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ÚVODNÍ SLOVO

Úvodní slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
čas vydání prvního čísla časopisu HEAVEN
v tomto roce se naplnil a je mi ctí napsat Vám
k němu pár úvodních slov. Od posledního vydání se v naší společnosti odehrály tři významné
změny, na které bych se nyní rád zaměřil.
V historii naší společnosti, sahající až do sedmdesátých let minulého století, bude mít datum
1. června 2014 své opodstatněné místo. Tímto
dnem se totiž naše společnost Phoenix-Zeppelin přejmenovala na Zeppelin CZ a do druhého
pololetí 2014 i do období následujícího vstupujeme pod tímto novým názvem, který lépe
odráží náš vztah k mateřskému koncernu Zeppelin. Přejmenování společnosti je završením
vývoje, který začal v podstatě již v roce 1991,
kdy došlo k propojení se společností Zeppelin
Metallwerke GmbH, a pokračoval v roce 2013,
kdy se koncern Zeppelin GmbH stal stoprocentním vlastníkem společnosti Phoenix-Zeppelin.
S novým názvem došlo také ke změně log, což
jste si možná všimli na obálce časopisu nebo
na rozesílaných marketingových materiálech.
Výměna log je pochopitelně dlouhodobý proces a veškeré původní označení, například na
vozidlech nebo budovách, bude postupně aktualizováno ještě během tohoto i následujícího
roku. Podrobněji se tomuto tématu věnujeme
na straně 7.
Druhým takovým historickým milníkem je utlumení aktivit v oblasti prodeje nové manipulační
techniky Hyster, který od 1. března tohoto roku
přešel na novou společnost HYSTER CZ. Servis-

ní služby a prodej použité manipulační techniky
i nadále poskytuje společnost Zeppelin CZ. Také
o této novince se dočtete na stránkách našeho
časopisu, konkrétně na straně 8.
Konečně třetí událostí je rozšíření naší společnosti o divizi Důlní stroje, ke kterému došlo
v důsledku převzetí nevýrobní části společnosti Caterpillar Global Mininig Česká republika
v Ostravě-Radvanicích. Touto změnou došlo
k posílení námi nabízených produktů o specializované důlní komplexy značky Cat, které najdou
uplatnění při hlubinném dobývání nerostných
surovin. Co takové specializované zařízení umí,
jak probíhá jeho výroba a instalace a spoustu
dalších zajímavých informací k tomuto tématu
přinášíme na straně 27.
Jak sami vidíte, prošli jsme obdobím změn. Tyto
změny, které jsou v souladu s koncernovou strategií, by v konečném důsledku měly vést k poskytování ještě kvalitnějších služeb a také k dalšímu posílení vzájemné důvěry, která je dnes
důležitým pilířem při podnikání v každém oboru.
Nechť je Vám náš časopis inspirací a přeji Vám
příjemné chvíle strávené nad jeho stránkami.

Ing. Stanislav Chládek
generální ředitel společnosti
Zeppelin CZ s.r.o.
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Zeppelin CZ se zúčastnil
mezinárodního veletrhu
EXPO Mokrá 2014
Jubilejní desátý ročník Mezinárodního demonstračního veletrhu
strojů a zařízení pro těžební průmysl a stavebnictví – EXPO Mokrá
2014 – se uskutečnil ve dnech 10.–12. června v autentickém prostředí kamenolomu společnosti Českomoravský cement, nástupnická společnost, a.s.

Cat® 972K při praktické ukázce s třídičem značky Finlay

Aplikační konzultant Zeppelin CZ, Pavel Škopek,
předvádí nakladač při manipulaci s kamenivem

Veletrh byl orámován takřka tropickým počasím, které dalo vyniknout vystavované technice – na ploše
70 000 metrů čtverečních prezentovalo své výrobky
celkem 127 společností. K vidění byla pestrá paleta
techniky – drtiče, třídiče, vrtací soupravy, kolové i pásové
nakladače, hydraulické demoliční kleště, bourací kladiva,
rozrývače, kráčející rýpadla, pily na kámen, vážicí zařízení,
nákladní automobily atd.

Veletrhu se zúčastnila i společnost Zeppelin CZ, která
zde vystavovala spolu se společností Finlay CZ. Na
přilehlé ploše za stánkem se divákům v akci představil
nový kolový nakladač Cat® 972K, který v rámci demonstrační ukázky nakládal kamenivo do třídiče Finlay 883.
Praktická ukázka souhry nakladače a třídiče fungovala
na diváky jako pověstný magnet, po zahájení ukázky se
mini-areál za stánkem Zeppelin CZ/Finlay CZ vždy rychle
naplnil diváky.

Elektrocentrály pomáhaly
při sněhové kalamitě ve Slovinsku
Divize Energetické systémy Zeppelin CZ dodala
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě a Hlučíně dvě kontejnerové elektrocentrály EC 250 kVA a civilní
generátor EC 500 kVA. Technika, sloužící jako
mobilní náhradní zdroj pro zálohování objektů
při mimořádných událostech, byla v únoru nasazena ve Slovinsku, které se potýkalo s výpadky dodávek elektrické energie v souvislosti
se sněhovou kalamitou a povodněmi.

Kontejnerové elektrocentrály EC 250 kVA od Zeppelin CZ jsou zkonstruovány tak, aby mohly být rychle
a bezpečně nasazeny kdekoli na světě i v extrémních
klimatických podmínkách. Konstrukčně jsou elektrocentrály EC 250 přizpůsobeny pro převoz na speciálním
hasičském vozidle, takže operativní nasazení je otázkou
velmi krátké doby. Jsou vybaveny všemi dostupnými
kabelovými koncovkami a přípojkami se samonavíjecím
mechanismem, takže se dají rychle připojit k napájenému objektu.

Civilní generátor EC 500 kVA putoval z Modletic
do slovinské obce Prestranek na valníkové Tatře 815–7 8×8
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Expozice Zeppelin CZ na TECHAGRO 2014. Mulčovací kůra
jako podklad dala vyniknout křivkám žlutých strojů

Veletrh TECHAGRO
v Brně za účasti
Zeppelin CZ
Veletrh, který lámal rekordy. Tak by se dle oficiálních
statistik pořadatelů dal nazvat Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, který se uskutečnil na
brněnském výstavišti ve dnech 30. 3.–3. 4. 2014. Své
zastoupení na něm měla i společnost Zeppelin CZ. Na
volné ploše bezmála 260 m2 se návštěvníkům představily následující stroje: čelní kolový nakladač Cat 930K
(+ High Dump lopata s břitem na siláž), smykem řízený
nakladač Cat 246D (+ vysokovýklopná lopata) a rýpadlo-nakladač CAT 444F (+ kleštiny na kulatinu a drapák na
křoví). Teleskopický manipulátor Cat TH 407 C byl vystaven v expozici společnosti STROM Praha. Použité stroje
pak reprezentoval kolový nakladač Cat 908H.

KALEIDOSKOP

Pokračujeme jako Zeppelin CZ!
Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.,
se v červnu letošního roku přejmenovala na
Zeppelin CZ s.r.o. Tato změna názvu souvisí
s postupným sbližováním s mateřským koncernem ZEPPELIN GmbH, který se v roce 2013
stal 100% vlastníkem společnosti Phoenix-Zeppelin. Nový název má od uvedeného období
také slovenská společnost Phoenix Zeppelin,
a to Zeppelin SK s.r.o.
Jak potvrdil generální ředitel Zeppelin CZ Stanislav Chládek, jedná se pouze o formální změnu, která nebude mít
žádný vliv na dosavadní fungování společnosti. „Přejmeno-

vání na Zeppelin CZ je přirozenou a logickou aktivitou našeho mateřského koncernu, jehož cílem je vytvořit jednotnou
firemní identitu pro všechny dceřiné společnosti koncernu
na světě. Změna názvu naší společnosti nemá žádný vliv na
její fungování. Veškeré identifikační údaje, sídlo firmy nebo
pobočky v České republice i na Slovensku zůstávají touto
změnou nedotčeny.“
Změna názvu společnosti úzce souvisí také se změnou
její vizuální identity, tedy log a veškerých používaných
vizuálních prvků. Výměna log podle jednotného manuálu koncernu ZEPPELIN GmbH začala v únoru 2014
a podle stanoveného plánu bude probíhat postupně až
do roku 2015. V rámci tohoto procesu bude vyměněno
označení poboček, dále bannery, poutače, polepy služebních a servisních vozidel, razítka i veškeré formuláře

a tiskoviny. Jak vypadají nová loga naší společnosti,
můžete vidět na přiloženém obrázku.
Změna se dotkla také webových stránek společnosti
a e-mailových adres. Nově jsou tyto stránky dostupné
na www.zeppelin.cz; e-mailové adresy zaměstnanců
jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@zeppelin.com. (POZOR!
U e-mailových adres je z důvodu sjednocení s koncernovým nastavením účtů doména .com, nikoli .cz.)
O změně názvu společnosti byli naši zákazníci informováni prostřednictvím hromadného newsletteru.
Tímto prosíme všechny naše partnery a dodavatele,
aby o změně názvu informovali svá příslušná oddělení
(účtárnu), pokud tak již neučinili.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci
pod „hlavičkou“ Zeppelin CZ.

Nyní nás poznáte podle těchto log:

Korporátní logo
(platné od 11. 2. 2014)

Logo pro prodej strojů a motorů Cat
(platné od 11. 2. 2014)

Logo půjčoven strojů The Cat Rental Store

Historie společnosti ZEPPELIN CZ
Počátky společnosti spadají do sedmdesátých let minulého století, kdy byla pro účely výhradního zastoupení
výrobce Caterpillar založena společnost Phoenix Praha
a.s. V roce 1991 se společnost Phoenix Praha a.s.
spojuje se zástupcem Caterpillar v Německu (dnes koncern Zeppelin) a vzniká Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Jejím cílem je pokrytí trhu České a Slovenské republiky
kompletní nabídkou strojů a zařízení, které Caterpillar
nabízí, včetně odpovídajícího zabezpečení servisem
a dodávkami náhradních dílů. V roce 1993 je otevřena
první pobočka na Slovensku (dnes dceřiná společnost).
K dovršení spolupráce s německým partnerem dojde
v roce 2013, kdy se stoprocentním vlastníkem společnosti Phoenix-Zeppelin (nyní Zeppelin CZ) stává koncern ZEPPELIN GmbH.

(platné od 11. 2. 2014)

Historie koncernu Zeppelin
Na konci roku 2013 se společnost rozšiřuje o novou divizi Důlní stroje, a to v důsledku převzetí nevýrobní části společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic,
a.s. (dříve BASTRO, a.s., a Bucyrus Czech Republic,
a.s.). Toto převzetí je součástí nadnárodní akvizice mezi
koncernem Zeppelin a výrobcem Caterpillar a znamená,
že k výše uvedenému datu přebírá společnost Phoenix-Zeppelin (nyní Zeppelin CZ) odpovědnost za technickou
podporu, prodej a servis strojů a zařízení Cat® pro podpovrchovou těžbu nerostných zdrojů.
V únoru 2014 přichází společnost s novou vizuální identitou, která odpovídá jednotnému vizuálnímu stylu mateřského koncernu. Od nových log a grafických prvků
je jen malý krok k přejmenování na Zeppelin CZ s.r.o.,
ke kterému dochází v červnu 2014.

Na počátku silného nadnárodního koncernu stál legendární konstruktér vzducholodí s typickým „doutníkovým“ tvarem – hrabě Ferdinand von Zeppelin. Jeho
první úspěšné experimenty se vzduchoplavbou ho
v roce 1908 přiměly k založení společnosti Luftschiftbau Zeppelin GmbH, kterou následně vložil do správy
nově založené nadace Zeppelin. Struktura, postavená
na vlastnictví firem nadací Zeppelin, přetrvala až do
dnešních dnů.
Předválečný vývoj se nesl ve znamení rychle rostoucího
odvětví vzduchoplavby, což vedlo k rozvoji a vzniku dalších společností v navazujících oborech, z nichž mnohé
jsou aktivní dodnes. Ze společností vlastněných a spravovaných nadací Zeppelin, které mají kořeny v tomto
období, jmenujme za všechny alespoň Maybach-Motorenbau, Dornier nebo ZF Friedrichshafen AG.
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Flotila Cat z Vápenky
Čertovy schody míří do Afriky!
V minulém čísle časopisu HEAVEN jsme vás informovali o rekordní předávce těžké mechani-

zace pro společnost Vápenka Čertovy schody
a.s. Starší flotilu strojů (tři pevné dampry Cat®
775F, nakladač Cat® 988F II a rýpadlo Cat®
5080), která byla po ukončení operativního
leasingu u zákazníka převedena zpět do majetku společnosti Zeppelin CZ, se podařilo prodat
zahraničnímu zákazníkovi.
Stroje, které ve velkolomu Čertovy schody odpracovaly
dohromady přes 50 000 motohodin, odkoupila významná společnost SPTF Mining, působící v africkém státě
Mali jako kontraktor při těžbě a dobývání zlata. Nová
„životní“ etapa strojů Cat z ČR tak bude od ledna 2014
spojena s těžbou zlata na africkém kontinentu.

Před uzavřením kontraktu si zákazník ze SPTF Mining
zaletěl stroje osobně prohlédnout

Z České republiky putovaly stroje do Afriky ve dvou
etapách (nejprve rýpadlo Cat 5080, poté zbytek flotily). Nejprve se vydaly po silnici do Mělníka, kde byly
naloženy na loď mířící do přístavu v Antverpách. Tam
byly přeloženy na další loď, která je zavezla do přístavu
v Dakaru. Celkem stroje strávily na cestě 32 dní. Nezbývá než jim popřát v jejich novém působišti mnoho
bezporuchových motohodin.

Jeřáb skládá nakladač Cat® 988F II v mělnickém přístavu

Další nakladač Cat
zamířil na skládku

Společnost Zeppelin CZ ukončila
prodej nové manipulační techniky Hyster
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. ukončila ke dni
28. února 2014 spolupráci s výrobcem manipulační techniky Hyster, společností NMHG. Výhradní zastoupení pro prodej nové manipulační
techniky Hyster přechází od 1. března 2014 na
společnost HYSTER CZ a.s. Společnost Zeppelin CZ bude v souvislosti se značkou Hyster
nadále zajišťovat krátkodobé pronájmy, prodej
použité techniky a část servisních služeb.

Cat® 924K se hned po předání ujal práce.
Na snímku s červenou lopatou výrobce ALLU

Stroje Cat se stále častěji objevují i v jiných odvětvích než jen ve stavebním průmyslu. Odpadové hospodářství je jedním z dalších segmentů trhu, v němž výrobce Caterpillar dlouhodobě
působí a je v tomto odvětví úspěšný. Robustní
konstrukce strojů Cat a jejich speciální výbava
pro úpravu skládek, stejně jako kvalita servisních a poprodejních služeb Zeppelin CZ, stojí za
prodejními úspěchy v této oblasti trhu.

Společnost Zeppelin CZ, součást nadnárodního koncernu ZEPPELIN GmbH, získala výhradní zastoupení pro
značku Hyster v ČR v roce 2002. Ukončení prodeje
nové manipulační techniky Hyster souvisí s rozhodnu-

tím mateřského koncernu Zeppelin globálně utlumit
prodejní aktivity v tomto segmentu.
„Se značkou Hyster se naši zákazníci budou nadále potkávat v jedenácti půjčovnách The Cat Rental Store,
které převzaly kompletní nájemní flotilu vozíků Hyster.
Ve spolupráci s novým dealerem, společností HYSTER
CZ, budeme zajišťovat také část servisních služeb a prodej použité manipulační techniky,“ říká generální ředitel
společnosti Zeppelin CZ Stanislav Chládek. „V případě
zájmu o novou techniku Hyster se zákazníci mohou od
března tohoto roku s důvěrou obrátit na zástupce společnosti HYSTER CZ.“

Jedním z dalších přírůstků do této oblasti je kolový nakladač Cat 924K se speciálním příslušenstvím v podobě
přídavného hydraulického okruhu pro ovládání příslušenství, který byl dodán společnosti Frýdecká skládka,
a.s. Ta už má ve své flotile kolový nakladač Cat® 924H
a rýpadlo-nakladač Cat® 444F.
Nakladač je vybaven drticí a vysokovýklopnou lopatou
pro zpracování kompostu, dále vysokovýklopnou lopatou od firmy Kame a drticí a třídicí lopatou od firmy
ALLU. Stroj je využívaný při zpracování kompostu
v kompostárně v Bruzovicích.
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Petr Pluhař, manažer použitých strojů Zeppelin CZ, předává dárkový šek
v hodnotě 60 000 Kč řediteli školy, Ing. Drahoslavu Matonohovi

Společnost Zeppelin CZ přispěla
na nákup minirýpadla Cat pro
výuku budoucích strojníků
Společnost Zeppelin CZ s.r.o. navázala spolupráci se Střední školou technickou v Praze 4
a finančním darem v hodnotě 60 000 Kč přispěla na zakoupení minirýpadla Cat 301.6C.

Stroj, dodaný společností Zeppelin CZ, bude sloužit
k praktické výuce žáků v oboru „strojník stavebních strojů“
a zástupcům školy byl slavnostně předán v pátek 20. června v rámci probíhajících oslav 60letého výročí školy.

„Dobře si uvědomujeme, jak důležité je dnes kvalitní
vzdělávání mladých absolventů v technických oborech.
Velmi oceňujeme, že je v českém školství instituce,
která se v rámci specializovaného oboru systematicky věnuje přípravě na povolání strojníka stavebních
strojů, a proto jsme se také rozhodli přispět na nákup
výukového stroje Cat,“ říká manažer použitých strojů ve
společnosti Zeppelin CZ, Petr Pluhař, a dodává: „Žáci
specializovaných technických oborů mají v Zeppelin CZ
vždy dveře otevřené. Praktickou výuku v dílnách u nás
absolvují nejen žáci Střední školy technické v Praze, ale
i například Střední průmyslové školy v Táboře.“
Na minirýpadle Cat si žáci Střední školy technické
v Praze 4 pod vedením zkušeného lektora osvojí základy
ovládání pásových stavebních strojů.

Cat 301.6C – nová pomůcka při výuce
budoucích strojníků na dvoře
školy SŠT Zelený pruh
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Petr Dvořák, ředitel oblasti Západ

Oblastní ředitelé Zeppelin CZ se představují
Petr Dvořák
Petr Dvořák nastoupil do společnosti Zeppelin CZ v roce 1998 jako vedoucí Product Support na pobočce v Mostě. Po čtrnácti letech svého
úspěšného působení v této pobočce se ujal pozice ředitel oblasti Západ. Svůj volný čas věnuje hlavně rodině a sportu.

1

Pane řediteli, jak vypadá váš všední pracovní den, čím se běžně ve
své „ředitelně“ zabýváte?

Možná je to překvapivé, ale každý den je pro mě něčím jiný, i když jsou si v základu všechny podobné.
Jsem zodpovědný za prodej nových i použitých strojů,
poprodejní služby a řízení poboček v Mostě, Sokolově a Plzni, které spadají pod oblast Západ. Máme
70 zaměstnanců a já se snažím, aby mohli i v týmu
uplatnit svoji zodpovědnost a samostatnost, mají mou
plnou důvěru a podporu. Proto chci být v každém
regionu alespoň jednou týdně. Samozřejmě, že mě
zajímají i ekonomické výsledky, kvalita práce, aktivita
a obchodní participace na projektech. Také nemůžu
nereagovat na připomínky našich zaměstnanců a požadavky zákazníků.

2

Vy jste do Zeppelin CZ přišel
v roce 1998. Jaké byly vaše začátky?
Tehdy, v mých 25 letech, se mi splnil sen pracovat
u firmy, se kterou jsem se profesně potkával ve svém
bývalém zaměstnání. Záviděl jsem jí sílu značky CAT,
zázemí i odbornost lidí, kteří tu tenkrát pracovali
a někteří z nich stále pracují. Stal jsem se vedoucím
Product Supportu v Mostě ve chvíli, kdy část zaměst-
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nanců odešla a založila si konkurenční firmu. V takové
situaci nebylo jednoduché stmelit lidi, kteří zůstali,
obnovit pracovní řád a pravidla a servis ekonomicky
stabilizovat. Byl jsem mladý manažer s ambicí všechno dokázat, ale chyběly mi zkušenosti na to, abych se
vyhnul některým chybám. Povedlo se mi však vybrat
klíčové lidi, se kterými se vše dalo zvládnout a na které se mohu i dnes spolehnout a jsou v podstatě pořád
v našem úspěšném týmu.
Později, po první organizační změně v roce 2007, jsem
se stal vedoucím pobočky Most a v roce 2012 jsem
dostal nabídku od generálního ředitele, abych v nové
organizační struktuře řídil celou oblast Západ.

3

Rozdělení na oblasti, které zmiňujete, je poměrně nové. Jak se vám
jeví, má to nějaký pozitivní přínos
pro zákazníky?
Já jsem zastáncem decentralizace. Jsem totiž přesvědčen, že rychle reagovat na požadavky trhu a přizpůsobovat jim aktivity firmy jde nejlíp přímo v jednotlivých regionech a oblastech. Provozně silné, schopné
oblasti s kvalitní podporou z centrály, to je ta nejlepší
cesta, jak obstát na nestabilním trhu, který u nás
máme už čtyři roky. Navíc letos dobře vidíme rozdíl
v poptávkách a aktivitách v jednotlivých regionech.

Díky řízení celé oblasti právě prostřednictvím regionů
je mnohem snadnější přesouvat kapacitu tam, kde je
to potřeba. Zvládáme tak výkyvy poptávky a zaměstnanci se mohou mezi sebou podělit o nové zkušenosti.

4

Každá z oblastí – Střed/Východ/
Západ – se nějak liší. V té, kterou
řídíte vy, je akciová společnost
Severočeské doly...
Samozřejmě, že je každá z oblastí ovlivněna spektrem
a velikostí zákazníků. Naše pobočky Most a Sokolov
mají v portfoliu méně firem, ale zato je jejich zaměření
pro nás klíčové. Stejně jako je hnědé uhlí, které se těží
ve společnostech Severočeské doly, Sokolovská uhelná a Czech Coal, strategickou surovinou pro naši zemi,
jsou tyto akciovky našimi strategickými zákazníky
ohledně velkých zemních strojů. Asi se nepletu, když
řeknu, že nikde jinde nenajdete tolik dozerů velikosti
D8–D10 jako tady. Naproti tomu pobočka v Plzni má,
na rozdíl od Mostu a Sokolova, široké spektrum středních a malých zákazníků, kteří nás motivují, abychom
v Plzni zkvalitnili zázemí. Už na tom pracujeme.

5

Vraťme se ještě na chvilku do dolů
a ke strojům, které tam dodáváte.
Můžete tuto spolupráci nějak víc
přiblížit?

LIDÉ
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Severočeské doly jsou naším největším zákazníkem
vůbec. Spolupráce s nimi začala v 80. letech a stále
se rozvíjí. To, že jsme byli vybráni pro testování a vývoj pilotního programu objednávání služeb, který je
už dnes plně funkční, chápeme jako jejich uznání naší
práce. Letos jsme pro uhelné společnosti v rámci CCR
přestavovali jeden stroj CAT 365 B a tři stroje CPT
D8T. Zákazníci tuto dodávku hodnotili velmi pozitivně,
a tak věříme, že budeme pozváni i do budoucího tendru na obnovu jejich strojového parku.
Uhelným společnostem také dodáváme velmi specifické stroje a technologie, jako jsou například čisticí
zařízení pásových dopravníků na podvozku kolových
rýpadel nebo na míru upravené truboukladače pro
manipulaci s dopravníky. Rád bych zmínil i cisternu
na podvozku stroje CAT 730. Právě pracujeme na
dodávce už třetího stroje tohoto typu, a to pro Sokolovskou uhelnou. Spolupracujeme při tom s českou
firmou Kobit, která má s nástavbami pro nákladní
vozy zkušenosti a svá zařízení dodává do celého světa.
Cisterna musí vyhovovat všem požadavkům, které
stanovil klient pro využití ke zkrápění cest v dolech
a hašení záparů. V této souvislosti musím poděkovat
za výbornou práci, kterou na projektu odvádí tým sokolovské pobočky.

Když už nahlížíme do budoucnosti, zkuste odhadnout, jak budou
vypadat stroje CAT za takových
deset dvacet let?
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Náročná práce, a tou bezesporu
řízení oblasti je, vyžaduje i pořádnou dávku relaxace. Co děláte ve
volném čase?

Položte tuto otázku nějakému strojníkovi a on vám
řekne, že by se nejradši vrátil o deset let zpátky.
V jednoduchosti je krása a s nástupem elektroniky
přibývají jen starosti. Zlaté „rajčáky“! Vývoj jde ale
nezadržitelně kupředu a bez nových efektivních technologií se neobejdeme. I dál budeme nuceni snižovat
emise, zlepšovat bezpečnost práce, zvyšovat produktivitu, využívat GPS a další nové technologie. Všechno
půjde dál a možná se brzy dočkáme i bezposádkové
obsluhy.

Žádná práce se bez odpočinku a odreagování nedá
dlouhodobě dělat dobře. Celá naše rodina se dobíjí při
sportu. Mám dva syny, a abych jim v tomto ohledu
stačil, musím na sobě hodně pracovat. V tenisu, který
hrají závodně, už na ně nemám. Každý vítězný game
je pro mě stejně náročný jako Wimbledon.
Před nedávnem jsem se také rozhodl aktivně podpořit občanské sdružení Běh o život, které se snaží
zkvalitnit léčebné podmínky a zdravotnické vybavení
onkologického oddělení nemocnice v Chomutově.
Příští rok mě tedy čeká asi největší sportovní výzva
v životě: za 8 dní uběhnout vzdálenost z Ostravy do
Chomutova. Jestli to dobře dopadne, budu druhým
člověkem v republice, který to dokázal. Věřím, že
tento výkon bude mít i finanční efekt pro dobrou věc.
A je jasné, že bez pomoci blízkých lidí, ať z osobního
nebo profesního života, by to nešlo.
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Nerostné zdroje nejsou nevyčerpatelné a s tím souvisí i budoucnost těžby v severočeských uhelných pánvích. Co by její omezení
znamenalo pro Zeppelin CZ?

Budoucnost těžby je samozřejmě limitována jak objemem výtěžnosti, tak efektivitou vzhledem k ceně
energie na trhu u nás i v Evropě. Co se týče výtěžnosti, pominu-li tolik mediálně diskutované limity
v mostecké pánvi, můžeme se v souvislosti s dosud
stanovenými hranicemi těžby bavit o horizontu asi
20 let. Jakýkoliv útlum by pro naši společnost znamenal pokles poptávky a objemu dodávek, a to nejen
primárně od těžebních společností, ale i sekundárně
od dodavatelských firem, které využívají naše stroje
a služby.

A co minulost? V oboru jste
poměrně dlouho, vidíte nějaký
posun v tom, jak zákazníci vnímají
Zeppelin CZ? Když společnost
porovnáte s konkurencí, jaké jsou
podle vás její největší přednosti?

Stejně jako se vyvíjí trh, vyvíjíme se i my, naše konkurence a požadavky zákazníků i to, jak nás vidí.
Jsme jedničkou na trhu a v tomto ohledu jsme pro
zákazníky normativem. Očekávají od nás ty nejlepší
služby a kvalitu. Pokud jde o stavební stroje, vývoj
i produkce různých společností se stále přibližuje
a vyrovnává, proto je velmi důležité to, co je odlišuje.
A naší výhodou oproti konkurenci jsou jednoznačně
kvalitní poprodejní služby a nízké provozní náklady
našich strojů. Na tom musíme stavět. Vyrovnejme se
s tím, že pořízení stroje CAT není pro zákazníka nejlevnější, ale pokud jde o parametry jeho provozu
a kvality, máme v ruce silnou zbraň.
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Pane řediteli, máte nějaké motto,
které vám pomáhá v práci nebo
v životě?
Ano, mám. Umím prohrávat, ale
nikdy se nevzdávám.

Most

44
23

zaměstnanců

Sokolov

19
12

mechaniků

zaměstnanců

Praha

mechaniků

Plzeň

10
5

zaměstnanců

oblast
Západ

oblast
Střed

mechaniků

oblast
Východ
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Zemědělské družstvo Rosice vsadilo
na Caterpillar. To se vyplatilo!

Východočeské Zemědělské družstvo Rosice
u Chrasti je firmou s tradicí, sahající až do roku
1949. Obhospodařuje více než 2 tisíce hektarů
zemědělské půdy; kromě rostlinářství se zabývá
i živočišnou výrobou včetně zpracování masa ve
vlastních jatkách. Zdejší masné a pekařské výrobky jsou v kraji pověstné, například rosické špekáčky se můžou pochlubit oceněním Regionální potravina Pardubického kraje za rok 2012.
Při naší pravidelné redakční cestě nás tentokrát ani tak
nezajímaly kulinářské zážitky, jako spíše technologické
zázemí živočišné a rostlinné výroby v ZD Rosice. Družstevníci jsou věrnými fanoušky strojů Cat®, v areálu
družstva se prohánějí dva smykem řízené nakladače Cat

(Cat® 242B3 a Cat® 226) a dva teleskopické manipulátory
Cat® TH330B.

Společné foto před předaným
nakladačem Cat® 938H

Nejnovějším přírůstkem, který byl do družstva předán
v září loňského roku, je kolový nakladač Cat 938H. Stroj,
vybavený lopatou nebo rozhrnovacími vidlemi, se uplatní zejména při sklizni kukuřice nebo pícnin, ale také při
senáži a manipulaci s hnojem. Nakladač byl pořízen jako
náhrada za starší stroj značky ŠKODA ŠT180 (rok výroby
1972), který již dosluhuje a není schopen splnit náročné
podmínky, které nepřetržitý provoz na mechanizaci klade. V sezóně bude nasazován do osmihodinových směn
sedm dní v týdnu.
„Při rozhodování o nákupu nového nakladače pro nás
byly důležité dva faktory – produktivita stroje a provozní

Kompletní flotila Caterpillar v ZD Rosice. Na obrázku s kolovým nakladačem Cat® 930K, zapůjčeným v rámci DEMO programu společnosti Zeppelin CZ
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náklady. Abychom si kolové nakladače od Caterpillaru mohli osahat přímo v provozu, zapůjčila
nám hradecká pobočka Zeppelin CZ na omezenou dobu novější nakladač Cat 930K, který nám
pomáhal při sklizni kukuřice,“ říká o pozadí nákupu vedoucí mechanizace ZD Rosice Miroslav
Kysela. Nakladač, zapůjčený v rámci DEMO programu společnosti Zeppelin CZ, přesvědčil svými výkony jak vedení družstva, tak především
obsluhu. Ta ocenila zejména naddimenzovaný
výkon „káčkového“ nakladače a také možnost
nastavení prokluzu kol, což se pozitivně projevi-

lo při práci na kluzkém povrchu v silážní jámě.
„Práce s Cat 930K na mokré siláži je hračka.
Na rozdíl od starší techniky nedochází k podhrabávání, místo toho si stroj na mokré řezance
sám zpomalím, a tak je manipulace plynulejší
a rychlejší,“ prozrazuje své dojmy z testovacího
provozu jeden ze strojníků ze ZD Rosice.
Po úspěšném DEMO programu s novou „káčkovou“
řadou se družstevníci nakonec rozhodli pro starší
řadu H, kterou si mohli vyzkoušet v rámci DEMO
programu již v roce 2012. Ta sice není vybavena

některými vychytávkami jako novější „káčková“
řada (například nastavení prokluzu), zato ale disponuje podobným výkonem při současném zachování
nízké spotřeby paliva. „Podívejte se na ty blatníky
a spoje, to je poctivá kovařina. Kdyby se to náhodou mechanicky poškodilo, snadno si to svépomocí
opravíme,“ poukazuje na robustnost stroje Miroslav Kysela a dodává: „Přesvědčila nás také kvalita a rychlost služeb hradeckého servisu Zeppelin
CZ. V našem provozu si nemůžeme dovolit dlouhé
prostoje a zdejší pobočka nám vyjde s případnými
opravami nebo údržbou vždy maximálně vstříc.“

Část flotily Cat v silážní jámě. Zleva Cat® 938H, Cat® TH330B a Cat® 226 B3

50/50 STROJ VE DVOU SPLÁTKÁCH
50 % 50 %

LETOS ZA ROK

Jak to funguje?
Financování pomocí úvěru na 12 měsíců s 0% navýšením.
• při předání stroje uhradíte 50 % z kupní ceny + celé DPH*
• následuje 11 měsíčních splátek 0 Kč + pojištění stroje
• poslední splátka 50 % kupní ceny stroje po 12 měsících
Tato nabídka platí pouze při financování se společností Caterpillar Financial Services.
*DPH můžete nárokovat zpět u svého finančního úřadu.

Ke každému stroji Cat mobilní telefon Cat B15 zdarma!

Nákup stroje ve dvou splátkách –
50 % kupní ceny letos a zbylých 50 % za rok

e-mail: info-cz@zeppelin.com
tel.: 724 666 550
www.zeppelin.cz

Vyzkoušejte
a porovnejte zdarma!

DEMO
ZDARMA
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Hrdí majitelé bratři Pavel a Petr Brchelovi

Nakladač Cat 950 z roku 1966
stále slouží v Praze a okolí
Bratři Petr a Pavel Brchelovi, kteří provozují sdružení Brchel P+P, jsou dlouholetými a oddanými fanoušky značky
Cat. V jejich strojovém parku najdeme
momentálně čtyři stroje Cat, mezi nimi
také unikátní kloubový nakladač Cat 950
z roku 1966, který je dosud plně funkční
a provozuschopný a je pravidelně nasazován po boku svých výrazně mladších
„sourozenců“.

Z historie stroje

Současnost

Podle Pavla Brchela je tento stroj předsériovým
prototypem řady 950, která se oficiálně začala
vyrábět až kolem roku 1968. Původně nakladač
zakoupila Správa silnic a železnic, ale krátce
poté jej prodala Pražským komunikacím, kde
byl nakladač využíván pro manipulaci s posypovou solí. V roce 1970 přichází do podniku Pavel Brchel (jako sedmnáctiletý učeň) a zaučuje
se na tomto stroji. Více než dvacetileté soužití
s Cat 950 ho na začátku devadesátých let přiměje k ráznému kroku – spolu s bratrem vykupuje
tehdy již značně opotřebovaný stroj z kovošrotu
(za cenu 25 000 Kč) a vlastními silami jej doma
v garáži zrenovují. Kloubový nakladač Cat 950 je
tak prvním strojem jejich nově vznikající firmy,
která se zaměřuje na zemní a výkopové práce.

Vzhledem ke stáří stroje je zbytečné ptát se
na počet odpracovaných motohodin. „Je to
obrovské číslo,“ říká s úsměvem Pavel Brchel
a dodává: „Děvětsetpadesátka tenkrát výrazně předběhla svou dobu.“ O kvalitě dílenského
zpracování dobře vypovídá fakt, že nakladač
spolehlivě zastane těžkou práci i dnes. V poslední době byl nakladač k vidění například při nakládce dlažebních kostek v Praze-Vysočanech.
Bratři Brchelové si pochvalují zejména robustní
konstrukci stroje, jednoduché ovládání a údržbu
a také výkon, který byl na svou dobu předimenzovaný. Přejeme jim a jejich stroji další dlouhé
roky ve zdraví a kondici.
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Teleskopický manipulátor Cat při nakládce kulatiny

Teleskopický manipulátor Cat TH407 pomáhá
se zpracováním dřeva i při úklidu sněhu
S redakcí jsme se tentokrát vypravili do západočeského města Kraslice v okrese Sokolov, kde
sídlí společnost FORESTTRANS spol. s r.o. Společnost, zabývající se přepravou a zpracováním
dřeva, je s více než 70 zaměstnanci a 150 partnery významným regionálním zaměstnavatelem.
Do portfolia činností společnosti spadá kromě
přepravy dřeva také hospodaření v lese, výroba
a zpracování dřevního odpadu (tzv. biomasy), výroba a prodej palivového dříví a oprava vozidel.

Při těžbě a následném zpracování dřeva pomáhají
majitelům také dva stroje výrobce Caterpillar. Jedním
z nich je teleskopický manipulátor Cat® TH407 Agro,
druhým pak rýpadlo-nakladač Cat® 434 E. V minulosti
firma vlastnila také čelní kolový nakladač Cat 924G,
který byl bohužel odcizen.
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Cat TH407 umí majitelům vydělat!

Teleskopické manipulátory značky Cat® mohou být
od výrobce vybaveny více než třemi desítkami typů
nářadí, což z nich činí velmi univerzální pomocníky
v nejrůznějších aplikacích.
Návratnost investice je u těchto strojů tím rychlejší,
čím širší je paleta činností, které společnost vykonává. V případě FORESTTRANS byl nákup manipulátoru
logickým vyústěním vývoje společnosti, která postupně rozšiřovala svou činnost od přepravy ke koncovému zpracování dřevního materiálu.
Silná poptávka po palivovém dřevu na tuzemském
trhu stála za nákupem automatizovaného štípacího
stroje, který z navážené kulatiny vyrábí palivové sokly. Pro manipulaci s kulatinou, stejně jako s koncovým
produktem, se teleskopický manipulátor Cat ukázal
jako optimální pomocník. V rámci několikaměsíčního
zkušebního provozu si firma FORESTTRANS mohla
manipulátor vyzkoušet přímo ve svém provozu, a to
díky výhradnímu prodejci strojů Cat do České republiky, společnosti Zeppelin CZ. „Manipulátor řady TH od
Caterpillaru nám vyhovoval po všech stránkách. Chtěli
jsme spíše menší stroj, zároveň jsme ale potřebovali,
aby byl výkonný a zvládnul různorodou práci v každém počasí,“ říká o nákupu manipulátoru provozní
ředitel FORESTTRANS Miroslav Kotrla. Kvůli vykládce
kamionů se dřevem byl také jednou z podmínek dosah
minimálně 4 metry.

Z hlediska návratnosti investice bylo nutné přesně
propočítat vytíženost stroje, s čímž zákazníkovi pomohl proškolený prodejce ze společnosti Zeppelin
CZ. Za účelem maximálně možného využití pořídili
majitelé firmy ke stroji jak nakládací lopatu o objemu 3 m3, tak sadu vidlí Cat 326 2013 a drapák na
kulatinu WOOD 0,55 m2 od firmy KAME - VM, s.r.o.
Manipulátor tak bez problému zvládne složit kulatinu
ze speciálních návěsů, naložit dřevo do štípačky nebo
přihrnout a naložit dřevní biomasu na nákladní vozidla.
V případě potřeby může stroj vykonávat práci místo
vysokozdvižného vozíku, a to například při manipulaci s naloženými paletami v servisní dílně. V zimních
měsících jej pak můžeme vidět při úklidu napadaného
sněhu v areálu firmy.
Také druhý stroj Cat (rýpadlo-nakladač 434 E), kterým firma disponuje, je využíván v rámci lesnické činnosti při těžbě dřeva. Jeho doménou je úprava terénu
po intenzivní těžbě, zejména úprava vyježděných cest.
K prohrnování sněhu na lesních cestách v zimním období slouží atypická „šípová“ radlice vlastní výroby,
speciálně zkonstruovaná pro tyto účely.
Sázka na Caterpillar se majitelům firmy, jak se zdá,
vyplatila. Ostatně při nákupu značky si údajně nechali
poradit od jedné své partnerské firmy, která tyto stroje následně doporučila jako bezporuchové. Argumentem ve prospěch Caterpillaru, který provozní ředitel
firmy FORESTTRANS zmiňuje na závěr, je v porovnání
s konkurencí vyšší zůstatková hodnota strojů Cat
v případě jejich odprodeje.
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Odpadový průmysl je na vzestupu

Caterpillar nabízí řešení pro efektivní práci s odpady

Společnost Zeppelin CZ dováží do České republiky stroje Cat® ve speciální konfiguraci pro odpadový průmysl. Celkem
se v provozovnách, jako jsou spalovny, skládky komunálního odpadu, sběrné a recyklační dvory nebo zpracovatelské
závody na bioodpad, uplatní 11 typových řad strojů Cat®, od smykem řízených nakladačů, kolových nakladačů a pásových dozerů až po speciální rýpadla pro manipulaci s materiálem (tzv. „material handling“) nebo skládkové kompaktory.
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Cat 938K s paletizačními vidlemi při manipulaci na autovrakovišti

Čelní kolové nakladače Cat (Cat 924K–980M)
Kompaktní, malé a střední kolové nakladače Cat se využívají například při přihrnování odpadu v třídicích
stanicích, ale také na skládkách komunálního odpadu nebo bioodpadu. Kromě přihrnování zvládnou nakladače také nakládku materiálu; ke stroji je možné objednat celou řadu příslušenství, od vysokovýklopných
lopat (v kombinaci s prodlouženými rameny jimi lze manipulovat až ve výšce 5 m) přes velkoobjemové lopaty
až po lopaty s přidržovačem pro různé druhy lehkého a středně těžkého odpadu.
Robustní konstrukce nakladačů může být ještě posílena ochrannými pancíři, které chrání podvozkové části před mechanickým
poškozením (například při manipulaci s kovošrotem), ale také
před chemickým naleptáním při práci s nebezpečnými odpady.
Při pohybu na nezpevněném materiálu jsou trakční schopnosti
pro obsluhu stroje klíčové. Čelní kolové nakladače Cat mohou být vybaveny diferenciálem s omezením prokluzu (LSD)
a funkcí nastavení tahu na jednotlivá kola (Cat 906-908H2
a 924K-938K), a tak při přihrnování na kluzké ploše nedochází
k prokluzu kol, práce je rychlejší, plynulejší a nevyžaduje zvýšené nároky na obsluhu. Zkrácení doby pojezdů se příznivě projevuje na spotřebě pohonných hmot a životnosti pneumatik.
Nakladače jsou osazené nízkoemisními motory řady ACERT™,
které se vyznačují tichým chodem a nízkou spotřebou paliva.
Modely Cat 924-938K jsou navíc vybavené elektronicky ovládanou hydrostatickou převodovkou, která dosáhne maximum
výkonu již při 1 800 otáčkách/min, což se příznivě projevuje na
životnosti motoru a celkové spotřebě.
Riziko defektu při práci s odpadky může být u strojů Cat eliminováno použitím speciálních patentovaných pneumatik Cat

Flexport™. Plné bezdušové pneumatiky mají na bocích otvory,
které zlepšují ohebnost a pružení a na rozdíl od běžně používaných plných pneumatik nezatěžují nápravy a rám stroje.
Podle případových studií společnosti Caterpillar je životnost
těchto pneumatik 6–9 000 motohodin, což je oproti standardním nebo radiálním pneumatikám pro manipulaci s odpadem až dvojapůlnásobek.
Dalším prvkem, který Caterpillar vyvinul speciálně pro potřeby odpadového průmyslu, je kabinový filtr s cyklónovým
předčističem. Tento systém pracuje na principu odstředivého
účinku proudícího vzduchu a odstraní až 95 % pevných částic
ještě dříve, než se vzduch dostane do kabinového filtru. Díky
tomu je zapotřebí pouze jeden filtr namísto běžně používaných tří filtrů.
Chlazení motoru ve vysoce prašném prostředí skládek vyřešili
konstruktéři Caterpillaru použitím reverzního ventilátoru s automatickým čištěním. V případě zanesení chladiče se spustí zpětný
chod ventilátoru a nečistoty jsou pod tlakem vyfoukávány ven.
Toto řešení přispívá ke snadné obsluze a také k dlouhé životnosti
motoru a jeho komponentů.

Teleskopické manipulátory Cat (Cat TH255C–TH514C)
Teleskopické manipulátory Cat jsou vhodné pro manipulaci
s lehčím materiálem, a to nejen ve venkovních prostorech.
Manipulátory od Caterpillaru jsou lehké a výkonné, ale
přitom se standardní výbavou přibližují strojům vyšších
kategorií. Jejich největší devizou je snadná ovladatelnost,

rychlost pojezdu a nízké provozní náklady. Manipulátory
Cat jsou vybaveny hydraulickým rychloupínákem pro snadné upevnění různého příslušenství, jako jsou například jeřábové háky pro manipulaci s vaky, lopaty s přidržovačem
nebo paletizační vidle.
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Kolová rýpadla pro manipulaci s odpady, tzv. „material handling“ (Cat MH3022–MH3059)
Kolová rýpadla pro manipulaci s odpadem Cat
jsou vlajkovou lodí v segmentu odpadového hospodářství. Tyto stroje jsou využívány v třídicích
stanicích, při haldování a recyklaci odpadků.
Rýpadlo může být vybaveno drapákem s 360°
otočným kloubem, polypovým drapákem, vhod-

Sešrotování měkkého odpadu je pro smykem řízený nakladač
Cat se šrotovacími nůžkami hračkou

ným například pro manipulaci s pneumatikami
nebo kovovým šrotem, a také lžícovým drapákem pro sypké materiály.
Kolová rýpadla pro manipulaci s odpady mají
výsuvnou kabinu pro lepší výhled všemi směry.
Aby se obsluha stroje snáze orientovala, má

k dispozici i zpětnou kameru, která přenáší obraz
ze zadní části stroje na barevný monitor uvnitř
kabiny. V závislosti na typu aplikace mohou být
tato rýpadla, podobně jako všechny stroje Cat
pro odpadový průmysl, vybavena kompletním
mřížovým programem pro ochranu posádky.

Komplexní služby Zeppelin CZ nejen pro komunální subjekty
Podobně jako v případě stavebních nebo zemědělských strojů Cat nabízí společnost Zeppelin
CZ komplexní služby spojené s nákupem, provozem a údržbou strojů pro manipulaci s odpady.
Vhodný typ stroje doporučí přímo u zákazníka
proškolení odborníci, kteří posoudí náročnost
provozu a poradí, jaké příslušenství je pro konkrétní typ práce nejvhodnější. Po zakoupení
stroje si zákazník může nechat aktivovat mo-

derní telematický systém Cat Product Link™,
který sleduje a vyhodnocuje efektivitu provozu
konkrétního stroje nebo celé flotily. S financováním nákupu stroje pak pomohou odborníci ze
společnosti Caterpillar Financial Services ČR,
s. r. o., která má dlouholeté zkušenosti a dokáže zákazníkovi sestavit finanční produkt na míru
jeho potřebám.

del Cat 826H, jehož první řada přišla na trh již
v roce 1978. Konstrukce stroje kombinuje pevné
odlitky pohlcující zatížení se skříňovým rámem.
Díky robotickému obrábění jsou svary rámu extrémně pevné, zesílený přední rám roznáší zatížení od radlice tak, aby nebyl zatěžovaný otočný
kloub. Podobně také zadní rám je přizpůsoben
tak, aby absorboval krouticí moment motoru
disponujícího silou 299 kW. Motor, umístěný za

ochrannou přepážkou proti nečistotám, disponuje vysokým kompresním poměrem, takže výborně reaguje i za studena. Nízké provozní náklady
jsou u strojů Cat samozřejmostí – elektronická
řídicí jednotka upravuje vstřik paliva podle aktuálního zatížení, motor je navíc vybaven funkcí
automatického vypínání při volnoběhu, což dále
snižuje spotřebu pohonných hmot.

Skládkové kompaktory
Neocenitelným pomocníkem při hutnění skládky jsou skládkové kompaktory Cat s ježkovým
kolem. Ostny na kole jsou rozmístěné daleko od
sebe, čímž dochází k lepšímu provazování materiálu při pojezdu stroje na skládce. Kompaktory
Cat se vyznačují vysokým poměrem výkonu ke
hmotnosti, takže popojíždění nebo rychlé změny
směru nejsou při práci na skládce překážkou.
Typickým představitelem této řady strojů je mo-

Smykem řízené nakladače Cat (Cat 226B3–299D)
Nejmenší stroje využitelné v odpadovém
průmyslu jsou nedílnou součástí každé větší
skládkové flotily. Výborná manévrovatelnost,
jednoduchá údržba a multifunkční využití – to

jsou hlavní přednosti těchto strojů. Kromě přihrnování zvládnou také úklid plochy. Výrobce
nabízí zákazníkům také košťata nebo přihrnovací smetáky.

Více informací o strojích Cat a jejich využití v odpadovém průmyslu najdete na
stránkách www.zeppelin.cz.
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Příklady technologických řešení Cat pro odpadový průmysl

Cat 930K – speciální bezdušové
pneumatiky Cat Flexport™
s patentovanými otvory pro tlumení rázů

Pro manipulaci s kovovým odpadem
mohou být stroje Cat vybaveny silným
magnetem

Cat 930K – snadný přístup
k ventilátoru i k výměnným náplním
v motoru zajišťují velké výklopné kryty

Dozer Cat D6T s prvky pro snadný
a bezpečný provoz na skládkách:
ochranné kryty světlometů, zadní
kamera a nasávání vzduchu do kabiny

Cat 930K – detail krytu, který chrání
podvozkové části (hadice) nakladače
před mechanickým poškozením

Cat D6T – detail kabinového filtru
s cyklónovým předčističem na pásovém
dozeru

Cat D6T – pásový dozer ve speciální
konfiguraci pro práci s odpadem.
Radlice s průzory pro lepší
viditelnost při rozhrnování

Detail hydraulického drapáku
Cat CTV15

STROJE CAT PRO RECYKLAČNÍ
A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
®

Kolové nakladače

Smykem řízené nakladače

Kolová rýpadla pro
manipulaci s odpadem

Ať provozujete kompostárnu, skládku, recyklační dvůr nebo překládkovou stanici, stroje Cat pro
práci s odpadem nabízí ta nejlepší řešení. Disponujeme nejširší řadou strojů speciálně
konstrukčně upravených pro recyklační a odpadové hospodářství.
• prodloužená záruka

• pro vybrané stroje demo zdarma

• Product Link na 3 roky zdarma

Pro více informací o strojích a akčních nabídkách navštivte www.zeppelin.cz.

e-mail: info-cz@zeppelin.com
www.zeppelin.cz

Skládkové kompaktory

Teleskopické manipulátory

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Bezpilotní nakladače Cat
pracují ve žhavém pekle

Pásový nakladač Cat 973D právě vyjel s horkým nákladem zpod tandemové pece

Bezpochyby jedna z nejzajímavějších aplikací se stroji značky Cat® v České republice
se nachází v Ostravě v Kunčicích, konkrétně
v areálu bývalé Nové huti, který patří pod
křídla největšího tuzemského výrobce oceli
a železa společnosti ArcelorMittal. Právě
tady, uprostřed výhně tavicích pecí, pracují
tři speciálně upravené pásové nakladače
(2 x Cat 973D a jeden Cat 973C) na dálkové
ovládání, které pro potřeby oceláren upravila a dodala společnost Zeppelin CZ.
Výjimečnost těchto strojů plyne z extrémně nebezpečného prostředí, ve kterém se dennodenně
pohybují. Jejich úkolem je rozhrnovat a nabírat
několik set stupňů žhavou ocelárenskou strusku přímo pod tandemovými pecemi a odvážet ji
na haldy vedle pecí, kde struska chladne a připravuje se k dalšímu zpracování. Celý proces
manipulace se žhavou struskou je doprovázen
nepravidelnými výbuchy, při kterých odlétávají
kusy této hmoty i několik metrů daleko.
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Výbuchy plynou ze specifického postupu místních oceláren, kdy je žhavá struska po vyklopení
z pecí na zem okamžitě skrápěna vodou, a v důsledku prudkého ochlazení tak dochází k nepravidelným explozím, které nezúčastněnému
divákovi připraví vskutku velkolepou podívanou
ve stylu „hvězdných válek“. Po ochlazení vodou
vzniká na povrchu strusky pevná krusta a právě
v tomto momentě přijíždějí na scénu dálkově
ovládané nakladače Cat, které sehrávají klíčovou roli. Tak jako v jiných extrémních provozech
i tady jde o čas. V co možná nejkratší době je
totiž potřeba lopatou nakladačů vyloupnout žhavou strusku z pevné krusty a rychle ji odvézt
z dosahu pece k dalšímu vychladnutí. Jeden
manipulační cyklus se struskou trvá maximálně
třicet minut, pak stroj odjíždí mimo dosah pece
vychladnout. Jakákoli časová prodleva, nebo
dokonce uvíznutí stroje pod pecí by mohlo mít
pro techniku fatální následky. V případě uvíznutí
pod pecí je prohoření stroje skrz naskrz dílem
několika málo minut.

Nakladač je dálkově ovládán vysílačkou, přičemž obsluhující pracovník operuje v bezpečné
vzdálenosti nebo kontroluje dění ve speciálním
železobetonovém bunkru s průzory. Sledujeme-li
zpovzdálí dění pod tandemovými pecemi, vůbec
nám nepřijde, že nakladač je ovládán na dálku.
Stroj plynule zajíždí pod pec, na jeden záběr nabere hmotu a zase plynule vycouvá z pece ven.
Je vidět, že obslužný personál to má, jak se říká,
„v ruce“. Jediné, čím se bezpilotní stroj v pohybu na první pohled liší, jsou záblesky fialového
světla z přijímače v kabině stroje.
Jinak ale na nakladačích Cat nezůstal kámen na
kameni. Aby mohl stroj vykonávat práci v extrémních teplotách, musely tovární úpravou
projít všechny jeho klíčové součásti. Speciální
konfigurace (tzv. provedení Steel mill) zahrnuje například zesílené pásy, lopatu z materiálu
odolného proti vysokým teplotám nebo zakrytí
hydraulických částí a hadic. V této konfiguraci
je pak samozřejmostí pancéřované sklo kabiny

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Tanky T-55 se v ostravských hutích staly legendou. Kromě prohrnování a rozrušování strusky měly ještě jeden důležitý úkol – byly
vybaveny vyprošťovacím hákem, a když technika uvízla v nebezpečném prostoru, sloužily k evakuaci porouchaného stroje a jeho
posádky do bezpečí.

a použití speciálních hydraulických náplní. Každý podobný stroj je vyroben
na míru přesně podle požadavků konkrétního provozu, a proto je klíčové
poznat veškerá specifika provozu ještě před ostrým nasazením stroje. Dodávce pásových nakladačů pro společnost Harsco, která stroje u společnosti Arcelor Mittal provozuje, předcházely podrobné konzultace s prodejci
a techniky ostravské pobočky Zeppelin CZ, kteří dokonale znají schopnosti
a možnosti techniky Cat.
Testovací provoz prvních nakladačů začal v Harsco v listopadu loňského
roku. Subdodavatelská firma z Německa, která zajistila technologie pro
bezpilotní ovládání, poskytla obsluze strojů školení, jak tyto nakladače
bezpečně a s maximální produktivitou ovládat.
Výsledky testovacího provozu bezpilotních nakladačů Cat přesvědčily
vedení oceláren, aby nasadilo tyto stroje nejen při manipulaci a odvozu
strusky, ale i na prohrnování a rozrušování žhavého materiálu pod pecemi.
K tomu dosud v ostravských ocelárnách sloužily speciálně upravené vojen-

ské tanky T-55 československé, potažmo české armády, které společnost
kupovala z armádních přebytků. Ty pak ve vlastních dílnách přestavěla
pro vlastní potřeby. Přestavba se týkala zejména prostoru řidiče, který se
přesunul z přídě tanku do věže; v rámci úprav byly dále zesíleny některé
části ve věži, byly zamontovány filtry, bez kterých by se motor rychle zničil, a k tanku byly namontovány radlice a pluhy pro prohrnování strusky.
Takových speciálně upravených tanků měla společnost k dispozici devět,
přičemž životnost jednoho z nich byla přibližně tři roky. Náhradou za pásové nakladače navíc společnosti Harsco odpadla starost o neustálou obnovu
strojového parku z armádních skladů, což se vzhledem k jejich snižujícímu
se stavu stávalo stále obtížnějším.
Na počátku roku 2014 byly ve společnosti Harsco v provozu tři pásové
nakladače Cat. Během jedné směny jsou v provozu dvě tandemové pece,
tedy dva nakladače pracují a jeden je připraven s vyprošťovacím zařízením
pro případ poruchy.

Detail dálkového ovladače

Odstavený stroj musí několik hodin chladnout

Systém dálkového ovládání dodává společnost
Zeppelin CZ pro tyto stroje:
Pásové nakladače Cat 953D až 973D
Kolové nakladače Cat 924 až 990 série H a K
Podzemní důlní nakladače R2900G
Půdní kompaktory 826H až 836H
Pásová rýpadla 301.6 až 385 série C, D a E
Kolová rýpadla M313D až M325D
Pásové dozery D3K až D9T

Obsluhující strojník pózuje před svou „hračkou“

Dálkové ovládání strojů ochrání posádku v nebezpečných provozech, kde hrozí exploze,
požár, kontaminace nebo neúnosné vibrace. Systém dálkového ovládání od Zeppelin CZ
je dodáván s platnou certifikací pro země EU a je vhodný pro následující práce:
• manipulaci se žhavou struskou v hutním průmyslu (pásové a kolové nakladače);
• demolice (demoliční rýpadla);
• těžbu v nebezpečných místech, např. tam, kde hrozí výskyt nevybuchlé munice
(pásové dozery);
• manipulaci s nebezpečnými odpady (pásové nakladače a kompaktory);
• manipulaci s jaderným materiálem (pásová rýpadla, pásové nakladače);
• práci pod zemí, ražbu tunelů (podzemní nakladače, pásová rýpadla).
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Smykem řízené nakladače, kompaktní
pásové nakladače a terénní pásové
nakladače Caterpillar řady D se představují
To nejlepší z produktové řady malých kompaktních strojů Cat® B3, C a C2 vzali konstruktéři Caterpillar a promítli
do nové D řady malých kompaktních strojů, která světlo světa spatřila na přelomu roku 2013 a 2014. Nová řada D
zahrnuje smykem řízené, kompaktní pásové a terénní pásové nakladače s typovým označením 236, 242, 257, 259,
246, 262, 272, 277, 279, 287, 289 a 299.
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Přetlaková kabina nabízí obsluze špičkový komfort
s přehledně uspořádanými ovládacími prvky. Je vybavena 5palcovým displejem, raz ze zpětné kamery

Při vývoji nové řady D výrobce neváhal použít technologie
dosud běžné spíše u vyšších kategorií stavebních strojů a co
se komfortu posádky nebo ovládání stroje týče, podařilo se
Caterpillaru nastavit zcela nová měřítka pro tuto oblíbenou
kategorii strojů. Konstrukční změny se promítly jak v kabině
posádky, tak na podvozku, v hnacím ústrojí a hydraulice. Od
předchozí řady C se „déčko“ na první pohled liší zaoblenějším
tvarem kabiny a novým designem zdvihového ramene. Výbornou zprávou pro majitele strojů je fakt, že Caterpillar vsadil v případě nové řady D na nízkoemisní motory Cat®C3.3B
a Cat C3.8B (pro modely od 272D až po 299D) s elektronicky
řízeným točivým momentem a vysokotlakým vstřikováním
Common Rail, který poskytuje obsluze vyšší výkon a produktivitu, nižší spotřebu a který zároveň vyhovuje současným
emisním normám EU IIIB/U.S. EPA Tier 4 Final.
Poptávka po nízkonákladových úsporných řešeních bude u nové řady D
uspokojena také celou řadou dalších vylepšení, jejichž cílem je zkrátit dobu
prostojů, a snížit tak přímé i nepřímé náklady na provoz strojů. Po vzoru
větších strojů Cat® tak byly například všechny důležité servisní body svedeny
do míst snadno dostupných ze země, což zjednodušuje pravidelnou údržbu.

5´ palcový display zobrazuje
důležité provozní parametry
i obraz ze zpětné kamery

V nabídce Caterpillar se nachází více než 160 druhů příslušenství, z nichž
velká část je k dispozici v půjčovnách The Cat Rental Store.
Stroj může být od výrobce vybaven některou ze tří výkonnostních hydraulických souprav. Kromě hydrauliky se standardním průtokem je v nabídce
také vysokovýkonná hydraulika XPS se samočinným vyrovnáváním v obou
směrech a elektronicky řízeným tlumením při zastavování pohybu ramene.
Třetí možností, kterou může uživatel zvolit, je hydraulika se standardním
průtokem s elektronickým tlumením při zastavení a s polohovacím zařízením pro pracovní nástroj. Také pro plynulý průjezd hrbolatým terénem jsou
stroje Cat® náležitě vybaveny. V případě smykem řízených nakladačů Cat®
je ve volitelné výbavě přídavný tlumicí systém, který zabraňuje typickému
odpadávání materiálu při pojezdu s plně naloženou lopatou na nerovném
terénu. V případě terénních pásových nakladačů je odpružení zajištěno pomocí nezávisle odpružené torzní nápravy (systém pro tlumení rázů je také
ve volitelné výbavě). Díky výkyvné sestavě kol, která se nezávisle na sobě
otáčejí na čepu, pásy přesně kopírují terén a nakladač může naplno využít
svůj výkon při práci.

Dalším atributem, který hraje rozhodující roli při volbě nového stroje, je jeho
produktivita a s tím související univerzálnost. Smykem řízené, kompaktní
a terénní nakladače Cat® se vyznačují vysokou výkonností a tažnou silou.
Pohonná jednotka si dobře rozumí s hydrostatickou převodovkou a jako
jediná ve své kategorii nabízí elektronické ovládání škrticí klapky rukou či
nohou s možností ovládání pomocí zpomalovacího pedálu. Volitelně jsou
k dispozici dva rychlostní stupně pojezdu. Podle způsobu využití může majitel vybírat z pestré palety pracovních nástrojů Cat®, od klasických lopat,
vidlí až třeba po speciální zametací zařízení nebo frézy pro úpravu trávníků.
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Pohodlí jako v osobáku
Už předchozí řady malých kompaktních strojů
Cat® se vyznačovaly příkladnou ergonomií ovládacích prvků a ve své třídě až předimenzovanou výbavou kabiny strojníka. U nové řady D je
úroveň komfortu posádky ještě o stupínek vyšší. Svůj podíl na tom má například přetlaková
kabina s vylepšeným odvětrávacím systémem,
vzduchem odpružená sedačka s vysokým opěradlem (na přání také vyhřívaná a odvětrávaná)
a integrovanými a nastavitelnými joysticky. Větší prosklené dveře umožňují dokonalý výhled na
pracovní nářadí; přehled o tom, co se děje za
strojem, může mít obsluha díky zpětné kameře
(volitelná výbava), jejíž obraz se přenáší na pětipalcový monitor, který zároveň slouží k ovládání
a nastavení celé řady funkcí, například plazivého pojezdu, odezvy pracovního nářadí nebo
hydrostatiky. Ovládání prostřednictvím displeje
lze individuálně nastavit, uživatelské rozhraní je
k dispozici i v českém jazyce. Pokročilý systém
zabezpečení stroje prostřednictvím PIN kódů lze
v případě příplatkového displeje rozšířit až na
50 uživatelských účtů.
O veškerých možnostech příplatkové výbavy
dostupné v České republice, stejně jako o nej-

Kompaktní pásový nakladač Cat 259D s mulčovačem Cat BR272. Díky široké škále
příslušenství najdou tyto stroje uplatnění v celé řadě aplikací napříč různými obory

vhodnější konfiguraci malých kompaktních strojů Cat® v závislosti na jejich využití se dozvíte
u proškolených prodejců společnosti Zeppelin
CZ, která je výhradním dealerem strojů Cat® do
České republiky. S blížící se jarní sezónou připravil navíc prodejce ve spolupráci s Caterpillar Fi-

nancial Services ČR, s.r.o, speciální akční nabídku na nákup malých kompaktních strojů Cat®.
Více informací o akčních nabídkách, strojích
Cat® a kontaktech najdete také na webových
stránkách společnosti www.zeppelin.cz.

Nová „Déčka“ nahradila
starší řadu smykem
řízených nakladačů

Liberecká firma Integra stavby, a.s., se
v rámci obměny malých strojů rozhodla pořídit do svého strojového parku pět nových
smykem řízených nakladačů Cat 246D,
které byly náhradou za ty stávající z řady
C. Stroje byly pořízeny v rámci výhodného
programu 3 x 3 společnosti Zeppelin CZ.
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Nové stroje byly zákazníkovi předány ve třech
etapách. Tři v sídle firmy, dále pak jeden na letišti u Hoškovic, kde bude pracovat na rozšiřování
areálu a při zimním úklidu sněhu, poslední v Mladé Boleslavi, kde se firma podílí na výstavbě
nového provozu automobilky Škoda Auto. Nové
smykem řízené nakladače umožní pracovníkům

Nový stroj Cat 246D předaný v sídle firmy Integra stavby

známé severočeské firmy zlepšit produktivitu;
strojníci navíc oceňují větší pohodlí a vylepšené
ovládání malých kompaktních strojů.

DŮLNÍ DIVIZE

Divize Důlní stroje
společnosti Zeppelin CZ
se představuje
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Pásový dozer Cat XYZ právě vyjel s horkým nákladem zpod tandemové pece

Divize Důlní stroje
společnosti Zeppelin CZ
se představuje
K 1. prosinci 2013 byla struktura společnosti Zeppelin CZ posílena o novou divizi
Důlní stroje. Stalo se tak v důsledku převzetí rozšířené distribuční sítě a oddělení
podpory produktů společnosti Caterpillar
Global Mining Czech Republic, a.s., (dříve
také Bucyrus a.s.) se sídlem v Ostravě-Radvanicích. Celá akvizice přitom měla
mezinárodní rozměr – koncern Zeppelin
převzal tuto část od Caterpillaru také
v dalších zemích střední a východní Evropy. Nová divize, zaměřená na produkty
a specializovaná řešení pro těžební průmysl, doplní stávající portfolio koncernu,
který se tímto stává komplexním dodavatelem technologií jak pro povrchovou, tak
pro náročnou hlubinnou těžbu.
Hlavní doménou nové divize Důlní stroje (dále
jen DS) je prodej a veškerý servis dobývacích
komplexů značky Cat® pro stěnové dobývání nerostných surovin (v angl. „Long-Wall Mining“).
Touto metodou těží uhelné sloje klíčový zákazník divize, ostravská společnost OKD, a.s. Nejvýznamnější realizací pro tohoto zákazníka byla
dodávka 12 dobývacích komplexů pro stěnové
dobývání, které v rámci rozsáhlé modernizace
OKD v letech 2008–2011 postupně dodala tehdy ještě společnost Bucyrus, dnes Caterpillar
Global Mining. Jak vlastně vypadá a k čemu
slouží takový dobývací komplex?
Dobývací komplex nelze chápat jako jednotlivý stroj. Na rozdíl od povrchové těžby je při
práci v podzemí klíčová souhra několika strojů
najednou, přičemž jejich úloha v komplexu je
nezastupitelná. Dobývací komplex, jehož váha
je bezmála 6 000 tun, se skládá z těžebního
kombajnu nebo pluhu, z důlních výztuží a dopravníků. Dobývací komplexy se po vytěžení
příslušného bloku sloje na místě demontují a po
závěsných kolejnicích jsou postupně přesunovány do dalších bloků, kde jsou znovu sestaveny
a připraveny k další práci.

Specifika jednotlivých strojů
Těžební kombajn je zařízení pro stěnové dobývání uhlí ve slojích s mocností od 1,7 do 7 metrů. Jeho hmotnost se v závislosti na konfiguraci
pohybuje mezi 20–150 tunami. Uhlí se těží pomocí otáčivých fréz. Kombajn je řízený na dálku
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vysílačkou, je vybaven vlastními motory a může
se pohybovat rychlostí až 30 metrů za minutu.
Pluh je těžební stroj poháněný řetězem, používaný pro těžbu ve slojích s menší mocností,
od 0,6 do 2,3 metrů. V ostravsko-karvinských
dolech pracují čtyři pluhové komplexy. Většinou
jsou plně automatizované a nevyžadují aktivní
zásahy obsluhy. Řídí je počítač z několika kilometrů vzdálených povrchových řídicích center
a spojení se strojem zajišťují optické kabely.
Pluhy se pohybují rychlostí až 3 m/s.
Nezbytnou součástí každého komplexu jsou důlní výztuže zajišťující bezpečnost při těžbě. Výztuž váží až 38 tun a v jednom komplexu je stavebnicově pospojováno několik desítek výztuží
dohromady. V ostravsko-karvinských dolech se
komplex skládá ze 114 výztuží, které zabezpečují dobývací prostor o délce 200 metrů. Elektrohydraulicky ovládané výztuže jsou prošpikovány sofistikovanou elektronikou, každá výztuž
má v sobě ukrytý samostatný počítač, který je
propojený s řídicím centrem. Po vytěžení sloje
jsou jednotlivé výztuže odpojovány a postupně
přesouvány na další místo těžby.
Vytěžená hornina se ze sloje dostává k výtahové šachtě pomocí dopravníků. Těch je několik
druhů. Hřeblové dopravníky se nejčastěji
používají v kombinaci s těžebními kombajny
a skládají se z článků, které jsou poháněné

řetězy. Hřeblové dopravníky jsou vybaveny
unikátní převodovkou s plynulým rozjezdem
(CST Technology = Controlled Start Transmission). Pásové dopravníky jsou postaveny na
principu gumového pásu na otáčivých válcích.
Tento typ dopravníků se používá k přemístění
horniny na větší vzdálenosti, jeden systém pásových dopravníků může dopravovat horninu až
do vzdálenosti 2 kilometrů. Speciálním typem
dopravníků jsou tzv. podporubové dopravníky,
které jsou navíc vybaveny drtičem uhlí, jenž drtí
uhlí na menší kusy, aby jej bylo možno dopravit
po pásových dopravnících.

Těžba uhlí na Ostravsku
Nároky kladené na technologie a zařízení v ostravsko-karvinském těžebním revíru jsou skutečně extrémní. Je to dáno místními specifickými
podmínkami, kdy jednotlivé uhelné sloje nejsou
ve vodorovné přímce, ale vyskytují se v různé
hloubce. Zatímco některé sloje v minulosti vyvěraly až na povrch, jiné se nacházejí i několik
kilometrů pod povrchem.
Stotunová monstra
tak musejí být
schopna zvládat práci pod
neuvěřitelným sklonem
až 30 stupňů
(pro zajímavost:

DŮLNÍ DIVIZE NOVÉ STROJE CAT

Komplexy Cat® pro stěnové dobývání
nerostů se představují v tomto zajímavém videu (odkaz na YouTube).

nologií došlo k výraznému zvýšení produktivity
při současném zvýšení bezpečnosti a zlepšení
pracovních a hygienických podmínek na podzemním pracovišti. V nejrizikovějších úsecích
bylo navíc možné nahradit lidskou sílu moderními technologiemi, které lze ovládat na dálku
z centrálního řídicího místa.

naložený kamión zvládne maximálně 15 stupňů
sklonu), přičemž teplota horniny se pohybuje
v rozmezí 45–50 °C a teplota vzduchu při stoprocentní vlhkosti stoupá až ke 40 °C. Stroje
tak musejí odolat vysoké teplotě, vlhkosti,
disponovat dostatečným výkonem a splňovat
současně ty nejpřísnější bezpečnostní kritéria
včetně odolnosti proti výbuchům.
Nejběžnější rozměr jednoho porubu je
800 x 200 metrů (v takovém bloku se může
ukrývat i 1 000 000 tun uhlí) a příprava na
umístění strojů a technologií do nově otevíraného porubu zabere přibližně 2–3 měsíce. Doba
vytěžení jedné sloje se pohybuje kolem 200 dní,
poté jsou jednotlivé komponenty rozebrány, naloženy na speciální závěsné drážky a dopraveny
do nového bloku.
V současných podmínkách se uhelné sloje
nacházejí v hloubce 600–1 400 metrů pod po-

Technologie Cat® otevírají
nové možnosti těžby

Také návazné servisní služby poskytované divizí
DS přinesly zákazníkovi nejednu výhodu. Specifickým rysem těchto služeb je jejich nepřetržitost. Servisní služby jsou postavené na konceptu pojmenovaném LCM (z angl. „Life Cycle
Management“), což znamená, že po celou dobu
životnosti strojů je zákazníkovi poskytována
pravidelná a plánovaná komplexní péče zahrnující například poradenství, kontrolu, pravidelnou
údržbu a servis. V rámci LCM servisu je kontrolován každý porub jednou týdně, přičemž servisní zásahy a kontroly probíhají za plného provozu,
protože jakékoli přerušení těžby je z ekonomického hlediska pro zákazníka neúnosné. Nepřetržitému provozu je přizpůsoben také sklad náhradních dílů divize DS, což v praxi znamená, že
je zde uskladněno a v pohotovosti udržováno na
několik stovek položek náhradních dílů, aby byly
v případě poruchy okamžitě k dispozici. Nonstop
provoz klade vysoké nároky také na zaměstnance divize DS. V této divizi najdeme široké
spektrum zkušených a jazykově vybavených
odborníků, techniků-specialistů, softwarových
inženýrů, elektrikářů, zámečníků a hydraulikářů,
kteří navíc pracují v nebezpečných podmínkách.

Při již zmiňované modernizaci provozu v OKD
v roce 2008 došlo v těžebních provozech doslova k technologické revoluci. Podle vedoucího
servisu divize Důlní stroje Martina Kožušníka
nově dodané stroje a zařízení Cat znamenaly
z hlediska způsobu těžby skok ne o jednu, ale
rovnou o dvě generace dopředu. Výměnou tech-

Divize Důlní stroje nabízí svým zákazníkům jak
nejpokrokovější technologie v oblasti těžby, tak
zkušené odborníky, kteří umějí dostat z těchto
strojů a zařízení to nejlepší a dokážou svými znalostmi zabezpečit i ty nejnáročnější těžební aplikace. Zajímavosti z této divize jistě okoření i některé z dalších čísel našeho časopisu HEAVEN.

vrchem; svrchní vrstva se skládá z těžkých jílů
a kamene. Při zakládání dolu je nutné vyhloubit do země minimálně dvě jámy hluboké až
1 200 m – jednou se dopravují horníci, stroje,
zařízení a čerstvý vzduch, ta druhá pak slouží
k vytažení vytěženého uhlí a k odsávání použitého vzduchu. V dole jsou pak vyhloubeny chodby k jednotlivým slojím s uhlím. Délka chodeb
v jednom dole může být mezi 50–100 km.

Historie divize Důlní stroje v ČR:
• společnost Mechanické dílny založena v roce 1952
• od roku 1967 působí jako OKR Báňské strojírny
• o d roku 1993 působí jako BASTRO, a.s.

• od roku 2011 působí jako BUCYRUS
• 8. 7. 2011 vzniká Caterpillar Global Mining CZ
• od 1. 12. 2013 spadá nevýrobní část Caterpillar Global Mining CZ
pod společnost Zeppelin CZ
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Dva stroje Cat®, repasované
podle norem Cat Certified
Rebuild, již znovu pracují
Unikátní program pro přestavbu ojetých strojů Cat® s názvem Cat Certified Rebuild (dále
jen CCR) je prostřednictvím oficiálního distributora strojů Cat®, společnosti Zeppelin CZ,
dostupný také zákazníkům v České republice. V nedávné době byly realizovány dvě takové
repase a na stránkách našeho časopisu se nyní můžete seznámit s jejich průběhem.
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Cat 365B L připravený k repasi

Největší CCR přestavba v historii Zeppelin CZ
Co do rozsahu zatím největší certifikovaná
přestavba stroje v programu CCR proběhla
v oblasti Západ. Pro dlouholetého klienta,
společnost Severočeské doly a.s., realizovala pobočka Most přestavbu pásového
rýpadla Cat 365B L z roku 2003. Repase
stroje s téměř 25 tisíci najetými motohodinami začala na začátku října a hotový
stroj byl zákazníkovi odevzdán na počátku
tohoto roku.
Při kompletní přestavbě došlo k výměně více
než 5 500 položek, mechanici společnosti Zeppelin CZ strávili nad strojem přes 2 500 hodin.
Na stavu stroje před repasí se podepsalo jeho
intenzivní nasazení při odstraňování skrývky

Přestavba strojů Cat® podle norem Cat Certified Rebuild prodlužuje až dvojnásobně jejich
životnost a oproti nákupu nové techniky přináší úsporu nákladů ve výši až 45 %. Dosud
bylo v České republice realizováno 6 certifikovaných oprav Cat Certified Rebuild.
v severočeských hnědouhelných pánvích, proto
se přestavba týkala téměř všech jeho součástí,
včetně podvozku, rámu a kapotáže.
„Úspěšné zvládnutí takto náročné přestavby, ještě k tomu pro významného zákazníka jako jsou
Severočeské doly, nám může v budoucnu otevřít dveře i k dalším certifikovaným přestavbám

rýpadel nebo dozerů nejen u této společnosti,
ale i u dalších podobných firem,“ říká k zakázce
ředitel oblasti Západ Petr Dvořák.
Na přestavbu stroje CAT 365B L byla vyčleněna
dílna v pobočce Most. Zajímavostí je, že prostor
dílny byl nepřetržitě monitorován kamerami a z nasbíraného materiálu vzniklo propagační video,
které můžete shlédnout na kanálu Zeppelin CZ
serveru YouTube.

Cat 980G pro Třinecké
železárny, a.s.
Druhou podobnou zakázkou byla kompletní
repase kolového nakladače Cat 980G z roku
2002 pro společnost Třinecké železárny, a. s.
Přestavba podle norem CCR tentokrát ostravským mechanikům trvala 100 dní, během nichž
bylo v dílnách vyměněno nebo repasováno přes
6 500 součástek.

Nakladač Cat 980G v areálu Třineckých železáren

Kolový nakladač Cat 980G, pořízený na středisko VSo provozu VS – Druhotné suroviny společnosti Třinecké železárny, a. s., v roce 2002,
pracoval v nepřetržitém třísměnném provozu při
nakládce a manipulaci s vedlejšími produkty,
jako jsou kameniva ze strusek a kovové a kovonosné podíly. S průměrným ročním nájezdem
4 000 motohodin patřil k nejvytíženějším strojům ve flotile střediska. Jak prozrazuje vedoucí
Product Support ostravské pobočky Zeppelin CZ
Aleš Štěpanda, při rozhodování o budoucnosti
nakladače byla důležitá zejména ekonomická výhodnost repase: „Při kalkulování nákladů vyšla
generální přestavba podle norem CCR nejvýhod-
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Pásový dozer Cat XYZ právě vyjel s horkým nákladem zpod tandemové pece

něji, ale roli hrálo i to, že zákazník byl s parametry stávajícího stroje spokojen a nebyl tedy
důvod jej měnit za nový.“
V rámci repase bylo nutné stroj rozebrat až na
základní rám a jednotlivé díly byly vysokotlakým
čištěním zbaveny nánosů prachu a nečistot.
Podle manuálu CCR, daného výrobcem, byly
některé díly nahrazeny novými; další pak byly
podrobeny testování a dle jejich stavu byly buď
také vyměněny, nebo repasovány. Pečlivé kontrole byly podrobeny všechny klíčové součásti
stroje: mechanické části, blatníky, kapota, hydraulický systém, rozvody, elektronika, ale také
kabina strojníka.
Inovační část programu CCR dovoluje zákazníkovi upravit starší stroj podle nejnovějších
výrobních postupů Caterpilllar nebo provést ta-

Repasovaný Cat 980G pózuje s nakladačem Cat 980H

kové úpravy, které zvýší produktivitu stroje na
pracovišti. V případě přestavby Cat 980G byly
na stroj namontovány nové 4palcové LED světlomety s vyšší účinností, které se zákazníkovi
osvědčily na novějším modelu Cat 980K. Oproti
původnímu nakladači Cat 980G bylo také vylepšeno centrální mazání, které je nyní svedeno až
k čepům. Pro větší stabilitu nakladače při nakládání těžkých kovových součástí v areálu železáren bylo demontováno rychloupínací zařízení
a nahrazeno pevnými čepy.

Po kompletaci stroje a otestování jeho funkcí byl
nakladač předán zaměstnancům Třineckých železáren a ihned nasazen do ostrého provozu. „S výsledkem generální opravy nakladače Caterpillar
jsme spokojeni. Získali jsme spolehlivý stroj, který splňuje naše nároky na nízké provozní náklady,
výkonnost a ergonomii, a to za poměrnou cenu
nového stroje,“ shrnuje výsledek CCR přestavby
Jiří Konderla, vedoucí provozu VS – Druhotné suroviny v Třineckých železárnách, a. s.

O programu Cat Certified Rebuild
Certifikovaná přestavba stroje Cat® (Cat Certified Rebuild = CCR) je systematická a výrobcem řízená
přestavba stroje Cat® s využitím nejnovějších technologií a poznatků, díky čemuž získává starší stroj
vlastnosti a kvality stroje nového, a to v zajímavém poměru cena/výkon.
Filozofie programu je postavena na tom, že každý stroj Cat má po skončení „prvního životního cyklu“
stále ještě provozuschopné součásti, které mohou po opravě a spolu s výměnou dalších součástí až
dvojnásobně prodloužit životnost stroje.
Program CCR uvedla společnost Caterpillar na trh již v roce 1985 a původně se týkal pouze velkých
těžebních strojů. Díky rostoucí popularitě byl ale postupně rozšířen i pro středně těžkou a lehkou
stavební techniku. V roce 2001 byl program doplněn o dílčí alternativu ke kompletní repasi, a tou je
přestavba pouze hnacího ústrojí (CPT – Certified Power Train Rebuild).
Certifikované přestavby CCR a CPT mohou provádět pouze autorizovaní prodejci Caterpillar v dané
oblasti, což je v případě České republiky a Slovenska společnost Zeppelin CZ a Zeppelin SK.
Přestavba stroje probíhá v několika fázích, při kterých je zkontrolováno a vyměněno až 7 000 součástí za originální díly Cat®, a po provedení předepsaných závěrečných testů získává zákazník stroj,
který je co do vzhledu a výkonu jako nový, a to včetně záruky (výrobce dokonce přiděluje stroji nové
výrobní číslo, což může být pro zákazníka výhodné například kvůli pojistce).
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Skončila nejbizarnější expedice
na světě. Dva pásové dozery
Cat® D6N přejely zimní Antarktidu
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Vykládání dozeru D6N v Antarktidě

Zkouška ohněm, i když v tomto případě spíše
zkouška ledem, tak by se dala nazvat šílená
mise polárního dobrodruha, sira Ranulpha
Fiennese, který se se svou družinou vydal na
půlroční pouť zimní Antarktidou. Dopravním
prostředkem na 3 860 km dlouhé cestě skrz
ledové průrvy se staly dva speciálně upravené pásové dozery Cat® D6N, které expedici
zapůjčila společnost Finning UK, oficiální
distributor strojů Cat® ve Velké Británii.
Tyto stroje byly vybrány z důvodu vyváženého poměru výkonu a hmotnosti, ale také
díky své robustní konstrukci a schopnosti
techniky Cat® odolávat extrémním klimatickým podmínkám.
Součástí expedičního týmu, který měl za úkol
sesbírat vzorky pro výzkum měnících se klimatických podmínek, byly také dva technici společnosti
Finning. Ti měli udržet stroje v provozuschopném
stavu po celou dobu konání expedice. Stroje hrají
při přechodu Antarktidou klíčovou roli a jejich špičková kondice je alfou a omegou úspěšnosti celé
mise. Dozery, jejichž střecha je upravena do podoby
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nosné plošiny, za sebou táhly ubytovací zařízení,
zásoby potravin, mobilní laboratoř a také barely se
70 000 litry paliva. Pro případy servisních zásahů
s sebou posádka vezla také speciální termické stany, které poskytly teplotně odizolované zázemí pro
údržbu dozeru.
Podmínky, kterým byly dozery i lidská posádka
vystaveny, byly skutečně extrémní – vždyť většina
cesty se uskutečnila v úplné tmě, za neustávajícího větru a při teplotách, které nezřídka atakovaly
i minus 90 °C! Posádka i stroje proto musely před
samotným startem expedice absolvovat náročné
testy. Ty proběhly v oblasti Arjeplog ve Švédsku,
která je klimaticky podobná, i když nedosahuje takových extrémních hodnot, jako je tomu v oblasti
Antarktidy. Technici museli projít nejen znalostními,
ale i fyzickými a psychickými testy, jejichž cílem
bylo vyzkoušet jejich odolnost vůči stresu. K tomu
sloužily speciální testy, během nichž instruktoři simulovali různé poruchy na Cat D6N. Ty musely být
opraveny ve stanoveném čase a za třeskutých mrazů, které tou dobou ve Švédsku panovaly.

ZE SVĚTA

Cat D6N, jak jej neznáte
Ve Švédsku byly stroje Cat osazeny radary pro zjišťování ledových propastí a trhlin, stejně tak byly upraveny
akumulátory, aby nedošlo k jejich selhání, a technici
nainstalovali ochranu proti roztržení hnacích řemenů. To
však zdaleka nejsou všechny úpravy, které musely dozery
amerického výrobce podstoupit. Jak lze vyčíst z oficiálních materiálů Finning, úpravou prošly téměř všechny
části dozeru. Tak například pásy s prolamovanými deskami a s extra břity zajistily dokonalou přilnavost k ledovému povrchu, zatímco speciálně tvarovaná ližina na
radlici dozeru sloužila jako nosič pozemního radaru, který
monitoroval ledové průrvy a zobrazoval obsluze stroje
na barevný monitor uvnitř kabiny jejich přesnou polohu
a hloubku. Tato ližina však měla i ryze praktický účel. Při
průjezdu po okraji trhliny zabraňovala přepadnutí stroje.
Úpravou prošel i reverzní ventilátor se zúženými průduchy
regulujícími chladný vzduch proudící k motoru. Chladicí
kapalina byla ohřívána prostřednictvím přídavného topení
Webasto a rozvody pak cirkulovala a ohřívala palivovou
nádrž, nádrž hydraulického oleje a prostor pro baterie.
V ploché střeše kabiny, která sloužila jako nosič přídavného stanu, byl zbudován poklop; na plošině střechy pak
byly nainstalovány bezpečnostní úchyty pro snadnější
manipulaci s naloženým břemenem. Poklop najdeme
i v podlaze stroje. V tomto případě je jeho účelem zajistit
snadnější přístup k servisním bodům a umožnit posádce
dostat se pod stroj a odstranit nánosy ledu. Toto je pouze
informativní výčet všech úprav. Ve skutečnosti napočítali servisní technici stovku drobných i větších zásahů do
standardní konstrukce pásových dozerů Cat.
Jak je vidět z fotografií, pořízených členy expedice, jednalo se o nezapomenutelné dobrodružství.
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Zeppelin CZ se podílí
na zabezpečení jaderných
elektráren v ČR
Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ se podílí na další
fázi zabezpečení jaderných elektráren v České republice, a to dodávkou speciálně zkonstruovaných záložních dieselgenerátorů značky
Cat®, které jsou pro případ výpadků energie instalovány v jaderných
elektrárnách v Dukovanech a v Temelíně.
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Panoramatický pohled na místo pokládky (Dukovany)

Instalace těchto dodatečných nouzových
zdrojů vyplynula z výsledků stress-testů,
kterým byly po havárii v japonské Fukušimě podrobeny všechny evropské jaderné
elektrárny. Tendr na dodávku zařízení realizovala pro ČEZ, a. s., společnost ČEZ-Energoservis, spol. s r.o., a mezi oslovenými subjekty byla společnost Zeppelin
CZ jedinou, které se podařilo dostát všem
bezpečnostně-technologickým nárokům.
První fáze historicky největšího kontraktu divize
Energetické systémy v České republice spočívala v dlouhé technické a projekční přípravě, která
zčásti probíhala ve výrobních závodech výrobce
Caterpillar v USA, zčásti pak na domácí půdě ve
spolupráci s místními subdodavateli a odborníky.
Klíčovou roli v projektu hrají dieselgenerátory
Cat® C175-20, které dodávají maximální výkon
3 200 kW. Tyto motory nejprve prošly náročnými
testy ve výrobním závodě, které mimo jiné spočívaly v nepřetržitém provozu při plném výkonu
a zatížení a v simulaci různých provozních podmínek a situací taktéž za plného výkonu. Poté byly
motory naloženy do speciálních přepravních kontejnerů a směřovaly na lodi přes oceán do přístavu Bremerhaven, kde se přeložily na trailery a po
silnici pak putovaly do centrály společnosti Zeppelin CZ v Modleticích. Zde byly motory dostrojeny komponenty, jako jsou například systémy

odvodu spalin, rozvaděče pro vyvedení elektrického výkonu apod., a poté byly převezeny k subdodavateli do firmy Pavelka – kontejnery s.r.o.
v Kutné Hoře, která pro ně vyrobila bezpečnostní
úložné kontejnery s vysokou seismickou odolností. Tyto kontejnery byly zkonstruovány tak, aby
odolaly větru o síle tornáda nebo nárazu trubky
o hmotnosti 130 kg letící rychlostí 86 km/h.
Sestavy nouzových zdrojů byly v několika
etapách postupně dopravovány do jaderných
elektráren. První instalace proběhla za účasti
celostátních médií v květnu 2014 v areálu jaderné elektrárny Temelín v jižních Čechách, druhá
sestava zamířila do elektrárny v Dukovanech
v polovině července.
Redakce časopisu HEAVEN měla jedinečnou
možnost být u toho, když tři speciálně upravené
kontejnery se záložními zdroji a komponenty putovaly nadměrným transportem z Kutné Hory do
Dukovan. Na dvoře společnosti Pavelka – kontejnery v Kutné Hoře byly záložní zdroje nakládány
na podvalníky pomocí dvou 200 tunových jeřábů.
Největším oříškem bylo usazení hlavního kontejneru o hmotnosti 86 tun na jedenáctinápravový
podvalník tak, aby nedošlo k přetížení jednotlivých náprav. Příprava transportu spočívala také
k polepení jedné strany kontejneru bezpečnostní
fólií, která chránila před případným poškrábáním
od větví během transportu. Po naložení na pod-

valníky byly kamióny odstaveny na dvoře a čekaly na doprovodná vozidla s majáky, aby s nimi
absolvovaly noční cestu do Dukovan. Vzhledem
k výjimečnosti a důležitosti tohoto nadměrného
transportu doprovázely noční jízdu kamionů také
přenosové vozy celostátní televize a rozhlasu. Při
projížďce Kutnou Horou byl transport natáčen
také kamerou z dálkově řízené helikoptéry, kterou objednala společnost Zeppelin CZ.
Do areálu jaderné elektrárny v Dukovanech dorazil transport spolu s jeřábními vozy 14. července brzy ráno. Po usazení jeřábů v místě pokládky
kontejnerů projely kamiony s nákladem hlavní
branou elektrárny zhruba v 9 hodin ráno, a to za
velkého zájmu přítomných reportérů a novinářů. Jeřáby pak položily kontejnery s nouzovými
zdroji na vyztužený betonový základ.

„Rozsahem a náročností technického řešení
považujeme tento projekt, realizovaný pro
společnost ČEZ, k těm nejvýznamnějším.
Úspěšné zvládnutí všech jeho fází ukazuje,
že společnost Zeppelin CZ je schopna dostát
mimořádně náročným požadavkům, které
jsou dnes v oblasti energetiky na dodavatele a subdodavatele kladeny,“ říká o zakázce
generální ředitel společnosti Zeppelin CZ
Stanislav Chládek.

Hlavní kontejner právě vyrazil na svou noční pouť do Dukovan. Fotografie byla pořízena v Kutné Hoře
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Technologie od SITECH CZ pomáhají
s modernizací dálnice D1

Fréza společnosti FREKO při práci na dálnici D1. V popředí totální stanice, která komunikuje s aktivním naváděcím zařízením na stožáru frézy. Mezi strojem a totální stanicí musí být zajištěna vzájemná viditelnost

Na pozvání společnosti SITECH CZ, oficiálního distributora amerického výrobce TRIMBLE (systémy pro řízení
flotil, nivelační a měřičské systémy a speciální aplikace), jsme se v srpnu letošního roku vypravili na čtvrtý
kilometr modernizované dálnice D1 ve směru na Prahu,
abychom se na vlastní oči seznámili s nivelačním systém
3D Trimble, který je zde využíván při frézování vozovky.
Tento systém najde uplatnění jak při silničních úpravách,
tak ve středně těžkých a těžkých stavebních úpravách.
Mohou jimi být osazeny dozery, grejdry, válce, finišery
nebo silniční frézy. Právě posledně jmenovaný typ stroje,
konkrétně silniční fréza WIRTGEN W2100 společnosti
FREKO, se činil na námi navštíveném úseku dálnice.
Zastavujeme na benzinové stanici a po svých se vydáváme po uzavřené pravé části vozovky směrem k fréze.
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Cestou míjíme první totální stanici Trimble SPS930. Celkem jsou na 600metrovém úseku dvě takové totální stanice ve vzdálenosti zhruba 300 metrů od sebe, přičemž
každá z nich sleduje silniční frézu Wirtgen. Vzdálenost
300 metrů, v rámci kterých totální stanice na D1 s frézou komunikují, ale rozhodně není limitní; podle Pavla
Dostála ze společnosti SITECH CZ dokáže totální stanice
SPS930 měřit až na vzdálenost 1 600 metrů, ale kvůli
dosažení vysoké přesnosti řídí totální stanice frézu pouze
do vzdálenosti 300 m. Pojďme ale od začátku. Jak tedy
3D nivelace funguje?

Přesnost nade vše
Aby mohl být na vozovku položen nový asfaltový koberec, musí se nejprve starý povrch odfrézovat. Klíčová
je v tomto případě výšková přesnost. Předobrazem pro
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budoucí frézovací práce je digitální model terénu.
Před samotným zahájením prací je tedy nutné oskenovat vozovku po celé její délce. Z naskenovaných podkladů je vytvořen digitální model terénu
s optimalizovanými podélnými a příčnýmy spády
vozovky. Tento digitální model se pak nahraje do
řídicí jednotky nivelačního systému, která je umístěná na fréze.
3D nivelační systém Trimble PCS900 umožňuje
s vysokou přesností (běžná odchylka se pohybuje
v rozmezí 2–3 mm) automaticky řídit výšku a příčný sklon frézovacího válce přímo podle tohoto
digitálního modelu terénu. Nezbytnou součástí celého systému jsou univerzální totální stanice, které
slouží k určení přesné polohy frézovacího válce
v prostoru. Totální stanice automaticky sleduje odrazný hranol, který je nainstalovaný na stožáru nad
středem frézovacího válce. Data z totální stanice
jsou přenášena do řídicí jednotky, která je mozkem
celé operace. Dochází tu k vyhodnocení naměřených dat z totální stanice, ale také z gyrosenzoru,
který měří podélný a příčný sklon frézovacého válce. Tato data se pak porovnávají s projektovými

hodnotami digitálního modelu a na základě porovnání řídicí jednotka navádí pracovní nástroj (v tomto případě frézovací válec) do požadované hloubky.
Aby bylo dosaženo maximální možné přesnosti, je
nutné kontrolovat výškový profil také prostřednictvím ruční nivelace. „Pravidelné měření pomocí
ruční nivelace umožňuje odhalit případné odchylky, dané například opotřebením frézovacích zubů,“
prozrazuje nám v pauze geodet společnosti Eurovia, pan Vít Čanda.

Minirýpadlo značky Cat® se sbíjecím kladivem
se postaralo o rozrušení krajnic vozovky

3D nivelační systémy od společnosti SITECH CZ
umožňují dodavatelům výrazně zpřesnit, a tím také
urychlit prováděné práce. „Produktivita při využití
našich systémů je v porovnání s konvenčními nivelačními metodami až dvojnásobná,“ říká Pavel
Dostál ze společnosti SITECH CZ.
Výstavbu dálniční, ale například i železniční sítě v České republice si lze dnes těžko představit bez moderních
nivelačních systémů Trimble, naváděnými satelitní
technologií nebo motorizovanými totálními stanicemi.
Více informací o nabízených službách a produktech lze
nalézt na webu www.sitech-czech.cz.

Monitor řídicí jednotky Trimble. Uživatel má k dispozici nepřeberné
množství zobrazovacích režimů s přehledně upořádanými daty

Ruční nivelace slouží k dodatečné kontrole přesnosti
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ENERGIE
PRO ŽIVOT
Ať se jedná o energetická centra, záložní generátory nebo lodní a zástavbové motory, společnost
Zeppelin CZ je připravena nabídnout vám kompletní řešení vašeho energetického systému tak, aby vždy
spolehlivě poskytoval potřebnou energii pro vaše podnikání. A to 24 hodin, 365 dní v roce.

Zeppelin CZ s.r.o.
divize Energetické systémy
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel.: +420 266 015 331
motory-cz@zeppelin.com
www.zeppelin.cz
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Nové kolové nakladače Cat®
řady M a M XE právě
vstupují na český trh
41
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Kolový nakladač Cat 972M v sestavě s další novinkou, kloubovým damprem Cat 730C

Oficiální distributor stavebních a zemních strojů Cat® v České republice uvádí na trh novou řadu středních kolových
nakladačů s označením M. Modely Cat®
966M, 972M, 980M a 982M, doplněné
prémiovými, vysoce úspornými modely
Cat® 966M XE a 972M XE, sází na nejmodernější technologie, zajišťující optimální
výkon strojů ve všech provozních podmínkách při zachování trvale nízké spotřeby
provozních kapalin a nízkých emisních
hodnot. Kolové nakladače Cat® nové řady
M jsou od první do poslední součástky vyrobené tak, aby zvýšily produktivitu práce v pískovnách, štěrkovnách, kamenolomech, ale i v průmyslových provozech
nebo v lesním hospodářství.

Kolový nakladač Cat 966M s velkoobjemovou lopatou
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Už předchozí generace těchto strojů (řada K) si
u zákazníků na celém světě vybudovala renomé
spolehlivých a vysoce úsporných strojů. U nové
řady M se konstruktérům Caterpillaru podařilo integrovat nejnovější poznatky z reálného provozu
kolových nakladačů do nových technologií, které
buď nahradily, nebo doplnily stávající osvědčené
konstrukční prvky.
Kolové nakladače řady M jsou vybavené nízko-emisními motory Cat C9.3 ACERT™, resp. Cat C13
ACERTTM (emisní třída EU Stage IV), disponujícími
výkonem v rozmezí 222 kW (Cat® 966 M XE) až
325 kW (Cat® 982M). Motory jsou vybavené filtrem
pevných částic s funkcí automatické regenerace,
která může být zapnuta i za plného provozu stroje.
Elektronicky řízené motory s přepracovaným
systémem vysokotlakového vstřikování typu

Common-Rail a s úpravou pro selektivní katalytickou redukci (přidávání roztoku močoviny do
katalyzátoru) spalují palivo s ještě vyšší efektivitou, než jak je tomu u předchozí řady. U modelů
Cat® 966M–972M je úspora paliva oproti řadě
K o 10 % nižší; u modelů XE s novou převodovkou
s plynule měnitelným převodovým poměrem a rekuperací energie je tato úspora ještě vyšší. Vyladěním motoru, hnací soustavy, hydraulického
a chladicího systému se podařilo snížit pracovní
otáčky motoru, což se příznivě projevuje v nízkých hladinách vnějšího /67–72 dB (A)/ i vnitřního /105–109 dB (A)/ hluku a zabraňuje přehřívání
důležitých komponent stroje.
Změn doznala také hnací soustava kolových nakladačů řady M. Standardní výbava nakladačů
Cat® 966M a 972M zahrnuje měnič točivého momentu s blokovací spojkou, jehož výhoda spočívá
ve zvýšení účinnosti hnacího systému a dalším
snížení spotřeby paliva. Robustní planetová převodovka má vylepšený systém ovládacího a mazacího oleje, který přispívá k další úspoře paliva.
Použitím širokorozsahového oleje je převodovka
lépe chráněna proti opotřebení.
Z hlediska produktivity jsou při práci na nezpevněném povrchu klíčové trakční vlastnosti stroje.
Pro zlepšení přilnavosti k povrchu jsou kolové
nakladače řady M vybaveny lamelovou uzávěrkou
diferenciálu na přední nápravě; v rámci volitelné
výbavy může zákazník sáhnout po plně automatických uzávěrkách diferenciálů na přední i zadní
nápravě. K vynikající stabilitě a trakci napomáhá
zadní náprava, výkyvná v úhlu 13 stupňů. Krokem
vpřed je také instalace vnější „suché“ kotoučové
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parkovací brzdy na přední nápravě, která je méně
náročná na údržbu.
Výkonná, spolehlivá, nenáročná na údržbu – taková je nová přepracovaná hydraulika u M nakladačů.
Hlavní hydraulický ventil je nyní monoblok, podobně jako u ostatních strojů Cat® řady M. Výhodou
monoblokové konstrukce je nižší hmotnost a až
o 40 % lepší těsnicí vlastnosti. Novinkou jsou dva
tlakové akumulátory, které zlepšují vlastnosti hydrauliky a umožňují nakladačům pracovat ve větším
rozsahu užitečného zatížení. Aby byla práce plynulejší a nedocházelo k vysypávání materiálu z lopaty,
je hydraulika vybavena zdokonaleným systémem
tlumení rázů při pojezdu; synchronizaci hydraulického výkonu s výkonem stroje pak obstarává
hydraulické čerpadlo nejnovější generace. Použitím
vícestupňové filtrace oleje je hydraulický systém
chráněn proti znečištění, což podstatně zvyšuje
jeho životnost. Jednoduchou instalací přídavného
hydraulického ventilu lze na přání zákazníka přidat
přídavný třetí i čtvrtý hydraulický okruh; pomocný
tepelný ventil pro ohřev hydraulického systému
přijde vhod při nízkých teplotách.
Tradičně velkou péči věnovali konstruktéři Caterpillaru pracovišti strojníka. Celoodpružená
kabina na viskózních úchytech poskytuje obsluze
komfort srovnatelný s komfortem osobních automobilů. Úroveň hluku a vibrací přenášených do
kabiny M nakladačů je v této třídě jedna z nejnižších. Volitelně mohou být otevřeny dveře do
kabiny ze země, a to prostřednictvím elektronického spínače. Plynová vzpěra otevře dveře,
zatímco obsluha stroje stojí bezpečně na zemi.

U kolových nakladačů Cat řady M byl volant
nahrazen joystickem se zpětnou vazbou

Schody do kabiny jsou nyní namontovány pod
ideálním úhlem 15 stupňů, nastupování je tak
bezpečnější a rychlejší. Po usednutí na vzduchem
odpruženou a seřiditelnou sedačku otáčíme klíčkem a před námi se rozsvítí velký centrální displej. Ten obsahuje pět analogových ukazatelů,
výstražné LED indikátory a velké textové pole, na
kterém se v nastaveném jazyce zobrazují informace o provozu stroje včetně právě aktivovaných
funkcí a údajů o kalibraci systémů. Na sloupku
kabiny vpravo, v úrovni očí, se nachází ovládací
dotykový displej spolu s ovládacím panelem základních funkcí stroje. Vše je jednoduché a intuitivní; v případě dotykového displeje je pro každou
funkci k dispozici chytrá nápověda. Standardně je
stroj ovládán prostřednictvím elektrohydraulického joysticku se zpětnou vazbou, nainstalovaném
na kostře sedačky, na přání je možné instalovat
elektrohydraulický volant. Ovladače nosičů nářadí
jsou z ergonomických důvodů také namontovány
k sedačce, koncové polohy pro naklápění, spouštění a zvedání nářadí lze snadno naprogramovat
z kabiny při plném provozu stroje.
Prostřednictvím rozsáhlé nabídky volitelné výbavy a pracovního nářadí mohou být kolové
nakladače řady M přizpůsobené přesně na míru
konkrétní aplikaci. Základem je osvědčený pákový mechanismus se „Z“ kinematikou. V rámci volitelné výbavy lze objednat mechanismus
se zvýšeným zdvihem; stroj v této konfiguraci
může libovolným typem lopaty pohodlně nakládat odvozní prostředky. V rámci speciálních
výbavových balíčků lze objednat soupravu pro

manipulaci s volně loženým kamenivem, která
obsahuje větší lopatu, protizávaží a elektronickou váhu, nebo soupravu pro práci v průmyslových provozech a na skládkách, skládající se
z ochranných krytů podvozku a hadic, ochranných mříží nebo speciálně upravených lopat.
Kromě klasického způsobu upnutí na čep nabízí
Caterpillar patentovaný rychloupínač Fusion pro
snadnou a rychlou výměnu pracovního nástroje.
Jak zvýšit produktivitu stroje na pracovišti a dosáhnout jeho optimálního využití? Společnost Caterpillar sází na nejmodernější technologie v oblasti
přenosu a analýzy dat ze stroje. Pro tento účel jsou
kolové nakladače řady M již ve standardu vybavené
systémem Cat Product Link™, který všechny důležité provozní hodnoty přenáší online do uživatelského rozhraní Vision Link, kde se pak v přehledných
grafech zobrazují správci flotily. Na základě těchto
dat lze jednoduše upravit provoz stroje tak, aby byl
co nejúspornější a ke stroji nejšetrnější.
U nové řady kolových nakladačů M se podařilo
systémově propojit nejnovější konstrukční prvky, týkající se motorů, hnacího a převodového
ústrojí, náprav nebo kabiny, s vyspělými telematickými technologiemi. Výsledkem jsou úsporné,
spolehlivé a výkonné stroje s širokým uplatněním
a s vysokou zůstatkovou hodnotou při případném
odprodeji. Nakladače řady M lze již v tuto chvíli
objednat u oficiálního dealera strojů Cat v České
republice, společnosti Zeppelin CZ. Více informací
o strojích i nabízených službách včetně kontaktů
na prodejce najdete na www.zeppelin.cz.

Dotykový displej, komunikující v českém jazyce,
zobrazuje informace o provozu stroje včetně
aktivovaných funkcí a údajů o kalibraci systému
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Grejdr Cat 140H osazený
nivelačním systémem
Topcon

Při modernizaci dálnice D1
se uplatní i malé stroje. Na
snímku pásové minirýpadlo
Cat 308C CR

D1

Modernizace nejvýznamnější české dálnice D1, spojující
českou a moravskou metropoli, je v plném proudu. Na
obří zakázce se podílejí desítky menších i velkých stavebních firem; dílčí stavební práce probíhají postupně
v obou směrech a jak je vidět při průjezdu dálnicí, uplatní se v nich celá řada strojů Cat od grejdrů, pásových
i kolových rýpadel až po minirýpadla.
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Kromě strojů Cat, které jsou v majetku jednotlivých
stavebních firem, jsou podél silnice k vidění i stroje
s červenými samolepkami The Cat Rental Store, které
jednotlivým firmám poskytla půjčovna strojů Zeppelin
CZ. Od zahájení prací na D1 se na stavbě vystřídaly více
než dvě desítky strojů z půjčoven Zeppelin CZ.

PŮJČOVNA STROJŮ

Tahačový válec Cat CS423 E
z půjčovny strojů Zeppelin CZ

Pásové rýpadlo Cat 319D LN z půjčovny
strojů Zeppelin CZ nakládá zeminu do
drtiče SBM společnosti ŽSD a.s.

D1

Stabilizační fréza
Cat RM500 firmy
Sedos stavby

Nejnovějším přírůstkem na D1 jsou tři
pásová rýpadla Cat z půjčovny strojů
Zeppelin CZ, poskytnutá společnosti
COLAS CZ, a.s. Na fotografii v popředí
je Cat 336 D L při výstavbě okrajového
silničního náspu
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Půjčovny strojů Zeppelin CZ
v roce 2014: Nové rýpadlo-nakladače
i manipulační technika Hyster
Vysokozdvižný vozík Hyster s nosností
16 tun je novou posilou nájemní
flotily The Cat Rental Store

Půjčovna strojů The Cat Rental Store
společnosti Zeppelin CZ zahájila rok 2014
modernizací a rozšířením strojového parku určeného k pronájmu. Nejvýraznější
novinkou je doplnění stávajícího sortimentu o manipulační techniku Hyster. Od
1. února 2014 si tak zákazníci půjčovny
mohou kromě techniky Cat®, Wacker Neuson, Weber, GreenMech, Vermeer, AVANT,
JLG nebo GENIE zapůjčit také elektrické,
plynové a dieselové vysokozdvižné vozíky
Hyster v nosnostech od 1 do 16 tun.
„Díky rozšíření o vysokozdvižné vozíky Hyster
jsme nyní schopni vyhovět požadavkům širokého spektra zákazníků, a to nejen z oblastí jako
je stavebnictví nebo průmyslová výroba, ale i logistika,“ říká o novince Jan Blecha, ředitel divize
půjčoven The Cat Rental Store.
Kromě rozšíření nájemní flotily o manipulační techniku Hyster zakoupila půjčovna strojů
Zeppelin CZ v rámci pravidelné modernizace
také novou řadu kolových minidamprů značky
Wacker Neuson o nosnosti od 1 do 4 tun, které nahradily dosluhující oblíbené minidampry
značky AUSA; dále pásové dampry Wacker Neuson DT25 a DT15 SL, vybavené čelním samonakládacím zařízením. Další chystanou novinkou
bude zařazení mobilních třídiček a nových mininakladačů značky AVANT včetně příslušenství
a nářadí.
„Na základě zvýšeného zájmu zákazníků o pracovní plošiny rozšiřujeme také tento sortiment.

Nově jsme pořídili například teleskopické plošiny s dosahem až 28 metrů a novou anténní samohybnou plošinu JLG Toucan 10E s dosahem
až 10 m,“ dodává k modernizaci nájemní flotily
Jan Blecha.
Renomé si půjčovna získala díky široké nabídce
strojů značky Cat®. Ta bude letos posílena o novou řadu rýpadlo-nakladačů řady F, která měla
premiéru na největším stavebním veletrhu světa
Bauma 2013 v Mnichově. „Výhradní zastoupení
výrobce Caterpillar nám umožňuje zavádět novinky tohoto výrobce do naší flotily mnohem
rychleji než konkurence,“ říká Jan Blecha. „Spolupráce s naším autorizovaným servisem pak
přináší půjčovně další výhody. Letos jsme například dokončili čtyři generální opravy populárních
starších rýpadel Cat 325C LRE a Cat 315C LGP,
a zákazníkům tak jsou tyto starší modely v podstatě nabízeny v kvalitě nových strojů,“ uzavírá
Jan Blecha.
Jeden z repasovaných strojů půjčovny –
pásové rýpadlo Cat 315C LGP. Všechny
tři repasované stroje byly po opravě
nalakovány do červené barvy půjčovny
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Plošina JLG Toucan 10E s dosahem až 10 metrů

Novinka půjčovny Zeppelin CZ: pásový
dampr Wacker Neuson DT25
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