompaktní pásové rýpadlo Cat® 308C CR s důlním výložníkem AVESCO se podílí na výstavbě podzemní infrastruktury v Praze a jeho revírem je spleť chodeb, vedoucích v hloubce
téměř čtyřiceti metrů pod řekou Vltavou. Žádný podobný stroj navíc
u nás nenajdeme. To si přeci nemůžeme nechat ujít!
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Zbývá doladit termíny s majitelem rýpadla, specializovanou stavební
firmou Subterra a.s. Právě ta je generálním dodavatelem projektu, jehož cílem je vybudovat podzemní infrastrukturní síť (tzv. „kolektor“)
mezi oběma břehy Vltavy (Holešovice–Staré Město). V rámci této
sítě budou v podzemních chodbách uloženy silové elektrické kabely,
datové kabelové a optické vedení a vedení vody a plynu.

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Detailní pohled na tunelový výložník AVASCO

Vybírá se nejvhodnější
adept
Ještě než nás jeřáb spustí v montážní kleci
do podzemí, pojďme se podívat na začátek
celého příběhu. Firma Subterra není ve svém
oboru žádný začátečník. Na kontě má řadu
úspěšných zakázek u nás i v zahraničí, čemuž
odpovídá i rozsáhlý strojový park. Ražba tunelu
pod řekou Vltavou má ale svá specifika, která
si vyžádala nákup nového stroje. Především
bylo potřeba vzít v úvahu, že v tunelu širokém
místy jen dva metry, jsou manévrovací schopnosti jakékoli techniky velmi omezené. Dále
bylo nutné kalkulovat s potřebným hydraulickým výkonem pro kladivo, které bude v tunelu
rozbíjet odstřelené kusy horniny, a samozřejmě
také s odolností stroje, který se bude muset
vypořádat s velkou prašností a vlhkostí.
Ukázalo se, že ideálním řešením bude využít
zkušeností švýcarského autorizovaného dealera Caterpillar, firmy AVESCO, a nainstalovat na
použité pásové rýpadlo Cat 308C CR odpovídajících parametrů speciální tunelový výložník.
Najít vhodný stroj na přestavbu nebyl v Zeppelin
CZ naštěstí až takový problém. V oddělení použitých strojů využívají pro tyto účely bohatou databázi ověřených kontaktů z celé Evropy, a jsou
tak schopni na přání zákazníka sehnat v podstatě jakýkoli použitý stroj Cat, včetně například
velkých demoličních rýpadel nebo pevných damprů. Náhoda tomu chtěla, že vhodná „308ka“
se našla právě ve Švýcarsku, což celý proces
dodání hotového stroje zákazníkovi významně
urychlilo. „Dohoda se Švýcary byla rychlá a zanedlouho stála odstrojená třista-osmička v jejich
dílnách,“ komentuje průběh zakázky Petr Pluhař,
který je v Zeppelin CZ zodpovědný za oddělení
použitých strojů. Po kompletní úpravě, zahrnující demontáž ramene, instalaci důlního výložníku
a hydraulických rozvodů, bylo rýpadlo převezeno
do servisní dílny v Modleticích, kde ještě před
svým ostrým startem absolvovalo běžnou servisní prohlídku.

Stroj na dně výtahové šachty

Cat® 308C s výložníkem AVESCO čeká na svou další směnu v podzemí. To,
že se vůbec takový stroj v České republice objevil, je zásluhou spolupráce
servisu a prodejního oddělení použitých strojů Zeppelin CZ v Modleticích

Na skok v pražském podzemí

O společnosti Subterra a.s.

Je teplý červencový den a s fotografem stojíme pod mostem na ostrově Štvanice. Právě
tady je hlavní vstup do podzemí a nachází se
zde kompletní technické zázemí celého projektu. Stroj, za kterým jsme sem přijeli, zatím odpočívá opodál, ale brzy jej technici zavěšují na
řetězy a jeřábem spouští startovací jámou do
hloubky 40 metrů. Poté se v montážním koši
vydává dolů i náš redakční tým.

Subterra a.s. je multioborová stavební společnost, která je součástí koncernu Skupina
Metrostav. Její výrobní program zahrnuje
podzemní, pozemní i dopravní stavitelství.
Subterra rovněž zajišťuje technická zařízení
budov a technologické celky v rámci velkých
infrastrukturálních staveb. Tomuto základnímu rozčlenění výrobního programu odpovídá
i organizační uspořádání firmy do čtyř výrobních divizí. Subterra realizuje zakázky i v dalších stavebních oborech, jako jsou například
vodohospodářské stavby či sanace starých
ekologických zátěží. Působí nejen na území
celé České republiky, ale i v zahraničí. V letošním roce dokončila například dálniční tunel
v Srbsku a rekonstrukci více než čtyřkilometrového železničního tunelu v Německu. V této
zemi nyní pracuje na výstavbě dvou dálničních
tunelů, ve Švédsku její dceřiná společnost
buduje část podzemního silničního obchvatu
Stockholmu, kde celková délka tunelů dosahuje osmi kilometrů.

Sluncem zalitý ostrov Štvanice nám pomalu
mizí z dohledu a dole nás čeká opravdu drsné
prostředí. Brodíme se vodou a po kotníky se
boříme do všudypřítomného mazlavého kalu.
Velké množství prosakující vody všude kolem
lze odhadovat podle počtu instalovaných výkonných čerpadel, která se nesmí ani na chvíli
zastavit. Ale ani takové podmínky stroj Caterpillar nezastaví.
Zkušený strojník firmy Subterra sedá do kabiny a s rachotem, umocněným podzemní ozvěnou, vjíždí s rýpadlem do úzkého tunelu. Na
jeho konci právě probíhá pečlivá kontrola čelby
před dalším postupem trhacích prací, a tak
máme možnost se v klidu přesvědčit, jak se
stroj vypořádává s těžkými podmínkami. Elegantně se brodí kalužemi a demonstruje svou
vynikající manévrovací schopnost. I v malém
raženém profilu vyniknou perfektní vlastnosti
speciálního tunelového výložníku a díky úpravě
AVESCO lze s výložníkem vyklápět v rozsahu
2 x 45 stupňů. Hydraulické kladivo nebo frézy,
pomocí kterých probíhá dočišťování raženého
tunelu, tak snadno dosáhnou i do těžko přístupných míst. Jak ale říká náš průvodce z firmy
Subterra, špičková technologie je pouze polovinou úspěchu. Tou druhou podmínkou je šikovný
strojník, který to má takzvaně „v ruce“. I díky
takovým a díky spolehlivým dodavatelům jako
je Zeppelin CZ, se může Subterra podílet na
projektech, které mají pro koncového zákazníka vysokou přidanou hodnotu.

Historie společnosti sahá až do roku 1964, kdy
Subterra zahájila realizaci své první významné
zakázky v oboru podzemního stavitelství. Za
půlstoletí své existence realizovala sama nebo
ve spolupráci s dalšími subjekty dlouhou řadu
významných staveb napříč mnoha stavebními obory. Mezi nejznámější patří například
přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně,
kolektory v Praze, Brně a Ostravě, tramvajová
trať z Hlubočep na Barrandov a další dopravní
a infrastrukturální stavby v Praze, jako jsou
např. silniční tunel Mrázovka nebo železniční
tunely Nového spojení pod Vítkovem. Subterra se rovněž podílí na výstavbě pražského
metra. Mimo hlavní město jsou to pak především modernizace a rekonstrukce jednotlivých
úseků železničních koridorů často spojené
s rekonstrukcemi či výstavbou nových tunelů.

35

HISTORIE

Legendární dozer
Cat® D10 s delta
podvozkem slaví

40 let

Cat D10 znamenal ve své době skutečný průlom ve stavbě podvozků pásových strojů

Přesně před čtyřiceti lety sjelo z výrobních pásů americké společnosti Caterpillar prvních deset kusů tehdy největšího a nejvýkonnějšího
dozeru na světě – Cat D10. Revoluční konstrukce dozeru odpovídala tehdejším požadavkům amerického průmyslu na větší produktivitu
práce při těžbě a výstavbě infrastruktury.
Od strojů ostatních značek se D10 lišila větší hmotností, vyšším výkonem, ale
hlavně podvozkem, který k pohonu pásu
využíval zvýšené hnací kolo (podvozek
typu „delta“).

Když nejlepší nestačí
Inovátorské řešení podvozku se zvýšeným hnacím kolem se stalo jedním z nejúspěšnějších
patentů společnosti Caterpillar v její historii. Nekonvenční přístup vývojářů se promítnul do mimořádných technických parametrů dozeru, kterému tehdy nemohl konkurovat žádný podobný
stroj na trhu. Pro srovnání, Cat D10 byl o více
než 50 % efektivnější než stávající špičkový typ
Cat D9; na tu dobu mimořádné byly i další parametry: hmotnost (86 200 kg), výška a šířka
stroje (4,6 m a 3,7 m) a délka téměř 10 metrů.
Uvnitř dozeru burácel obrovský vznětový dvanáctiválec o výkonu 700 koní (522 kW).
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Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
neustále rostly požadavky na výkon strojů a na
dlouhou životnost použitých materiálů. Bylo
jasné, že spolehlivý a velmi oblíbený dozer Caterpillar D9 již brzy vyčerpá své limity a bude
nutné posílit produktovou řadu úplně novým
strojem. George Alexander, konstruktér ve
výslužbě, který byl členem výzkumného týmu
a jedním ze čtyř jedinců uvedených v patentu
firmy Caterpillar na konstrukci podvozku se
zvýšeným turasovým kolem, vzpomíná: „Dozer
D9 byl nejlepší pásový traktor své doby. Pracoval skvěle v hlíně, ale dálniční a lomové aplikace byly na standardní podvozky tehdejších
dozerů příliš náročné.“

Konkurence nespí
V této době již konkurence stavěla stroje, které
výkonem Cat® D9 (410 koní) překonávaly. Allis
Chalmers tak například na výstavě Conexpo

69 v Chicagu uvedl dozer DH-41, s výkonem
motoru 524 k, představující tehdy největší
pásový stroj na světě. V roce 1974 přišel sloučený Allis Chalmers-Fiat s modifikovanou verzí
tohoto stroje označenou Fiat-Allis 41-B. V roce
1976 japonská společnost Komatsu vyvinula
buldozer D455A o výkonu 620 k a celkové
hmotnosti 76 t.
Na potřeby trhu Caterpillar zareagoval vytvořením skupiny výzkumníků a konstruktérů,
kterým dal za úkol vyvinout nový, silnější dozer s označením D10. „Vývoj a uvedení stroje zaměstnalo všechna oddělení ve firmě. Za
úspěšným výsledkem stálo nasazení všech lidí
v týmu. Vidina náskoku konkurence v našem
klíčovém produktu nás ohromně motivovala,“
vybavuje si Ron Krolak, penzionovaný šéf konstrukce pásových traktorů.
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Série unikátních dobových fotografií zachycuje dozer Cat D10 na konci sedmdesátých let

Podvozek se musel změnit
Ukázalo se, že aby nový dozer splnil všechna
výkonnostní kritéria a zároveň neztratil nic ze
své výborné ovladatelnosti, bude nutné vyvinout zbrusu nový typ podvozku. Pro tyto účely
postavila společnost Caterpillar v roce 1970
samostatnou halu, ve které probíhaly všechny
zátěžové a funkční testy.
„Zavrhli jsme tradiční znalosti a odvážně se
pustili do rozporcování nejcennější součásti Caterpillaru od doby vzniku firmy v roce
1925,“ říká George Alexander. Konstruktéři
začali svou práci tím, že koncové převody
z D9G otočili vzhůru nohama.
„Hodně nám dala zabrat geometrie podvozku,
ale nakonec jsme ji po šesti měsících dotáhli
do plné funkčnosti,“ říká Alexander. Po dvou
letech usilovné práce byl na patentovém úřadě
zanesen první patent na zvýšené hnací kolo
a v srpnu roku 1973 spatřily světlo světa první dva prototypy Cat D10. Při vývoji D10 bylo
nakonec přihlášeno neuvěřitelných 93 patentovaných řešení.

Inspirace z Clevelandu
Jak uvádí Radoslav Kolomý ve své knize Historie výroby traktorových strojů, nejednalo se
o zcela původní řešení. Konstruktéři Caterpillaru si prý vzpomněli na první typ pásového traktoru Cletrac model H, který od roku 1917 vyráběla společnost Cleveland Tractor Company.
Když se sejdou dva obří stroje, může to dopadnout třeba takhle

Tento traktor byl opatřen zvýšeným náhonem
s pohonnými ozubenými koly nad rámy pojezdových vozíků. Ozubená kola poháněla nejen
pásy, ale prostřednictvím souběžných speciálních válečkových řetězů také přední a zadní
vodicí kola, která tím pádem byla zároveň koly
hnacími. Tato praktická myšlenka ve své době
zcela zapadla. Vedeni zjevně touto oprášenou
ideou, uskutečnili konstruktéři Caterpillar její
novodobou modifikaci.

agregátu s podélnou osou hnací hřídele níže,
pod úrovní příčného náhonu a motor s měničem mohl být posunut více dozadu. Výstupní
hřídel z převodovky byla ke zvýšenému náhonu
vyvedena dopředu nad hřídelí vstupní. Zvoleným řešením umístění těžkého agregátu se při
poměrně značné výšce stroje podařilo zachovat
optimální těžiště a s ním velmi dobrou příčnou
stabilitu stroje.

Oddělení hnacích turasových kol od podvozkového rámu a jejich posunutí směrem nahoru
způsobilo, že v kontaktu se zemským povrchem
zůstávala větší plocha pásů. Tím se zlepšila
trakce. Zvýšené umístění turasového kola rovněž přispívalo k lepšímu pohlcování rázů vznikajících při provozu na nerovném terénu.

V roce 1977 si pár vyvolených zájemců konečně odvezlo své první „dé-desítky“. Nový model
v produktové řadě Caterpillar byl přijat velmi
dobře. Výborné trakční schopnosti, síla stroje
při rozrývání i hrnutí i výrazně vyšší komfort
posádky byly prvními zaznamenanými plusy.
Z dalších provedených studií vyplynulo, že
D10 je, co se týče nákladů na přepravenou
tunu, plně srovnatelná s mnohem náročnějšími
technologiemi. Kladně byla hodnocena také
modulární konstrukce, která zrychlila přepravu
stroje na místo nasazení a také výrazně zjednodušila servisní práce (například demontáž
převodovky s rozvodovkou se oproti modelu
Cat D9 zkrátila z původních 30 na 6 hodin!).

Počáteční šok
Přestože počáteční testy potvrdily účinnost
odtlumeného podvozku se zvýšeným hnacím
kolem, stále se našli pochybovači. „Nevypadalo to jako žádný jiný dozer od Caterpillaru,“
vysvětluje George Alexander. „Nový dozer byl
jiný ve všech ohledech, vyjma motoru.“
Pohon stroje zajišťoval turbodmychadlem přeplňovaný dvanáctiválec D 348 o výkonu 700 koní
s přímým vstřikem paliva. Byl to velmi spolehlivý a dobrý motor, který již od roku 1968 poháněl obří dampry a kolové nakladače Cat. Motor
měl pouze výkonné přímé elektrické spouštění
bez pomocného benzínového motorku.
Použitím zvýšeného náhonu stoupla celková
výška stroje. Kvůli optimálnímu podélnému vyvážení bylo tedy nutno umístit těžký motor co
možná nejníž a více vzad. To s sebou zároveň
přineslo nutnost vyřešit nový způsob umístění převodového ústrojí. Planetová převodovka
tedy byla přemístěna úplně dozadu až za zvýšený příčný náhon a od měniče byla poháněna
kloubovým hřídelem, umístěným pod tímto
náhonem. Právě to umožnilo umístění celého

Cat D10 míří na trh

Dozery Caterpillar dnes
Revoluční řešení podvozku (systém „delta“)
najdeme samozřejmě i v současné výrobní řadě
Caterpillar. Zvýšené hnací kolo podvozku používají dozery Cat D6N a D6T, dále pak zástupci
vyšší řady Cat D8T, D9T a D11T, stejně jako
úplná novinka Cat D10T2.
„Když jsem v devadesátých letech odešel do
důchodu, řekl mi můj nástupce: ‚Kamkoliv půjdeš, všude uvidíš výsledky své práce,“ vzpomíná Alexander. „Měl pravdu. Ať jsem zavítal
kamkoliv, všude jsem viděl dozery se zvýšeným
náhonem. A to mě naplnilo hrdostí, že jsem
mohl být součástí jejich vývojového týmu.“
Zdroje: Caterpillar Inc, Radoslav Kolomý:
Historie výroby traktorových strojů
(Národní technické muzeum, Praha 2015);
Bagry.cz
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V přístavu i na moři,
v Evropě i v Africe…

Společnost SEA-INVEST působí ve 25 přístavech, v deseti zemích, na dvou světadílech

Vydali jsme se po stopách více než dvou stovek strojů Cat®
ve službách mezinárodní přepravní firmy SEA-INVEST
Společnost SEA-INVEST je jedním z největších světových provozovatelů námořních terminálů pro hromadnou přepravu ovoce a sypkého nebo kapalného nákladu. Působí ve
25 přístavech na dvou světadílech: v Evropě najdeme její pobočky například v Belgii,
Francii, Německu, Nizozemí a Polsku; v Africe pak v Senegalu, Kamerunu, JAR, Tunisku
nebo na Pobřeží Slonoviny. Ročně přepraví společnost 100 milionů tun materiálu a zboží
a stroje Cat hrají v tomto byznysu klíčovou roli!

Společnost SEA-INVEST vybavila své terminály, které slouží pro nakládání nebo vykládání
nákladních lodí, dvěma stovkami strojů amerického výrobce Caterpillar, a to od malých
kompaktních nakladačů Cat řady 914 až po
velké kolové nakladače Cat® 988K. Stroje jsou
nasazovány jak na práci v halách, tak na manipulaci na palubách lodí. V evropských přístavech, které jsou upraveny pro průplav velkých
nákladních lodí, se uplatňují zejména větší typy
nakladačů jako Cat řady 966 a 988, v Africe
jsou pak díky menším plavidlům používány spíše menší nakladače (řada 950, 980).
Při manipulaci s materiálem v expediční hale
v přístavu nebo na palubě lodi je produktivita
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zcela zásadním parametrem. Provozní doba terminálu, stejně jako čas pro nalodění či vylodění
materiálu, je pevně daný, a firma Caterpillar
tak musela vymyslet takové řešení, které by
pokrylo všechny požadavky logistické firmy
včetně maximální provozuschopnosti strojů.
Nakladače, pracující v takřka nepřetržitém
provozu, musí zvládnout expedici, skladování,
ale také čištění koridorů nebo palubních ploch.
Při dodávce komplexní flotily strojů pro firmy
jako je SEA-INVEST, je důležité velmi dobře znát
konkrétní provoz. I proto se v tomto případě
vyplatily dlouhodobé vztahy mezi zástupci SEA-INVEST a prodejním týmem Caterpillar, který
nakonec přišel s nejefektivnějším řešením.

Řešení, která fungují
Co se týče evropských poboček, jedna z klíčových otázek zákazníka byla, jak spolehlivě předjímat prostoje strojů, způsobených pauzou na
regeneraci motorů s emisní normou stupně IV
(Stage IV EU). Caterpillar nabízí jednotné řešení
pro motory s emisními normami stupně IV i IIIB,
které umožňují nepřetržitý provoz strojů přibližně osm hodin. V případě nakladačů řady 966
a 988 je možný nepřetržitý provoz až 32 hodin,
takže strojníci zvládnou bez problému odpracovat celou směnu bez přestávky na regeneraci.
Regenerační proces navíc v případě strojů Cat®
běží automaticky, nezávisle na obsluze, takže
k vyčištění může dojít během pauzy na oběd.

ZE SVĚTA

MAXIMÁLNÍ OCHRANA STROJE
Sůl, vlhkost a nepřízeň počasí v přístavech mají na techniku velmi nepříznivé
účinky. Stejně tak je tomu s korozivními materiály, se kterými stroje
manipulují.
Aby byly škody na strojích minimální,
nabízí společnost Caterpillar antikorozní balíček pro ochranu životně důležitých komponentů a jejich povrchů.
Stroje jsou opatřeny speciálním
antikorozním nátěrem s dvojnásobnou
tloušťkou ochranné vrstvy, než je tomu
ve standardním provedení, což zaručuje
vyšší odolnost.

V afrických provozovnách je situace jednodušší – tamější nakladače řady 950 mají systém
pasivní regenerace.
Výše popsané řešení bylo pro firmu SEA-INVEST velkou výhodou, protože se díky této
technologii povedlo zlepšit organizaci a s tím
spojenou produktivitu práce ve skladištních
terminálech. Dalším chytrým řešením ze strany
výrobce je nová generace informačního a řídicího systému Cat Vital Information Management
System (VIMS™), který prostřednictvím interaktivní dotykové obrazovky poskytuje obsluze
množství důležitých informací, jako je například
aktuální spotřeba paliva nebo účinnost stroje

(množství naloženého materiálu na jednotku
paliva). S těmito novými technologiemi a s doprovodnými službami od poskytovatele strojů
má zákazník možnost sledovat, řídit a zlepšovat svůj provoz jako nikdy v minulosti. K řízení
strojového parku, čítajícího 200 nakladačů,
společnost plánuje v blízké budoucnosti využívat webové rozhraní VisionLink®, ve kterém
lze pohodlně zobrazovat a třídit veškerá data
o provozu strojů.

Speciální výbava pro
„námořní“ stroje
Nové stroje, jak se zdá, v mimořádně náročných
klimatických podmínkách obstály. Strojníci

si pochvalují jejich výbornou ovladatelnost,
předvídatelnost a spolehlivost i při velkých objemech materiálu. Také o bezpečnost posádky
je u strojů Cat® postaráno ve všech směrech.
Na přání zákazníka byly nakladače vybaveny
například ochrannými mřížemi, zakrytováním
podvozku (kvůli pronikání soli a dalších agresivních látek), integrovanými zpětnými kamerami
nebo zesílenými kabinovými filtry. Zakázka pro
SEA-INVEST dobře demonstruje schopnosti firmy Caterpillar vyrobit a přesně nakonfigurovat
stroje i do tak specifického provozu, jako je námořní doprava.
Zdroj: Cat Magazine
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TRADICE POKRAČUJE
Obří stroje dorazily do
Vápenky Čertovy schody

Když je jasné počasí, je pohled do lomu Vápenky Čertovy schody omračující
Cat® 775G v kulisách vápencového lomu v Tmani u Berouna

Vápencový lom Čertovy schody v Tmani u Berouna je pro lidi z těžařské
branže velmi známou adresou. Zdejší lom je typický svou překrásnou scenérií jako vystřiženou z nějakého klasického westernu. Však si tu také občas
dávají dostaveníčko nejrůznější televizní štáby, které zde točí akční scény
do seriálů nebo do reklam. V říjnu letošního roku se u hlavních servisních
dílen Vápenky sešla jiná, vybranější společnost. Tvořilo ji pět zbrusu nových
obřích strojů Cat®, které zde v rámci pravidelné obměny flotily nahradily své
postarší „kolegy“, rovněž z továren amerického výrobce Caterpillar. Celkem
se tu pod modrou azurovou oblohou prohánělo 256 tun železa s celkovým
výkonem 2 709 kW. Přesně tolik daly dohromady tři nové dampry Cat®
775 G a dva kolové nakladače Cat 988K, které si zde od zástupců společnosti Zeppelin CZ převzali strojníci firmy Vápenka Čertovy schody a.s.

Dřina, která není pro každého…
V jednom z největších vápencových lomů v České republice jsou na těžební
techniku kladeny extrémní nároky. Předchozí flotila, skládající se ze tří dam-
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Z HISTORIE TĚŽBY VÁPENCE
Pojďme se na několika unikátních
dobových fotografiích podívat, jak
probíhala těžba vápence v oblasti Českého krasu v minulosti. Těžba suroviny
v této lokalitě má bohatou tradici sahající až do druhé poloviny 19. století.
Rozmach těžby byl v tomto období
bytostně spjat s rozvojem hutnictví na
Kladensku. Prvopočátky těžby byly postavené na namáhavé ruční práci – díry
pro vložení náloží byly navrtávány ručně pomocí speciálních železných tyčí
s břitem, bloky odstřelených hornin se
nakládaly do vozíků, které byly taženy
koňmi, později pomocí parního stroje.
S rostoucí poptávkou po vápenci se
proces těžby zrychloval, ke slovu přišla
mechanizace včetně těžkých nákladních automobilů a velkorýpadel.

Kompletní flotila nových obřích strojů Cat čeká na slavnostní pokřtění a první najeté motohodiny

prů Cat® 775 G a dvou nakladačů Cat® 988H,
tady dohromady odpracovala celkem bezmála 70 000 motohodin. Při výběru dodavatele
nových strojů tak museli ve Vápence Čertovy
schody pečlivě zvažovat všechna pro i proti.
„Jako v podobných podmínkách je pro nás důležitá hospodárnost provozu, tedy to, aby měly
stroje co možná nejmenší spotřebu paliva, aby
něco vydržely a abychom k nim dostali odpovídající servis ve špičkové kvalitě,“ říká o výběru
technický ředitel Lhoist Central Europe Ing. Vojtěch Kincl. Nově pořízená technika bude v lomu

nakládat a přepravovat vytěženou vápencovou
rubaninu k primárnímu drtiči.
Těžba vápence ve zdejším lomu se v minulosti
neobešla bez strojů amerického výrobce Caterpillar. První stroj značky Cat® tu byl předán již
roku 1974. Jednalo se o dnes již legendární kolový nakladač první generace Cat® 988. Později
se v lomu uplatnil také kolový nakladač Cat®
988F II a čelní pásové rýpadlo Cat® 5080. Více
o těchto dnes již legendárních kouscích se dozvíte v info grafice vedle článku.
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Stroje ze sokolovské půjčovny
pomohly při organizaci
mistrovství světa v motokrosu

Technika z Půjčovny strojů v Zeppelin CZ v době obědové pauzy

V obci Loket na Karlovarsku se v červencovém
víkendu (21.–23. 7.) uskutečnila prestižní motoristická akce. Na mistrovství světa v motokrosu se tu sjely týmy z celého světa. Tradiční
a divácky velmi oblíbená událost, kterou si nenechá ujít až 20 000 diváků, se neobejde bez
techniky z Půjčovny strojů Zeppelin CZ v Sokolově. Stroje z půjčovny se podílí na přípravě
celého areálu, od pokládky startovních roštů
přes úpravu tratí až po vyskladňování materiálů z doprovodných kamionů závodních týmů.
Sokolovská půjčovna má u pořadatelů této akce
Motokrosový areál v Lokti
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výborné renomé. „Až na jednu výjimku jsme tu
s našimi stroji vlastně pokaždé. Naše služby
a stroje se pořadatelům dlouhodobě osvědčily
nejlépe,“ prozradil nám Antonín Štěrba ze sokolovské půjčovny.
A jakou techniku jsme tedy mohli letos kolem
náročné trati v Lokti vidět? Zapůjčená flotila
se skládala z teleskopického manipulátoru Cat®
TH407, dvou terénních vysokozdvižných vozíků
Manitou M30-4 a M30-2, otočného teleskopického manipulátoru Genie GTH 4018 R a osvět-

Vysokozdvižný vozík Manitou v akci

lovací věže FOXLIGHT. V rámci tzv. Energency
služby poskytla půjčovna pořadatelům také
šest elektrocentrál Cat®, které během víkendové akce zásobovaly celý areál elektřinou.
Pořadatelé akce vsadili na Zeppelin CZ díky
dlouholetým zkušenostem, široké nabídce prověřených strojů a zařízení a v neposlední řadě
ocenili také vstřícné jednání ze strany půjčovny
v Sokolově.

Plošina Genie vykládá materiál a zanedlouho tu na louce vyroste zázemí pro závodní týmy

PLOŠIN
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UŘÍZNOUT SI OSTUDU?
RADĚJI VÁM HNED PŮJČÍME LEPŠÍ ŘEŠENÍ.

V oblasti práce ve výškách a zahradních úprav bychom se pro
vás rozpůjčovali. Zavolejte nám a my vás v tom nenecháme.
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