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NOVÝ STROJ NA DVĚ SPLÁTKY
ZAPLAŤTE JEN PŮLKU A NA TU DRUHOU VÁM STROJ VYDĚLÁ SÁM
JAK TO FUNGUJE?

NABÍDKA PLATÍ PRO:

Nový stroj ve dvou splátkách a bez navýšení!
• 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

• rýpadlo-nakladače Cat
• smykem řízené nakladače Cat
• minirýpadla Cat
• čelní kolové nakladače do 17 tun
• teleskopické manipulátory
Cat do stavebnictví

Tato nabídka platí pouze při financování se společností Caterpillar Financial Services.
*DPH nárokujte zpět u svého finančního úřadu.

Ke každému stroji Cat mobilní telefon Cat zdarma!

Vyzkoušejte DEMO ZDARMA
a porovnejte zdarma!
e-mail: info-cz@zeppelin.com | www.zeppelin.cz

Stroje si můžete vyzkoušet zdarma ve svém provozu. Kontaktujte naše prodejce
a vyberte si vhodný stroj včetně příslušenství. Tento stroj vám zdarma zapůjčíme
na 4 dny. Naši odborní pracovníci proškolí vaši posádku a po skončení vám pomohou s vyhodnocením provozních parametrů zapůjčeného stroje.

ÚVODNÍ SLOVO

Úvodní slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás na pár úvodních řádcích provedl
prvním letošním číslem časopisu HEAVEN, který vám na
svých stránkách opět přináší mix zajímavých článků, reportáží a rozhovorů.
Jsem rád, že se po dlouhé době potkáváme opět v poněkud lepších časech. Zdá se, že po střídmějších letech
se stavební trh konečně stabilizuje a roste, a my tak
můžeme nabídnout své produkty a služby širšímu okruhu zájemců.
Naše společnost si zakládá na tom, že své služby a produkty zlepšuje neustále. Proto jsme dnes, kdy trh roste,
po letech stagnace a poklesu na tento trend výborně
připraveni. Tak například naše nová služba Equipment
Management Solutions, kterou představí manažer poprodejních služeb Martin Jelínek na straně 28, přináší do
oblasti preventivní péče a údržby strojů zcela nový rozměr. Tím rozměrem je absolutní kontrola nákladů a maximální efektivita provozu. Ostatně právě slova jako je
„efektivita“ a „produktivita“ jsou u našich zákazníků stále
skloňovanějšími pojmy. O tom, jak vám naše služby pomáhají zvyšovat výkonnost, se dočtete hned v několika
článcích. Tak například na straně 35 se dozvíte, jak se
pomocí kolového rýpadla pro manipulaci s odpadem podařilo zvýšit produktivitu v jednom z provozů společnosti
Sokolovská uhelná. Tato společnost má v obsahu čísla
i své další zástupce – v zajímavé reportáži ze Sokolovska
se vydáme po stopách vzniku unikátní cisterny na podvozku dampru Cat.

Poněkud netradiční je v českých podmínkách také nasazení techniky Cat v rámci Hasičského záchranného
sboru v Hlučíně. S velitelem záchranného útvaru si povídal jeden z našich externích redaktorů a přepis toho
nejzajímavějšího ze zákulisí speciální hasičské jednotky
vám přinášíme na straně 24. Nebude chybět ani tradiční
ohlédnutí do historie. Tentokrát se podíváme na jednu
z nejvýznamnějších dopravních staveb na světě – Panamský průplav, při jehož stavbě sehrály stroje od Caterpillar
významnou roli.
Toto číslo HEAVEN je zkrátka našlapané zajímavostmi
od začátku až do konce. Jako při prodeji našich strojů
i v oblasti marketingové podpory bychom se ale chtěli
stále zlepšovat. Rádi bychom vás tedy požádali o zpětnou
vazbu k našemu časopisu HEAVEN, a to prostřednictvím
e-mailu heaven-cz@zeppelin.com. Chybí vám v našem
časopisu nějaká témata, stroje či lidé? Chtěli byste se
čtenáři podělit o své zkušenosti s našimi stroji a službami? Napište nám a jeden z příštích článků bude třeba
o vás. Těšíme se na vaše podněty.
Přeji vám pohodové a klidné léto, hodně úspěchů profesních i osobních.

Stanislav Chládek
C
generální ředitel sspolečnosti
Zeppelin
Zeppel CZ s.r.o.
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Česká televize
natáčela ve Velkolomu
Čertovy schody
Vápencový lom v Tmáni u Berouna, patřící společnosti Vápenka Čertovy schody a.s. (skupina Lhoist), je společnosti Zeppelin CZ již dobře známý. V rámci jedné z největších zakázek roku
2013 zde společnost Zeppelin CZ předávala flotilu, čítající tři
nové pevné dampry Cat® 775G a kolový nakladač Cat® 988H.
Právě jeden z těchto damprů stanul v polovině listopadu 2014 před kamerami České televize, konkrétně
produkčního štábu dětského pořadu Wifina, který
běží na novém kanálu Déčko. Damper Cat® byl obsazen do hlavní role – za asistence strojníka z Vápenky
Čertovy schody a.s., se stroj představil dětským divákům na obrazovce i na internetu 9. ledna 2015.
Sledujte na www.decko.ceskatelevize.cz

Natáčení přímo uprostřed jednoho
z nejkrásnějších lomů u nás
je v plném proudu

Motor Cat
základem unikátního
požárního čerpadla
Ve společnosti Sigma Lutín vyrobili pro Hasičský záchranný sbor ČR jedno největších a zároveň i nejkompaktnějších požárních čerpadel v České
republice, které odpovídá požadavkům stanoveným v dokumentu Mechanismus civilní ochrany EU. Základem čerpadla se stal motor Cat® C27,
který pro něj dodala divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ.
Vysokokapacitní čerpadlo s motorem Cat® je určené pro hašení rozsáhlých požárů
na volných plochách, ale také k likvidaci požárů ve velkých městských či průmyslových aglomeracích. Díky motoru o objemu 27 litrů, výkonu 783 kW a váze 3 tun
dosahuje čerpadlo obdivuhodné výkony – na vzdálenost i několika kilometrů dokáže
při výtlačné výšce 150 m přepravit až 24 000 litrů vody za minutu.
Motory značky Cat® jsou pro čerpací techniku jako stvořené. Ostatně společnost
Zeppelin CZ se může pochlubit již celou řadou úspěšných dodávek těchto motorů
pro různá čerpadla, používaná například v petrochemickém průmyslu.

Detail vrtačky v ostrém provozu

Co všechno umí minirýpadla Cat?
Třeba instalovat nálože.
I mezi prodanými malými stroji značky Cat® lze najít některé opravdové kuriozity.
Jednou z nich je minirýpadlo Cat® 304 CCR, předané na konci září 2014. Minirýpadlo je osazené speciální vrtačkou, která vyvrtává do kamene šachty pro uložení
náloží k odstřelu kamene. Vrtačka je připojena k rýpadlu pomocí standardního
hydraulického okruhu, přičemž vzduch je k ní přiváděn externím přívodem. Využití
minirýpadla k takovému účelu je poměrně neobvyklé, nicméně pro zákazníka velmi
efektivní. Díky stroji je vrtání děr rychlejší a přesnější; dříve byla tato práce vykonávána ručně, takže s pořízením stroje odpadá i těžká ruční „dřina“. Jak potvrzuje
Tomáš Vejvoda, prodejce Zeppelin CZ z oblasti Střed, tato zakázka je významná
především jako reference a ukázka toho, jak náročnou práci mohou minirýpadla zastat. Přitom podobné zařízení, jako je tato vrtačka, lze namontovat na minirýpadla
s nosností už od tří tun.
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Pásové dopravníky doplnily
portfolio produktů
divize Důlní stroje
Je to již přes rok, co dva giganti – Zeppelin
a Caterpillar – oznámili světu převzetí nevýrobní části (prodej a poprodejní služby) společnosti Caterpillar Global Mining (CGM), na
základě čehož byla struktura Zeppelin CZ posílena o divizi Důlní stroje. K 1. listopadu 2014
odkoupila společnost Zeppelin CZ od CGM
další část, a to výrobu pásových dopravníků
včetně jejich servisu, oprav a výroby náhradních dílů.

Pásový dopravník Cat

Divize Důlní stroje se zaměřuje hlavně na prodej a veškerý servis dobývacích komplexů značky
Cat® pro stěnové dobývání nerostných surovin
(v angl. „Long-Wall Mining“). Svým zákazníkům
nabízí jedny z nejpokrokovějších technologií v oblasti těžby, kromě prodeje strojů a zařízení pro
hlubinnou těžbu poskytuje také servisní služby,
prodej náhradních dílu a technickou podporu pro
tyto stroje

Co to v praxi vlastně znamená? Divize Důlní stroje, jejíž
byznys je postaven hlavně na obsluze klíčového zákazníka, Ostravsko-karvinských dolů (OKD), nyní může
společnosti OKD, a.s., poskytnout komplexní nabídku
služeb v oblasti podpovrchového dobývání nerostů,
a navíc své služby může nabídnout i ostatním subjektům
na trhu, které pásové dopravníky při těžbě používají.

Tři použitá demoliční rýpadla Cat
si našla cestu k zákazníkům
Prodejci společnosti Zeppelin CZ zaznamenali v roce 2014 neobvyklý nárůst poptávky po použitých demoličních rýpadlech značky Cat®. Ve spolupráci s oddělením použitých strojů byly požadované stroje dovezeny
zákazníkům na objednávku ze zahraničí.
První prodané rýpadlo Cat® 345B UHD zamířilo do brněnského regionu, konkrétně
do firmy Demont Servis s.r.o., která se zabývá demolicemi staveb, likvidací technologických zařízení a zemními pracemi. Společnost má se stroji Cat® i servisními službami Zeppelin CZ bohatou zkušenost, vlastní desítky strojů od demoličních rýpadel,
pásových rýpadel až po čelní nakladač nebo dozer, ale také celou řadu originálního
příslušenství značky Cat®, jako je hydraulické bourací kladivo nebo demoliční hydraulické nůžky. Zvýšená poptávka po demoličních pracích vedla společnost k zakoupení
výše uvedeného stroje, který se krátce po předání hned zapojil do práce – podílel se
na demolici starého pivovaru v centru Bratislavy.
A tady už se Cat® 330C činí po boku svého menšího „sourozence“

Cat® 330C právě dorazil do České republiky

Druhé demoliční rýpadlo Cat® 330D zakotvilo v plzeňském regionu, konkrétně u společnosti BIGGEST s.r.o., která se kromě prodeje, přepravy nebo pronájmu stavebních strojů
věnuje také demolicím a recyklaci stavebních odpadů. Firma se rozhodla využít profesionálních služeb Zeppelin CZ při individuálním dovozu strojů i přesto, že sama se prodejem
použitých stavebních strojů zabývá. První „ostrou“ zkouškou stroje byla demolice areálu
Lachemy v Kaznějově, kdysi největšího producenta kyseliny sírové na světě.
Také třetí demoliční stroj Cat® 330C byl určen pro dlouholetého zákazníka společnosti
Zeppelin CZ, který již vlastní rozsáhlou flotilu „žlutých“ strojů včetně damprů a pásových dozerů.
„Prodej demoličních rýpadel v této hmotnostní kategorii je poměrně vzácným jevem, za
poslední léta nepamatuji, že by se podařilo za půl roku prodat tři podobné kusy,“ vysvětluje
mimořádnost těchto zakázek Petr Pluhař, manažer prodeje použitých strojů Zeppelin CZ.
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Unikátní rekonstrukce vyhořelého
pásového nakladače
Vyhořelý nakladač míří do ostravských dílen

Reportáž o bezpilotně ovládaných pásových
nakladačích Cat, které slouží k vyhrnování
žhavé strusky v Nové huti v Ostravě-Kunčicích,
jste si mohli přečíst v minulém čísle magazínu HEAVEN. Tyto dozery pracují v extrémních
podmínkách a teplotách dosahujících až několik set stupňů Celsia. Navzdory všem prvkům
speciální příplatkové výbavy Steel Mill nelze

vzhledem k agresivnímu prostředí uvnitř tandemových pecí stoprocentně zaručit absolutní
odolnost těchto strojů vůči vysokým teplotám.
Pro případ nečekaných nehod či poruch je tu naštěstí
k dispozici servisní zázemí pobočky Zeppelin CZ v Ostravě, kde mechanici zvládnou i ty nejtěžší opravy.
Jedna z těch nejnáročnějších oprav je čekala při re-

konstrukci vyhořelého nakladače Cat® 973D, kterému
po výbuchu strusky prohořela kabina. Při její rekonstrukci byly použity speciální materiály odolné vůči
opakujícím se výbuchům strusky. Z důvodu zlepšení
průjezdnosti stroje pod nízkou pecí byla dále snížena
kabina stroje o 500 mm. Tento stroj je už opět v plném pracovním nasazení.

Divize Důlní stroje modernizovala výztuže pro OKD
Zatím největší zakázkou divize Důlní stroje od jejího vzniku (divize vznikla odkoupením části podniku společnosti Caterpillar Global Mining, a.s.)
je modernizace celkem 135 mechanizovaných výztuží pro klíčového zákazníka divize – společnost
OKD a.s. Modernizace probíhala v ostravských
dílnách divize, podíleli se na ní zaměstnanci všech
čtyř provozních středisek, tj. střediska ocelových
konstrukcí, střediska hydrauliky, obrobny a servisu, dále oddělení nákupu, technické přípravy výroby a oddělení kvality. Celkem bylo na zakázce
odpracováno zhruba 24 000 hodin.

Modernizace mechanizovaných výztuží, které se používají především jako bezpečnostní podpěry při hlubinné
těžbě uhlí, spočívala zejména v přeinstalování dosavadního způsobu elektrohydraulického ovládání, dále
v opravě ocelové konstrukce, opravě silové a ovládací
hydrauliky. V první fázi bylo nutné výztuže kompletně
demontovat, jednotlivé díly očistit a diagnostikovat rozsah poškození. Následně se přistoupilo k samotné opravě, výztuž byla zpátky smontována, testována a expedována k zákazníkovi. Vzhledem k objemu celé zakázky
byla modernizace rozdělena do tří časových etap.

Video zachycující průběh rekonstrukce můžete najít na YouTube kanále společnosti Zeppelin CZ.
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„Kromě toho, že se jednalo o první svým rozsahem největší zakázku pod hlavičkou Zeppelin CZ, byla to také
naše první velká zakázka týkající se mechanizovaných
výztuží v rámci opravárenské činnosti na rozsáhlých
investičních dodávkách strojů a zařízení, které byly
realizovány pro OKD v posledních 6 letech,“ říká o modernizaci vedoucí provozu Radomír Pastrňák.
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Zeppelin CZ zahajuje prodej použitých elektrocentrál
a motorů s certiﬁkovanou zárukou od výrobce

Damper Cat® 772G

Oranžové dampry
Cat® 772 G už brázdí cesty
ve středočeských lomech
Ve výběrovém řízení na dodávku dvou pevných
damprů pro provozovny lomu Rančířov a Čenkov společnosti COLAS CZ, a.s., uspěla společnost Zepplin CZ se stroji Cat® 772G. Jejich
úkolem je převážet v lomech drcené kamenivo,
které firma těží a dodává k dalšímu zpracování
stavebním firmám a betonárkám. Poznávacím
znakem nových damprů je jejich poněkud netradiční oranžové lakování.
Nízké náklady na přepravenou tunu, účinné brzdy a schopnost plynulého rozjezdu do kopce při plném zatížení, to
jsou jen některé z vlastností, které přesvědčily zákazníka
o koupi právě našich strojů. Společnost COLAS CZ také
ocenila individuální přístup prodejců Zeppelin CZ, kvalitu
poprodejních služeb a profesionální zaškolení obsluhy.

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ rozšířila k 1. březnu 2015 portfolio nabízených služeb o prodej použitých elektrocentrál a motorů od výrobce Caterpillar. Zájemci si
tak nyní mohou vybírat z průběžně aktualizované nabídky použitých dieselových a plynových
motorů a elektrocentrál.
Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ patří k předním tuzemským dodavatelům energetických
a pohonných systémů. Svým zákazníkům poskytuje
komplexní řešení od vývoje a návrhu systému přes
instalaci, proškolení až po servisní služby. Produktové
portfolio divize obsahuje například energocentra, záložní dieselové generátory, kogenerační jednotky, záložní
zdroje UPS nebo lodní, lokomotivní a jiné zástavbové
motory. Základním stavebním prvkem většiny produktů
jsou dieselové nebo plynové motory Cat®.

autorizovanými prodejci značky Cat® v Evropě, a můžeme tak nabídku použitých strojů průběžně doplňovat
a rozšiřovat dle potřeby,“ prozrazuje o nové službě ředitel divize Energetické systémy Tomáš Jedlička.
Podobně jako při nákupu použitých stavebních strojů
Cat® si zákazník Zeppelin CZ může vybrat elektrocentrálu či motor s jednou z certifikovaných záruk – Cat Certified Used, Dealer Certified Used nebo zárukou Zeppelin
CZ. „V každém případě si od nás zákazník odveze pouze
zařízení s prokazatelnou historií a jasně definovaným
technickým stavem, za který v rámci záruky ručíme,“
dodává Tomáš Jedlička.
Aktuální seznam použitých strojů je k dispozici na webových stránkách společnosti www.zeppelin.cz.

„Nákup použité elektrocentrály nebo motoru od Zeppelin CZ se vyplatí. Jako oficiální
prodejce motorů a energetických systémů
od Caterpillar v České republice disponujeme
špičkovým prodejním a servisním zázemím, navíc spolupracujeme s ostatními

Energocentrum NZ2® zabezpečuje výrobu pečiva na Prachaticku
Pekárna Vacov, jejímž spolumajitelem a ředitelem je ing. Zdeněk Novák, byla v uplynulém
roce vybavena nejmodernější výrobní technologií. Tato špičková technologie se bohužel
ukázala jako velice choulostivá na výpadky
v dodávce elektrické energie. Výpadek dodávky
energie v určitých pozicích zařízení vyžaduje
pro znovuobnovení provozu linky vysoce kvalifikovaný zásah, kterého většinou nebyla běžná
obsluha schopna.
„Pro původní výrobní technologii dostačujícím způsobem vyhovovala elektrocentrála Caterpillar GEP 165
od společnosti Zeppelin CZ,“ říká ředitel pekárny, pan

Novák. „U nové technologie nám i pár vteřin, které
elektrocentrála potřebuje ke svému startu, způsobuje
velké problémy, tentýž problém pak nastával při přechodu z elektrocentrály zpět na síť.“
Projektanti Zeppelin CZ proto panu Novákovi navrhli řešení: původní elektrocentrálu odkoupili zpět a do pekárny nainstalovali kompaktní energocentrum NZ2®, které
zabezpečuje skutečně nepřetržitou dodávku elektrické
energie. Energocentrum NZ2®, které místo chemických
baterií využívá akumulaci energie v setrvačníku, bylo instalováno v dubnu 2015. Od té doby pekárna ve Vacově
pracuje bez problémů.

Energocentrum NZ2® v pekárně Vacov má výkon
250 kVA a umožňuje provoz pekárny minimálně po
dobu 10 hodin. Energocentrum je umístěno v kontejneru, pracuje autonomně a k provozu nepotřebuje žádné
další zařízení jako například klimatizaci apod.
„Instalace energocentra v pekárně ve Vacově ukazuje,
že moderní technologie zabezpečeného napájení nemusí
být pouze v high-tech budovách, jako jsou datacentra,
nemocnice nebo výzkumná pracoviště,“ dodává Tomáš
Jedlička, ředitel divize Energetické systémy společnosti
Zeppelin CZ.
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Miroslav Matuszek, ředitel oblasti Východ

Oblastní ředitelé Zeppelin CZ se představují
Miroslav Matuszek
Pozice v Zeppelin CZ: ředitel oblasti Východ | Ve společnosti od roku: 1992
Zájmy/volný čas: létání, četba, zejména literatury faktu (dějiny Českých zemí před rokem 1918)

1

Můžete čtenářům prozradit, jak
dlouho působíte ve společnosti
Zeppelin CZ a jaké byly vaše začátky u společnosti?

Můj první kontakt s firmou, tehdy ještě Phoenix-Zeppelin, se datuje do počátku devadesátých let, kdy
jsem jako vedoucí těžké mechanizace OKD „Rekultivace“ nakupoval od Phoenixu kolové nakladače Cat
950. Pod mou kompetenci tehdy spadalo 100 strojníků a zhruba stejný počet stavebních strojů.
V roce 1992 jsem pak přijal nabídku od tehdejšího vedení Phoenix-Zeppelin stát se obchodním zástupcem
na Moravě. V roce 1995 jsem přijal pozici ředitele pobočky pro Moravu a stal jsem se tak zodpovědným za
prodej strojů, příslušenství, náhradních dílů a servisu,
později i za nově vznikající půjčovny. Od roku 2008 až
do roku 2012 jsem vykonával pozici ředitele provozu
pro ČR. Po vzniku tří oblastí v roce 2012 (Střed, Východ, Západ – pozn. redakce) jsem se stal ředitelem
oblasti Východ a v této funkci působím dodnes.

2

Když srovnáte dobu, kdy jste ve
K
sspolečnosti začínal a dnešek, jaké
změny vidíte jako nejmarkantnější? Jak se například změnilo
chování a očekávání zákazníků,

10

vztah prodejců k zákazníkům nebo
chování konkurence?
V devadesátých letech, těsně po revoluci, byl na trhu
patrný obrovský hlad po nové technice a technických
informacích všeho druhu. Značka Caterpillar měla už
v té době silné renomé, na předváděcí akce se na
stroje běžně chodilo dívat sto i dvě stě lidí, mezi nimi
i majitelé nově vznikajících firem. Velký zájem o techniku se promítal i do způsobu prodeje. Zatímco dnes
stačí prodejci často jeden leták, před 25 lety chodil na
jednání obtěžkán prospekty. Informovanost a úroveň
odborných znalostí našich zákazníků je dnes na vysoké
úrovni, což samozřejmě klade na naše prodejce stále
větší nároky.
Osobní vztahy hrají dnes v obchodě stále důležitou
roli, ale ve srovnání s mými začátky ve firmě se společnosti více uchylují k výběrovým řízením, kdy se
o výherci rozhoduje na dálku zpoza stolu a na základě
jediného kritéria, a tím je nabídková cena.
Co se týče konkurence, v devadesátých letech nebyla
samozřejmě zdaleka tak velká jako dnes. Na trhu byly
zavedené čtyři velké společnosti, ostatní vyčkávaly
a zpovzdálí sledovaly, kam se bude trh se stavební
technikou v České republice ubírat. Obrovský skok
naše společnost zaznamenala také v zázemí, ať již per-

sonálním, nebo technickém. Když jsem u společnosti
začínal, sídlili jsme většinou v pronajatých prostorech,
dnes vlastníme moderně vybavené areály se servisními dílnami, sklady a podobně.

3

Mohl byste nějak ve stručnosti
M
představit, jak vypadá portfolio
p
zákazníků ve vaší oblasti Východ?
Liší se podle vás nějak složení
zákazníků v porovnání s ostatními
oblastmi Střed a Západ?
Většina našich zákazníků v oblasti Východ, řekl bych
80 %, jsou menší a střední firmy nebo živnostníci,
zbývající část pak připadá na velké firmy v oblasti
těžebního průmyslu a zpracování železa. V porovnání
s ostatními oblastmi jsou u nás v menší míře zastoupeny velké stavební firmy typu velké nadnárodní firmy.

4

Co podle vás zákazníci ve vašem
C
regionu na Zeppelin CZ oceňují?
re
Podle mého názoru naši zákazníci oceňují, že jim rozumíme a dokážeme jim pomoci v různých situacích.
Kromě kvality strojů samotných je to také rozsah poskytovaných služeb, rychlost servisních zásahů nebo
dodávky náhradních dílů, co přivádí zákazníky zpět
k Zeppelin CZ. Naše dvě pobočky – brněnská a ostravská – patří mezi nejmladší, co se týče výstavby

LIDÉ

zázemí, a disponují kvalitním technickým vybavením
i pro náročné opravy strojů.

5

Dnes to vypadá, že trh se stavební
D
ttechnikou se po několika hubenějších letech konečně zvednul
a roste. Jak to vidíte vy v oblasti
Východ?
Ano, trh v současnosti určitě roste. V oblasti Východ
jsme největší nárůst zaznamenali u malých strojů, jako
jsou minirýpadla nebo smykem řízené nakladače, což
je mezi stavebními stroji poměrně specifická kategorie, ve které je nejtvrdší konkurence a největší tlak
na cenu. V rámci poprodejních služeb se u nás daří
tzv. „rebuildům“ (certifikované přestavby strojů podle
norem výrobce – pozn. redakce), které jsou zajímavou
příležitostí zejména pro firmy, které mají dopředu stanovený investiční plán a mohou přestavby profinancovat z fondů na opravy.

6

V oblasti prodeje strojů do stavebnictví nebo zpracovatelského
v
průmyslu existuje velká konkurence. Jak se v takové konkurenci
prosadit a být nejlepší?
Jak už jsem řekl, konkurence je obrovská a tlak na
cenu všudypřítomný. Způsobem, jak se prosadit, je
nabízet rychlé a kvalitní poprodejní služby a také různé
doplňkové služby, jako je například
výhodné financování nákupu
strojů. Důraz na kvalitu těchto

služeb zejména u zkušenějších zákazníků v poslední
době zesiluje. Nesmíme zapomínat na to, že zákazník
je dnes velmi zkušený – sbírá reference, porovnává
a analyzuje nejrůznější technické parametry.

7

Plánujete v rámci oblasti Východ
P
nějaké novinky, například akci pro
n
zákazníky?

Ano, v roce 2016 plánujeme při příležitosti desátého
výročí otevření pobočky v Brně uskutečnit zde Den
otevřených dveří. Podobné akce, jako dny otevřených dveří nebo dětské dny, měly v minulosti velký
úspěch. Pamatuji, že na dětský den se přišlo podívat
až 800 lidí. Rádi bychom nyní na tuto tradici navázali
a chtěli bychom našim partnerům ukázat nejen nejnovější stroje, ale také to, jak se naše společnost za těch
deset let posunula dopředu, zejména v oblasti služeb.

8

Nějaké další plány či vize za
N
oblast Východ?
o
Rádi bychom nadále personálně posilovali servis.
Obecně řečeno kvůli tomu, že učňovské školství ve
své klasické podobě v podstatě zaniklo, je dnes velmi
obtížné najít na trhu práce kvalifikovaného a zkušeného mechanika. V Zeppelin CZ máme velmi dobře
nastavený systém kontinuálního vzdělávání, naše
technické a školicí oddělení odvádí v tomto směru
výbornou práci.

Férovost, poctivost a chuť k práci. Pak také samozřejmě technické znalosti a odborné kompetence.
Vybaví se vám nějaký opravdu
silný zážitek v souvislosti se stroji
Caterpillar?
Cate

10

Těch zážitků je celá spousta, ale mezi nejemotivnější
z nich bych asi zařadil předváděcí akci při příležitosti
oslav 75letého výročí Caterpillar v USA, kdy se ve
spolupráci s místním klubem veteránů podařilo na
jedné ploše shromáždit jedinečnou sestavu funkčních
historických strojů Cat, včetně například prvních servisních vozů na podvozku starých „fordovek“.
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9

Jakých vlastností, ať již odborJ
ných nebo obecných, si u svých
n
kolegů ceníte nejvíce?

Jak nejraději trávíte volný čas?
Mým
ým největším koníčkem, hned po práci, je létání.
Vlastním pilotní licenci a v současnosti si dodělávám
druhou licenci na vrtulník. Na létání mě baví nejen to,
že se musíte stále vzdělávat a udržovat se ve zdravotní
kondici, ale když jste nahoře, musíte se naplno soustředit na to, co děláte, a zároveň musíte mít velkou
dávku pokory. Jakmile ji nemáte, už se z té cesty
nevrátíte.

12

Co v
vám v poslední době udělalo
největší radost?
nejv

Jedním z mých splněných snů byl určitě let stíhacím
letounem MIG-29 do výšky 20 km, tedy přesně na tu
hranici, kde už vidíte tu vesmírnou tmu. Po překonání
výškové hranice 20 kilometrů navíc letoun přešel do
akrobatických prvků, při kterých docházelo k přetížení
6 G a dosažení rychlosti 2000 km za hodinu. Tento let
organizoval za účasti továrního pilota ruský výrobce
těchto letounů.

Ostrava

38
22

zaměstnanců

mechaniků

Brno

36
17

zaměstnanců

oblast
Západ

oblast
Střed
oblast
Východ

mechaniků
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„Mám rád zakázky, kterých se ostatní bojí,“
říká Miroslav Opava
Zpočátku nenápadná firma Miroslav Opava z Mariánských Lázní se v regionu Karlovarského kraje pomalu, ale jistě stává pojmem.
Od začátku se s jedním rýpadlo-nakladačem vydávala na zemní práce. Dnes má firma, která se věnuje také autodopravě, přes
40 stavebních strojů a automobilů. Na podzim roku 2014 se vozový park rozšířil také o smykem řízený nakladač Cat® 272D XHP
s hydraulicky naklápěným zametacím zařízením Cat® BA118C.

Cat® 272D XHP
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Miroslav Opava a Michaela Šiborová tvoří
nerozlučný podnikatelský tandem. Úplně vpravo
Tomáš Rund ze společnosti Zeppelin CZ.

Miroslav Opava začal podnikat už v roce 2002 a i přes skromné začátky najdete v jeho strojovém parku celkem 42 různých
druhů techniky. Na podzim roku 2014 pak od společnosti Zeppelin CZ koupil v pořadí již třetí stroj Cat: k silničnímu válci
Cat® CB34 a smykem řízenému pasovému nakladači Cat® 297C se sněhovou frézou SR121 přibyl smykem řízený kolový
nakladač Cat® 272D XHP.

„Naším přáním bylo využít výhody smykem řízeného nakladače na kolech. Pásový se totiž hodí do specifického terénu,“ říká Miroslav Opava. Jeho výhody už firma využila například při práci na černé sjezdovce
v krušnohorském ski-areálu na Plešivci. Případný nákup smykem řízeného kolového nakladače v sobě skrýval také další bonusy. „Pro naši firmu
je důležitá možnost měnit na těchto strojích stejná příslušenství,“ doplňuje Michaela Šiborová, společnice Miroslava Opavy. „Výhodná je pro nás
také blízká poloha pobočky společnosti Zeppelin CZ v Sokolově. Případný
servis se tak řeší velice rychle na místě, pobočka navíc disponuje také
půjčovnou, kde si občas pronajmeme nějaké příslušenství.“
Kromě tří strojů od Caterpillar doplňuje strojový park 13 strojů konkurenčních značek. Firma se může pochlubit i velkým počtem nákladních
automobilů, kterým nekompromisně vládne Iveco. Ale najdeme tady
i starší a spolehlivou Tatru 815. „Právě proto, že tato úspěšná firma
vlastní poměrně velký počet konkurenčních strojů, si velice vážíme toho,
že je zde značka Cat zastoupená už celkem třetím strojem,“ říká Tomáš
Rund z pobočky Zeppelin CZ v Sokolově.
V současné době je firma podle slov svého majitele natolik samostatná,
že nemusí spoléhat na jiné dodavatele. „Na začátku jsme prováděli kompletní zemní práce s jedním rýpadlem a od kamaráda jsme si museli pronajímat auto. Teď máme desítky kusů různé techniky, vlastní pneuservis
a zásoby nafty. Její spotřeba se v současnosti pohybuje kolem 5 tisíc litrů
nafty denně,“ říká Miroslav Opava.
Svým zákazníkům nabízí široký rozsah pozemních a stavebních prací
a nebrání se v podstatě žádné zakázce. „Je to rozmanité. Děláme staveb-

ní základy, rybníky, skalky, občas nějaké vyprošťování nebo demolice,“
pochvaluje si Michaela Šiborová. Sama se dnes věnuje nepopulárnímu,
ale nezbytnému papírování, na začátku ale sama zvládala práci na strojích
a s přehledem řídila i nákladní auto. „Nakonec jsem ale dostala zákaz
jezdit na některé stavby. Chlapi totiž hned přestali pracovat a sledovali,
jestli neudělám nějakou chybu,“ směje se. „Dřív nebyla ženská za volantem náklaďáku vidět tak často, dneska by nad tím asi mávli rukou.“
I přesto, že má Miroslav Opava v současné době na starosti hlavně řízení
firmy, pořád rád usedne do strojnické kabiny. „Mám rád takové ty zakázky, které jiná firma odmítá se slovy, že to prostě nejde. Nedávno jsme
například vytahovali 12 metrů dlouhé traverzy z mostu, pod kterým byl
rozmáčený terén. Nikdo se k tomu neměl, tak jsem tam vyrazil s rýpadlo-nakladačem a za týden byly venku,“ směje se. „Na strojích jsem vyrůstal
a tyhle specialitky mě baví, protože je v nich adrenalin a přitom musíte
neustále přemýšlet a zvažovat své schopnosti.“
Záliba v řízení strojů ho neopouští ani při cestování. „Strašně rád sleduji strojníky při práci,“ říká Miroslav Opava. „Když jedu autem a někde
u silnice je vidím pracovat, tak si klidně zastavím a deset minut se na ně
dívám. Zajímá mě, jak řeší nějaký specifický problém, jak zacházejí se
strojem, nakolik jsou zruční.“
Fungující, rentabilní a samostatná firma je pro sympatickou dvojici z Mariánských Lázní něco jako splněný sen, za kterým se každopádně skrývá
spousta dřiny. „S mojí společnicí pracujeme sedm dnů v týdnu a některé
dny končíme až o půlnoci,“ říká. „První dovolenou jsem měl až po 11 letech podnikání.“

Miroslav Opava
Společnost z Mariánských Lázní sídlí v těsné blízkosti betonárky
a nabízí kompletní zemní a stavební práce, autodopravu a nákup
a prodej sypkých materiálů. Firma se nezaměřuje pouze na regionální
dopravu a práce, se svými zákazníky cestuje po celé České republice.

Spolupracuje například se společnostmi EUROVIA CS, a. s., KAMENOLOMY ČR, skupinou Českomoravský beton, Vodohospodářskými
stavbami Teplice, STAFIN a.s., VIALIT Soběslav.
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Další unikátní cisterna
Cat pro povrchovou
těžbu hnědého uhlí
Na konci minulého roku se podařilo společnosti Zeppelin CZ rozšířit strojový park ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., o další stroj výrobce Caterpillar. Unikátní cisterna
na podvozku moderního dampru Cat® 730C bude sloužit hlavně při
hašení samovzníceného uhlí, ale čekají na ní i další úkoly v podobě
skrápění přístupových cest a čištění uhelných tras a přesypů.
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Detail – pult pro ovládání skrápěcích režimů

Žlutá cisterna je výsledkem spolupráce s jičínskou firmou KOBIT s.r.o., a i díky ní se může společnost Sokolovská
uhelná dnes pochlubit univerzálním strojem, který si poradí s těmi nejdrsnějšími podmínkami. Mezi největší přednosti nové cisterny patří zejména nainstalované vodní dělo, ovládané přímo z kabiny řidiče, a schopnost pracovat
s nejrůznějšími vodními zdroji.

V terénu
V rozsáhlém povrchovém dolu Jiří mezi Slavkovským lesem
a Krušnými horami vytěží společnost Sokolovská uhelná kolem
sedmi milionů tun hnědého uhlí ročně a tamní pracovní podmínky
patří mezi nejtěžší výzvy pro jakéhokoli výrobce strojů na světě.
Během deště se poletavý uhelný popel mění v tekuté bláto, ze
kterého se po vysušení stane kámen, aby se pak znovu rozdrolil na
jemný popel. Jak tedy vyrobit a upravit cisternu, aby byla schopná v těchto podmínkách pracovat každý den, když se navíc musí
potýkat s vysokými teplotami hořícího uhlí, k jehož samovznícení
dochází prakticky denně? „Byla to pro nás výzva, ale na ty jsme
dobře připraveni,“ říká Tomáš Rund, prodejce z pobočky Zeppelin CZ v Sokolově. Právě jeho týmu se podařilo nakonec uspět ve
výběrovém řízení a na konci roku mohl předat hotový vůz spokojenému zákazníkovi.

Stroj na podvozku kloubového třínápravového dampru Cat® 730C
s motorem Cat® C13 Acert (276 kW) je výsledkem spolupráce
s výše zmíněnou jičínskou firmou KOBIT, díky které se podařilo
sestavit univerzální cisternu do obtížného terénu. Její největší předností je hlavně vodní dělo dálkově ovládané řidičem a schopnost využívat v podstatě všechny přístupné vodní zdroje. „Kromě hlavního
čerpadla může cisterna o objemu 22,7 kubických metrů použít také
kalové čerpadlo. Posádka tak může využívat i znečištěnou vodu
z retenčních nádrží a není odkázána pouze na vzdálené hydranty
nebo požární nádrže,“ poodhaluje technologickou vyspělost stroje
Tomáš Rund. Pro vnitřní prostory byl navíc použit speciální antikorozní nátěr, který odolá i mnohem agresivnější vodě s velkým
obsahem síry.

Kabina s vynikající ergonomií poskytuje strojníkovi vysokou úroveň komfortu
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PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Detail skrápěcích kohoutů v zadní části cisterny

Sokolovská uhelná
Firma byla založena v roce 1994 Fondem národního majetku. O deset let později došlo k její plné privatizaci a vzniku
následnické organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Ročně
firma vytěží kolem sedmi milionů tun hnědého uhlí v lomu
Jiří ve Vintířově. Přibližně 50 procent z celkového objemu
hnědého uhlí směřuje k tuzemským i zahraničním zákazníkům. Druhou polovinu firma zušlechťuje v rámci vlastních
kapacit a ročně tak vyrobí kolem 3500 GWh elektrické
energie a 1800 TJ tepla, kterým zásobuje Karlovy Vary
i dalších města v regionu.

Mezi nejdůležitější úkoly nového stroje patří hlavně hašení samovzníceného uhlí, které je v uhelném dole prakticky na denním pořádku. V takovém případě může posádka využít hlavně dálkově ovládaného vodního
děla s dostřikem 50 metrů. Výkon dodaného čerpadla 1700 litrů za minutu umožňuje hašení i na poměrně nepřístupných místech, a zároveň
nedochází ke zbytečnému ohrožování posádky. K dispozici je kromě děla
i tlaková hadice a menší hadice na omývání strojů. Cisterna si ale poradí
i s čištěním prašných silnic a skrápěním uhelných tras. „Posádka má
k dispozici nejrůznější vodní režimy, jako jsou přední skrápění, boční skrápění nebo tvorba vodní mlhy,“ doplňuje Tomáš Rund.

Chloubou cisterny je vodní dělo s dostřikem 50 metrů

Společnosti Zeppelin CZ se podařilo splnit také další požadavky zákazníka, mezi kterými se objevila například převodovka s měničem, uzávěrky
všech náprav, speciální světla na couvání nebo stabilizační systém přepážek uvnitř samotné cisterny. „V podstatě to nejtěžší ale bylo v přijatelné
cenové hladině zaručit dostřik vodního děla na vzdálenost 50 metrů.
Pochopitelně jsme chtěli dosáhnout maximálního výkonu hydročerpadel
i v momentě, kdy cisterna stojí,“ říká Ing. Pavel Sytný, obchodní manažer
společnosti Kobit.
Cisternu s celým názvem MK23-730C si společně se svými kolegy přebíral Milan Siváň, vedoucí pracovník investic ze společnosti Sokolovská
uhelná, který si během příjemného říjnového dopoledne osobně ověřil
všechny funkce nového stroje.
Společnými silami se tak podařilo uskutečnit další důležitý krok k modernizaci strojového parku, zvýšit efektivitu při náročné práci a zároveň snížit
provozní náklady. I proto je na stroji aktivovaný systém Cat®Product
Link™, který sbírá všechna důležitá provozní data, jako jsou například
počet odpracovaných motohodin, stav paliva nebo vytíženost stroje.
Přehledně uspořádané ovládací prvky jsou důkazem
technické vyspělosti spoludodavatele, firmy KOBIT s.r.o.
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VÝKUP ELEKTROCENTRÁL
PO STOPÁCH VETERÁNŮ CATERPILLAR

• Máte nepotřebnou elektrocentrálu a chcete se jí zbavit?
• Nestačí vám po rozšíření firmy výkon vašeho záložního zdroje?

KONTAKTUJTE NÁS: tel.: +420 266 015 338 nebo e-mail: motory-cz@zeppelin.com

VYKOUPÍME
Za výhodných podmínek vykoupíme vaši
nepotřebnou elektrocentrálu. Vykupujeme
elektrocentrály předních evropských výrobců,
stav a věk nerozhoduje. Přednostně vykupujeme
elektrocentrály značky Cat® nebo Olympian.

MODERNIZACE
Rozšířili jste podnikání a výkon vašeho
záložního zdroje vám již nestačí? Vyměňte
menší výkon za větší! Odkoupíme vaši
elektrocentrálu a dodáme vám za zvýhodněných
podmínek novou, výkonější.

PROTIÚČET
Plánujete nákup nové elektrocentrály a máte
starší, kterou pak už nebudete potřebovat.
Je značky od Cat® nebo jiného předního
výrobce? Pokud ano, můžete ji dát protiúčtem.

STAV A VĚK NEROZHODUJE, VYKOUPÍME SKORO VŠE!
www.zeppelin.cz

NOVÉ STROJE CAT

Nové kloubové dampry
Cat® 725C – 730C/730C EJ
přinášejí řadu revolučních
technických řešení

Technický vývoj v oblasti stavebních a zemních strojů kráčí mílovými kroky vpřed a je udáván zejména
zvyšujícími se nároky zákazníků na hospodárnost provozu, ale také nároky na provozní parametry strojů. Nová modelová řada C kloubových damprů od amerického výrobce Caterpillar (modely 725C, 730C
a 730C EJ s ejektorem) se může pochlubit celou paletou nových konstrukčních prvků, které usnadňují
obsluhu stroje, zlepšují jeho provozní vlastnosti a přispívají k větší univerzálnosti těchto strojů.
Kloubové dampry Cat® řady C jsou univerzální
stroje, které najdou uplatnění na stavbách
nebo při výstavbě infrastruktury. Spojují v sobě
výbornou ovladatelnost, nízký měrný tlak
na terén a bezkonkurenční trakční vlastnosti.

Cat® 725C
Nejmenší zástupce modelové řady je osazen novým motorem Cat® C9.3 ACERT™. Navzdory tomu, že se jedná
o menší motor než v předchozí řadě (dříve Cat® C11
ACERT™), poskytuje lepší točivý moment (+20 %) a lepší výkon (+5 %) než model předchozí řady.
Výkon se ke kolům přenáší pomocí přepracované automatické převodovky s devíti stupni pro jízdu vpřed a dvěma stupni pro couvání. Pro zajištění optimálního přenosu
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síly, plynulejší akceleraci a pohodlnější popojíždění v nízkých rychlostech je převodovka doplněna o elektronický
modul APECS (Advanced Productivity Electronic Control
Strategy). Elektronická čidla kontrolují točivý moment,
a jakmile motor dosáhne vyššího točivého momentu,
převodovka přeřadí. „Tato technologie pomáhá uspořit
palivo a zvyšuje životnost hnacího ústrojí, přeřazení je
navíc tiché a rychlé a velmi usnadňuje ovládání stroje,“
říká o výhodách systému APECS manažer prodeje nových
strojů Cat, Michal Kafka ze společnosti Zeppelin CZ.

NOVÉ STROJE CAT

Kloubové dampry Cat řady C

Cat® 730C a Cat® 730C EJ

Kabina vyšší třídy

Tyto výše uvedené modely se dočkaly nejvíce konstrukčních změn. Použitím silnějšího motoru Cat® C13 ACERT™
ve spolupráci s převodovkou APECS se podařilo zvýšit
výkon (+16,5 %) a točivý moment (+30 %). Podle prvních zkušeností z provozu se tyto dampry vyznačují lepší
ovladatelností i bezkonkurenční průchodností terénem.
Podobně jako u větších kloubových damprů Cat jsou
i ty „céčkové“ nyní vybaveny retardérem, který výrazně
zvýšil brzdný účinek (+60 %) a obsluha stroje tak má
větší jistotu například při sjíždění svahů. Bezkonkurenční
novinkou, která výrazně usnadňuje obsluhu, je plně automatický systém pro řízení záběru kol. Na nezpevněném
nebo kluzkém povrchu obvykle strojník uzamkne uzávěrku diferenciálu. V tomto případě ale nastupuje automatika – pomocí snímačů na kolech systém zjistí, zda dochází
k prokluzu a automaticky zamkne diferenciál. Ovládat
tyto nové kloubové dampry je nyní opravdu hračkou.

Nové kloubové dampry řady C poskytují posádce velkorysý prostor. Tříbodově zavěšená a odpružená dvoumístná kabina nabízí dostatek prostoru pro strojníka
i jeho pasažéra. Díky polstrované sedačce s opěradlem
a širokým samonavíjecím bezpečnostním pásem je jízda
pro spolujezdce bezpečná a pohodlná. Je umístěna těsně
vedle sedačky obsluhy, aby obsluha i spolujezdec měli
dobrý výhled na přístrojovou desku, ovládací prvky a terén. Úložný prostor za sedačkou obsluhy byl zvětšen a je
k němu lepší přístup. Konstrukce kabiny a uspořádání
prvků jsou společné u všech kloubových damprů řady C.

Oba zmíněné motory (Cat C9.3 ACERT™ i Cat C13
ACERT™) s vylepšeným prouděním vzduchu jsou vybaveny systémem katalytické redukce, tedy umožňují vstřikovat kapalinu AdBlue (vodní roztok syntetické močoviny) do výfuku, čímž se snižují emise NOX a motory tak
splňují nejnovější emisní normu Tier 4 Final/EU IV Stage.
Z hlediska úspory paliva stojí za zmínku vstřikovač paliva
MEUI™-C s vylepšeným dávkováním a s vyššími vstřikovacími tlaky.

Přístrojové desce vévodí barevný víceúčelový displej,
na kterém se posádce zobrazuje výstražná signalizace
a data o výkonu, zatížení, aktuálním nastavení, servisních intervalech a v případě, že je stroj vybavený zpětnou
kamerou, je na displej přenášen obraz z kamery.
O kvalitách dílenského zpracování, stejně jako o bezkonkurenčních provozních vlastnostech kloubových damprů Cat®
řady C se můžete přesvědčit, kontaktujete-li některého
z autorizovaných prodejců společnosti Zeppelin CZ. Více informací najdete na webových stránkách www.zeppelin.cz.

Přepracováním prošla také kabina strojníka. Velká péče byla věnována rozmístění ovládacích prvků
a také lepšímu výhledu z kabiny; pohodu v interiéru zajišťuje například výkonnější klimatizace.
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KLUB POSÁDEK CAT

Úspěch našeho člena na nejtěžší
dovednostní soutěži posádek na světě

Ukázka, jak to na „bojišti“ v Leicesteru vypadalo

V září roku 2014 se pozornost velké většiny posádek strojů Cat®, sdružených v zájmových klubech (tzv.
„Fahrersclub“, v České republice KPC = Klub posádek Cat®) upínala do britského Leicesteru, kde se ve
dnech 22. – 25. 9. konal jedenáctý ročník nejtěžší dovednostní soutěže posádek na světě Caterpillar
Operator Challenge 2014 (COC).

Za český Klub posádek Cat byl do velkého britského
finále nominován Radim Fucyman, a to na základě vynikajícího výsledku v rámci kvalifikačního turnaje COC
v německé Chotěbuzi, který Radim vyhrál (soutěžilo se na
minirýpadle a kompaktním kolovém nakladači).
Ve výukovém centru Caterpillar v Leicesteru se v září sešla opravdová strojnická špička z celé Evropy, Středního
východu i bývalých zemí SNS (zastoupeno bylo 13 zemí).
Posádky prokazovaly své schopnosti na různých strojích
Cat®, od minirýpadel, kolových nakladačů až po kloubové
dampry. Pro vítěze pak byla nachystána atraktivní věcná
cena – nové minirýpadlo Cat® 300.9D!

Dvě otázky pro „vítěze“
Radim Fucyman *1978
Členem KPC od 2008
Zkušenosti se stroji: 906, 966H, 303, 305, 318, 315,
438E, 432E, 432F, 950K, 930K, 246B
Současný stroj: Cat M 316C
Zaměstnavatel: PILON spol. s r.o., Praha

1/ Radime, jaký nejsilnější zážitek jste
si odvezl z COC 2014 z Leicesteru?
Celý ten pobyt v Leicesteru byl pro mě obrovským
zážitkem. Znovu se ukázalo, jak Caterpillar umí spojovat lidi z celého světa. I navzdory jazykovým bariérám

Soutěžními disciplínami zaměřenými na produktivitu,
přesnost a bezpečnost práce nejlépe proplul Sebastian
Behr z Německa (dnes již dvojnásobný vítěz Caterpillar
Operator Challenge, poprvé vyhrál tuto soutěž v roce
2008); náš Radim Fucyman skončil na výborném 10.
místě! (z 30 soutěžících). Děkujeme Radimovi za skvělou reprezentaci a přejeme mu hodně dalších úspěchů
se stroji Cat®.
Fotky i zajímavé videa ze soutěže si můžete prohlédnout
na Facebooku pod profilem Caterpillar – Operator
Challenge 2014.

vládla na soutěžním place od samého začátku přátelská
atmosféra, která se pak přenesla i na závěrečné vyhlášení. Zkrátka – my „katráci“ držime spolu!

2/ Která soutěžní disciplína byla pro
vás nejlehčí a která naopak nejtěžší?
Vzhledem k tomu, že v profesním životě nejvíc času strávím
v kabině na kolovém nakladači, asi všechny disciplíny na
tomto stroji byly pro mě nejjednodušší. Naopak největším
oříškem pro mě byla disciplína s minirýpadlem na golfovém
hřišti. (Pomocí speciálně upravené lopatky musela obsluha
minirýpadla naložit golfový míček, projet s ním vyznačené
minigolfové hřiště a umístit míček do jamky – pozn. redakce.)

Sledujte nás na Facebooku!
Jste členem KPC a používáte sociální sítě? Přidejte si nás na Facebooku a sledujte zajímavosti ze
světa strojů Cat a z KPC. Náš profil najdete pod jménem Klub posádek Cat. Těšíme se na vás!
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Reprezentace „Československa“ společně,
náš Radim Fucyman v pokleku druhý zprava

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

V brněnské
ﬁrmě DOSTA CZ
je Caterpillar
jako doma

Na malé skříňce vedle jejího stolu stojí rozsáhlá sbírka malých kovových modelů, zdi kanceláře pak zdobí
několik fotografií dozerů a nakladačů. A všude najdete černobílou značku CAT. Partnerství s firmou
Caterpillar provází Ing. Štěpánku Sadílkovou, majitelku firmy DOSTA CZ s.r.o., na každém kroku její
podnikatelské kariéry.

„Tahle značka je pro mě osobně srdeční záležitostí,“ směje
se sympatická blondýnka ve své skromné kanceláři. „Když
jsme kupovali ještě náš první traktorbagr, rozhodli jsme
se i přes mírně vyšší cenu právě pro Caterpillar. Zkrátka
jsme vsadili na její kvality a později se ukázalo, že to byla
dobrá volba. Po několika letech pak byly rozdíly se stejně
starými stroji konkurenčních značek okamžitě vidět.“ Při
koupi nových strojů zajímá inženýrku ekonomie hlavně poměr ceny a kvality. Pečlivě sleduje také investice během
celé životnosti stroje. „Caterpillaru nemám v tomto směru
co vytknout, “ dodává Ing. Štěpánka Sadílková.
Strojový park firmy DOSTA CZ by se dal bez nadsázky
označit za ukázkový případ věrnosti oblíbené značce.
„V současné době mám ve strojovém parku jeden kolový
smykem řízený nakladač 226B, minibagr 303CR, traktorbagry D a F, dvě kolová rýpadla M 316C a jeden M 315,
buldozer D5N a válec CS-583E,“ vyjmenovává zástupce
značky Cat® při pohledu do šanonu s kupními smlouvami. Na otázku, jaký stroj by nejraději zařadila do své už
tak rozsáhlé sbírky, přichází na drobnou ženu poměrně
překvapivá odpověď. „Obrovský buldozer CAT D11R. Ten
bych si opravdu přála. Ale je mi jasné, že na poměry
v České republice je už opravdu příliš velký.“
Společně se svým manželem začala podnikat v roce
1996. Poptávka tehdy vysoce převyšovala nabídku, a tak

s jedním malým, dvacet let starým „bobíkem“ začaly její
první krůčky v podnikání. Nákup zcela nového stroje od
Caterpillar, rýpadlo-nakladače Cat® 428C, pak přišel zhruba o dva roky později. Po deseti letech se vydala na samostatnou podnikatelskou dráhu a založila firmu DOSTA
CZ. V jejím portfoliu najdete téměř kompletní spektrum
zemních prací, z velké většiny jde o subdodávky pro velké
stavební firmy. „Téměř výhradně se zaměřujeme na zemní práce a demolice, ale hlavně na strategickou přípravu
území, silniční a vodohospodářské stavby, jako jsou třeba
hráze, nádrže nebo rybníky. Také spolupracujeme s obcemi při stavbách kanalizací,“ říká
Ing. Štěpánka Sadílková.

Pro Štěpánku Sadílkovou je
Caterpillar srdeční záležitostí

Mezi její nejoblíbenější stavby
patří hlavně dálnice. „Líbí se mi
velká stavařina, kde je vaše práce
opravdu vidět. Krajina se vám doslova mění před očima.“ Při výběru
zakázek přitom zachovává jedno
důležité pravidlo. „Snažím se být
seriózním a spolehlivým podnikatelem a stejný přístup vyhledávám i u svých zákazníků.“ Právě
obezřetnost a schopnost vybrat si
spolehlivé partnery jí podle jejích
slov nejvíce pomáhají v podnikání.
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RENOVACE STROJŮ CAT

Cat Certiﬁed Rebuild
aneb znovuzrození
strojů Cat v ostravských
dílnách Zeppelin CZ

O programu certifikovaných přestaveb strojů Cat podle norem výrobce jsme psali v minulém čísle našeho časopisu HEAVEN. Doba však
pokročila a od vydání předchozího čísla proběhlo ve společnosti Zeppelin CZ několik dalších generálních oprav. Za dvěma z nich nyní
míříme do ostravské pobočky Zeppelin CZ, jejíž servis repasoval použité pásové rýpadlo Cat® 345B z roku 2003 a kolový nakladač Cat®
814F II z roku 2000.

Cat® 345B
Ze starého stroje skoro nový?
Jde to…
Příběh rýpadla Cat® 345 B se začíná psát v roce
2010. Tehdejší majitel, který stroj používal při
zakázce stavby dálnic v Polsku, jej kvůli poruše
hydrauliky přivezl do servisních dílen Zeppelin
CZ v Ostravě. Na firmu původního majitele byl
však vyhlášen konkurs a jedním z věřitelů byla
i společnost Zeppelin CZ, která se po zvážení
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všech možností rozhodla pásové rýpadlo odkoupit a nechat jej v ostravských dílnách zrenovovat
v rámci programu Cat Certified Rebuild. Pásové
rýpadlo bylo po přestavbě zařazeno do nabídky
použitých strojů a v současné době je možné si
jej prohlédnout v areálu společnosti Zeppelin CZ
v Ostravě.

Průběh přestavby
Jak nám sdělil vedoucí technických služeb ostravské pobočky Zeppelin CZ, Aleš Štěpanda,

rýpadlo muselo vzhledem ke svému původnímu
stavu projít důkladnou renovační kúrou. Mimořádnou péči věnovali ostravští mechanici zejména hydraulickému systému stroje – postupně
byly vyměněny všechny jeho důležité součásti,
jako jsou hydraulická čerpadla, motory nebo
válce. Stroj byl nejprve rozebrán, jednotlivé
komponenty byly vyčištěny a prošly důkladnou
zátěžovou analýzou. Vadné nebo opotřebované
součásti byly vyměněny za nové. Kromě hydraulického systému byly vyměněny a zkontrolovány
také hnací a pohonné součásti, renovací prošla
kabina strojníka.

RENOVACE STROJŮ CAT

Cat Certified Rebuild (CCR) = kompletní a systematická přestavba stroje Cat®, která se řídí přísnými normami výrobce Caterpillar. Přestavba stroje probíhá v několika fázích, při kterých je zkontrolováno a vyměněno
až 7000 součástí za originální díly Cat®. Aby se dodržel přesně stanovený postup, je celý proces přestavby
auditován včetně závěrečných zkoušek. Repasovaný
stroj dostává nové výrobní číslo a záruku; zákazník
obdrží certifikát.

Výhody CCR:
• Opravy komponentů dle továrních standardů výrobce Caterpillar
(s využitím výhradně originálních dílů Cat® nebo Cat REMAN )
• Výměna přístrojů, senzorů, kabeláže + nový lak
• Nové výrobní číslo + certifikace záruka = vyšší hodnota stroje při odprodeji
• Až dvojnásobné prodloužení životnosti stroje
• Zajímavá ekonomická alternativa v poměru cena/výkon

Při přestavbě byly použity některé náhradní díly z řady Cat® Reman, což
je unikátní program výrobce Caterpillar, v jehož rámci jsou na základě
přísných norem repasovány starší použité náhradní díly. Po sestrojení následovaly předepsané zátěžové testy, vše bylo důkladně zkontrolováno,
zdokumentováno a stroj obdržel potřebnou certifikaci Cat® Certified Used.
Zajímavostí je jistě i to, že celá přestavba byla monitorována pro tyto
účely nainstalovanou časosběrnou kamerou, která snímala průběh veškerých oprav v dílnách Zeppelin CZ. I na základě těchto snímků pak
vzniklo propagační video, které je možné zhlédnout na firemním kanále
Youtube.com zde: 
Video z průběhu přestavby kolového
dozeru Cat® 814F II z ostravské pobočky Zeppelin CZ si můžete prohlédnout také na Youtube.com. Odkaz zde
https://youtu.be/BoFcmhx-g5I

BALÍČKY SERVISNÍCH
SLUŽEB

ZVYŠTE PROVOZUSCHOPNOST,
SNIŽTE PROVOZNÍ NÁKLADY

EQUIPMENT MANAGEMENT SOLUTIONS
• snižte pravděpodobnost výpadku stavebního stroje
• soustřeďte se jen na práci
• zvyšte hodnotu při prodeji použitého stroje
• efektivní ovládání stroje zvýší vaši produktivitu

Získejte vzdálený přístup k informacím,
kde se vaše stroje nacházejí a co dělají,
a to v reálném čase.

Vyhodnocujte a porovnávejte data
z vašich strojů a sledujte jejich trend
prostřednictvím pravidelného reportingu.

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

Cat EMSolutions
®

(Equipment Management Solutions)

Balíčky servisních služeb Zeppelin CZ pod značkou
EMSolutions (Equipment Management Solutions)
vám společně s informacemi z Product Link™nabízí
komplexní servisní a údržbovou péči.
Equipment Management Solutions nabízí celkem 5 úrovní, které můžete
využít, od zpřístupnění informací ze systému Product Link™ přes zasílání
pravidelných měsíčních reportů o provozu stroje, profesionálního
poradenství, preventivní údržby včetně služeb S·O·SSM laboratoře
až po komplexní péči o provoz stroje. Volbou jednoho z pěti balíčků
EMSolutions můžete dosáhnout výrazných úspor při provozu stroje.

Usnadněte si řízení provozu a údržbu
strojů na základě našich informací
a odborného poradenství, včetně
dodávek údržbových náhradních dílů.

Využijte služeb plného zajištění preventivní údržby od společnosti Zeppelin CZ ke
snížení provozních nákladů a zvýšení
provozuschopnosti strojů.

Svěřte Zeppelin CZ komplexní péči
a provozní management svých strojů
a soustřeďte se v klidu na svou práci.

TÉMA ČÍSLA

Jsme srdcaři, říká o svém týmu
záchrannářů David Kareš
z Hasičského záchranného útvaru
Jen těžko byste si dokázali v České republice představit katastrofu nebo kalamitu, na
kterou by jeho speciálně cvičený tým nebyl připravený. Od eboly přes povodně, havárii
jaderné elektrárny až po sesuvy půdy v nedostupných oblastech, kde běžná technika
selhává. Právě obrovské znalosti v ovládání techniky a univerzální strojový park dělají
z Hasičského záchranného útvaru v Hlučíně elitní jednotku, jejíž účinnost si pochvalují
i za hranicemi. „Pořád je co zlepšovat,“ tvrdí skromně plukovník Ing. David Kareš,
zástupce velitele záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Pro svou práci využívá útvar
i několika strojů značky Cat® v červeném „hasičském“ laku.
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Co jiní nezvládají

U jakých zásahů se objevujete? S čím se
váš útvar vlastně dokáže vypořádat?

Jakou technikou disponuje váš Záchranný
útvar?

To je podobně těžká otázka jako v případě naší techniky. Jednoduše se dá říct, že zasahujeme u všeho, co svojí náročností nebo rozsahem překračuje schopnosti klasických útvarů. Mediálně známý
byl určitě případ skladu u Vrbětic, zasahovali jsme také u zříceného mostu ve Studénce. Smutnou samozřejmostí jsou pochopitelně
i povodně, a to nejen na našem území, ale třeba i v Polsku nebo
Srbsku. Pracujeme na lesních požárech, sesuvech půd, v pohotovosti máme také chemickou jednotku určenou pro dekontaminace
velkého rozsahu, například v případě ptačí chřipky nebo eboly.
Připraveni jsme i na havárii Temelína.

Obávám se, že na tuhle jednoduchou otázku nedokážu najít podobně jednoduchou odpověď. Kdybych měl vyjmenovat všechny
typy techniky, tak náš rozhovor nebude o ničem jiném. Kromě
nemocnice a vrtulníku máme v podstatě všechno, co pro záchranu
osob i majetku při živelní katastrofách potřebujeme: čluny, jeřáby,
rýpadla, tahače s podvalníky, elektrocentrály, vysokokapacitní
čerpadla. Je toho opravdu hodně.

V záběrech televizního zpravodajství,
které monitorovalo likvidaci následků
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích,
byl občas vidět červeně natřený tank
s nápisem Hasiči. Ten je taky váš?
Ano, ten byl náš. Je to speciálně upravený tank o hmotnosti
46 tun, původně armádní tank, který se od toho vojenského liší
v podstatě jenom tím, že nemá kulomet. Používáme ho hlavně pro
vyprošťování těžkých břemen v nepřístupných terénech, zvládneme s ním vyprošťovat i cisterny nebo železniční vagóny. Vlastně
můžu celkem zodpovědně říct, že co s tímto tankem neodtáhneme
my, to už v České republice neodtáhne nikdo.

Dojezdový čas hasičů bývá označován za
jejich chloubu. Za jak dlouho vyráží vaše
„těžká“ jednotka k místu katastrofy?
Naše výjezdní časy s technikou jsou určené v pracovní době na půl
hodiny, mimo pracobní dobu pak zhruba hodinu a půl. Doba dojezdu se samozřejmě liší vzhledem k místu zásahu, přesné časy vám
neřeknu, protože naše působiště sahá od Aše až po Jablunkov.
Ale určitě je to v řádech hodin kdekoliv v České republice. Mění
se i celková doba zásahu, například při povodních v Polsku před
dvěma nebo třemi lety jsme se ke svým rodinám vrátili až po třech
týdnech. Ale to je samozřejmě extrémní případ.
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Cat® 329E LN – machr nejen
na demolici
Pásové rýpadlo 329E LN, nejnovější přírůstek do flotily
HZS v Hlučíně, je vybaven demoličními nůžkami MP15,
demoličním drapákem G325B a lopatou pro provádění
likvidace škod u demolic. Pro okamžitou možnost nasazení při zhoršených klimatických podmínkách je stroj
vybaven nezávislým topením. Pro zvýšení bezpečnosti
osádky je stroj vybaven radiostanicí a nosičem dýchacího přístroje pro práci v zakouřených místech. Aby mohl
být stroj nasazován při vysokých teplotách, například
při rozebírání požářiště, je vybaven ochrannými návleky
hydraulických hadic.
Pro jednoduchou identifikaci jsou stroje nastříkány červenou barvou.

Péče o strojový park
Když se rozhodnete pro nákup nového
stroje, jakým způsobem postupujete?
Určitě máte speciální požadavky na stroje,
které se od běžné techniky liší.

Záchranný útvar HZS ČR
se sídlem v Hlučíně
Útvar se hlásí k tradicím útvarů CO, konkrétně tradicí 75. záchranné a výcvikové základny Olomouc
Armády ČR, která vznikla v roce 1991. V roce 2009
pak došlo k předání 157. záchranného praporu v Hlučíně Hasičskému záchrannému sboru České republiky.
Jednotky Záchranného útvaru jsou předurčeny pro
řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, živelních pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů
a technických zásahů s nutností využití speciální techniky. Útvar má také za úkol zajišťovat výcvik příslušníků HZS ČR ve vybraných specializačních kurzech.
Stěžejní síly, tj. 1. a 2. záchranná rota, jsou dislokovány v Hlučíně. 3. záchranná rota vznikla 1. 1. 2010
s dislokací ve městě Zbiroh.
Více informací najdete na internetových stránkách
Záchranného útvaru:

Ano, to je pravda. V první řadě
se snažíme zvýšit odolnost hydraulických hadic proti zahoření.
Zároveň chceme, pokud je to
možné, aby stroj měl svůj samozhášecí systém, třeba zhášení
motorového prostoru by mělo
být samozřejmostí. Důležité
jsou také držáky na tlakové lahve, protože naši příslušníci jsou
speciálně cvičení v tom, aby na
každém stroji mohli pracovat
s dýchacím přístrojem. A pak přichází na řadu spousta drobností:
zesilujeme ochranu olejové vany,
montujeme různé doplňky, jako
jsou vysílačky nebo majáky apod.

Vycházejí vám výrobci vstříc?

To samozřejmě záleží na typu
stroje, u člunu je to určité jiné
než u tanku. Všeobecně je to tak,
že začínáme s nějakou vizí a pak ji
postupně upravujeme podle možností výrobce. S firmou Zeppelin
CZ mám v tomto směru skvělou zkušenost, prodejci se mi vždy
snaží vyjít vstříc a často mě svými nápady překvapí.
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Ve vaší výzbroji se asi najde téměř každý
stroj, který člověka napadne. Ale přesto,
chybí vám ještě něco?
Pořád je co zlepšovat. Teď momentálně bych rád získal dva stroje.
Jedním z nich je těžký hasičský speciál podobný našemu vyprošťovacímu tanku, ale na kolech. A pak by se nám hodilo těžké
rýpadlo s dlouhým ramenem, které by mohlo zasahovat například
u sesuvu půd v místech, kam běžná technika už nedosáhne. Takovými stroji totiž v České republice málokdo disponuje a za jejich
půjčování musí stát platit firmám velké peníze.

Jak u vás funguje servis a údržba techniky?
Servis nám vždy dělá dodavatel v rámci záruky, po záruce v rámci
výběrového řízení s tím, že se snažíme upřednostit dodavatele. Ke
každému stroji máme určeného zaměstnance, který zodpovídá jak za
stroj, tak za servisní plány určené výrobcem. Navíc si určujeme naše
vlastní termíny, kdy se stroj musí promazávat, kontrolovat a odstraňovat z něj drobné nedostatky. V tomto směru jsme mimořádně pečliví a nesmíme nic zanedbávat. Podobný důraz klademe i na provozní
náplně, nenakupujeme podle ceny, ale podle toho, co který stroj
konkrétně opravdu potřebuje. Možná bychom krátkodobě ušetřili
nějaké peníze, ale ve výsledku by to nepřineslo nic dobrého.

Dá se předpokládat, že způsob vaší práce
zvyšuje také požadavky na strojníky. Jak
vlastně u vás probíhá jejich zaškolování?
Když k nám nastupuje někdo, kdo má strojnický průkaz, tak je to
sice příjemné, ale stejně ho znovu zaškolíme na veškerou naši techniku. Jsem zastáncem principu, že každý z našich hasičů musí být také
strojník specialista. Hasičské základy se učí všichni, drtivá většina
pak postupně získává řidičské průkazy všech kategorií, jeřábnický
průkaz, průkaz na řízení malých plavidel, školení na výškové práce
a práce na vodě. Takové školení trvá několik let, ale chceme mít
všestraně vzdělané lidi a uděláme pro to první poslední.
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Jak jsou na tom strojníci, kteří k vám přijdou z běžné praxe?

JJaké zásahy jsou vlastně pro vás po psychické stránce nejnáročnější?

Se svými zkušenostmi jsou na tom velmi dobře, ale musíme je
učit trochu jiný přístup k práci. U soukromníků se hodně dbá na
to, aby nevznikaly žádné prodlevy, a technika se často dojíždí až
na samotnou hranu životnosti. U nás více dbáme na bezchybný
technický stav a na bezpečnost práce. Také si musí zvykat na
režim zásahu, kde je jasná hierarchie velení, a to, co řekne velitel
zásahu, se musí naučit brát jako příkaz. Nějaké diskuze strojníka
o tom, jestli je rozhodnutí velitele dobré, nebo ne, prostě nepřichází v úvahu. Zkrátka je učíme nové návyky, které si u soukromníků neosvojili, a pro nás jsou zcela zásadní.

Nejhorší jsou jednoznačně povodně. V naší republice patřily a pravděpodobně i nadále budou patřit mezi největší přírodní kalamity,
s kterými se můžeme setkat. Kromě ztrát na životech jsou náročné
i obrovskými materiálními škodami a rozsahem, kdy pracujeme na
velkém území v místech, která vlastně ani neznáme. Tíživé je zoufalství, které s povodněmi přichází a které netrvá několik hodin, ale
několik dní a nocí za sebou.

Co má smysl?

Fyzicky a psychicky zdatný, aby prošel přijímacími testy. A taky by tu
práci měl brát jako koníček. Nebo
víc, měla by pro něj být posláním,
které symbolizuje jeho životní filozofii. Upřímně můžu říct, že většina
z nás jsou tak trochu blázni v dobrém slova smyslu. Zkrátka srdcaři.

Extrémní riziko a ohrožení života k vaší
práci neodmyslitelně patří. Pracujete se
svými lidmi i po psychlogické stránce?
Psychologickou přípravu na těžké zásahy a neobvyklé situace mají naši
lidé pravidelně, zároveň můžou kdykoliv využít služby naší psycholožky.

Pokud by u vás někdo
chtěl pracovat, jaký
člověk by to měl být?

HZS Hlučín & značka Cat®

2 x kompaktní pásový nakladač Cat® 289C
1 x smykem řízený nakladač Cat® 262C
1 x pásové rýpadlo Cat® 329E LN

Hasičská technika Cat® – Fotogalerie

Cat EMSolutions
®

ROZHOVOR

(Equipment Management Solutions)

Nový revoluční přístup k servisu
strojů Cat: EMSolutions od
Zeppelin CZ se představuje

S příchodem nového roku uvedla společnost Zeppelin CZ na trh novinku v poskytování služeb servisní péče. Pro své zákazníky připravila speciální balíčky servisních služeb Equipment Management Solutions (dále jen EMS), které díky moderním technologiím a modernímu proaktivnímu přístupu pomáhají zvyšovat efektivitu poprodejních služeb a snižovat provozní náklady. O výhodách EMS jsme si
povídali s Martinem Jelínkem, manažerem Product Support společnosti Zeppelin CZ.

Lepší přehled o celkovém technickém stavu stroje, nižší náklady na údržbu a servis. To jsou hlavní
cíle nových balíčků servisních služeb Equipment Management Solutions společnosti
Zeppelin CZ, které mění dosavadní strukturu poskytování servisu zákazníkům. V rámci EMS mají
zákazníci na výběr z pěti různých úrovní servisních
služeb, které mají ale jedno společné - v co největší možné míře jsou při nich využívány výhody
moderních telematických technologií.
„EMSolutions je prvním globálním produktem strojní firmy kompletně propojený s telematikou,“ říká
Martin Jelínek, manažer Product Support v Zeppelin CZ. „Zákazníkům umožňuje získat mnohem větší
přehled o skutečném technickém stavu stroje, který
od nás koupí, a zároveň při nižších nákladech zvýšit
efektivitu jeho práce.“
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Jak byste službu Equipment
Managment Solutions stručně
charakterizoval?
Jde o komplexní portfolio služeb a řešení, které
souvisí s provozováním strojů našich zákazníků.
Zahrnuje to obrovské množství poprodejních
služeb, jako jsou opravárenství, údržba, servisní
smlouvy, technické inspekce, analýzy laboratorních vzorků a tak dále. Podobný systém jsme
našim zákazníkům mohli nabídnout i před deseti
lety, servisní balíčky EMS jsou ale jiné v tom,
že jsou kompletně provázané se systémem Cat
Product Link pro přenos dat ze strojů na dálku.

Můžete tuto technologii trochu
více přiblížit?
Téměř každý stroj, který od nás zákazník koupí,
je dodáván s předinstalovaným systémem Cat

Product Link. V případě jeho aktivace může zákazník sledovat velké množství provozních údajů
a následně pak zdokonalovat efektivitu práce
a významně tak prodloužit životnost takového
stroje. Provádění servisu s pomocí telematicky
získaných dat nabízí zcela nový pohled, z kterého plyne pro zákazníka dost významný bonus
v podobě úspory nákladů.

Mluvil jste o různých servisních
balíčcích. Z kolika si může zákazník vybrat?
EMSolutions je rozdělené na pět základních
úrovní s označením EMS 1 až EMS 5, přičemž
balíček EMS 3 je rozdělený na další tři úrovně,
které se ale liší jen nepatrně.

ROZHOVOR

Se službou EMS budete mít vaše
stroje neustále pod kontrolou

Mají tyto úrovně něco společného? Existuje něco, co obdrží
zákazník ve všech úrovních?
Naprostým základem pro všechny balíčky je již
zmiňovaný Cat Product Link, který umožňuje
sledovat polohu stroje, jeho spotřebu nebo počet motohodin. Zákazník má vlastně k dispozici
všechny údaje z řídicí jednotky a svůj stroj má
pod pečlivou kontrolou. Tyto informace jsou
součástí všech servisních balíčků a odpovídá jim
také nejnižší úroveň EMS 1.

Poskytujete k těmto informacím
také nějaké vlastní analýzy?
Ty jsou součástí úrovně EMS 2. Zákazníci,
kteří si objednají tento stupeň, od nás dostávají jednou měsíčně report o všech svých strojích a v něm se dozví například celkový počet
motohodin, spotřebu paliva, průměrný nájezd
motohodin apod. Důležitý údaj je také proběh
motohodin na prázdno vyjádřený v procentech.
Zákazník má také možnost porovnat si údaje ze
svých strojů s hodnotami ve středoevropském
regionu a zjistit, zda zbytečně nepřesahují průměrné hodnoty. Když bude u okolních zemí
průměrný počet motohodin naprázdno například
20 procent, ale u mé firmy je to 45 procent,
pak vím, že něco je špatně. Pak už záleží jen na
zákazníkovi, jak s těmito údaji bude nakládat.

Dokážete odhalit i chyby provedené posádkou?
Jistě, i tyto údaje jsou obsažené v INFORM
reportu, kde se může objevit například chybná
manipulace s převodovkou, přehřívání měniče
nebo přetáčení motoru. Dokážeme si tak udě-

lat poměrně jasnou představu, jak posádka se
strojem zachází, a pokud dojdeme k závěru, že
by se stroj mohl zbytečně poškodit, navrhneme
zákazníkovi profesionální školení. Když můžeme
předejít poškození, není důvod proč to neudělat.

Jaké služby nabízíte v dalších
balíčcích? Zeppelin CZ je v České
republice známý svojí speciální
laboratoří na vyhodnocování
vzorků oleje. Bude tato laboratoř
zákazníkům i nadále k dispozici?
Ano, její služby jsou dostupné počínaje balíčkem
EMS 3 s názvem Poradenství. Kromě analýz,
o kterých jsem už mluvil, získá zákazník také
možnost pravidelné analýzy olejů a bude zařazen
do služby proaktivního dohledu nad strojem pod
názvem Condition Monitoring.

Co služba Conditions Monitoring ve skutečnosti znamená?
To znamená, že zákazníkův stroj je zařazený do
našeho interního „centrálního pultu“ a všechna
výstupní data online sleduje náš speciálně vyškolený zaměstnanec. V případě, že zjistí počínající problém, okamžitě kontaktuje příslušnou
pobočku, která detailní informaci o stroji předává zákazníkovi. Tyto informace ostatně dostává
také při každé technické prohlídce, kterou provádíme pokaždé, když stroj odpracuje 1000 motohodin. Zákazníky také dopředu upozorňujeme
na pravidelné servisní intervaly a volitelně jim
nabízíme zaslání balíčků náhradních dílů na konkrétní adresu. Myslím si, že úroveň EMS 3 bude
sedět zejména zákazníkům, kteří mají zkušené
mechaniky a své vlastní dílny. My jim poskyt-

neme všechny možné informace, naše odborné
analýzy a náhradní díly, servis si ale provádějí
sami.

Co všechno dostane zákazník,
který si zvolí úrovně EMS 4
a EMS 5?
Ty už nabízejí zákazníkům kompletní péči a používají se hlavně u nových strojů prodávaných
s prodlouženou zárukou. Zákazník získá všechny
výhody z předešlých úrovní s tím, že mu zároveň
provádíme všechny servisní práce. Pátá úroveň
navíc zahrnuje také opravy od našich proškolených mechaniků a další služby.

V čem vidíte
největší výhody balíčků
EMS?
Zjednodušeně se dá
říct, že jsme se rozhodli nečekat na to,
až se stroj porouchá,
ale snažíme se ho
sledovat co nejvíce během provozu
a dopředu předcházet jakýmkoliv
větším problémům.
Mezi automobilkami
má podobný systém
vypracovaný třeba
Mercedes, v letectví
pak výrobce motorů
Rolls-Royce nebo
Airbus.
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Díky poprodejním službám
Zeppelin CZ budete vždy
o krok napřed

V oblasti poprodejní péče o stroje má společnost Zeppelin CZ mezi svými zákazníky skvělé renomé. Tato oblast patří dlouhodobě
k hlavním pilířům obchodních aktivit společnosti Zeppelin CZ. Co všechno pod pojem „poprodejní služby“ spadá? Jaké výhody plynou
z poskytovaných služeb majiteli stroje? V čem jsou tyto služby jedinečné? Pojďme nyní nahlédnout do jejich zákulisí.
Jestli se o váš stavební či zemědělský stroj Cat
umí někdo postarat skutečně od „A do Z“, pak
je to jedině výhradní dealer těchto strojů, společnost Zeppelin CZ. Právě komplexnost je vlastnost,
která je pro poprodejní služby Zeppelin CZ typická. Potřebujete kvalitní originální náhradní díl?
Potřebujete preventivní údržbu? Výměnu oleje?
Opravu hydraulického válce? Nebo snad rovnou
generální repasi staršího stroje? Všechny tyto
služby najdete u Zeppelin CZ pod jednou střechou.
Společnost disponuje kvalifikovanými odborníky,
kteří pravidelně absolvují různé vzdělávací programy výrobce Caterpillar, takže znají doslova každý
šroubek na vašem stroji. Jejich znalostem výborně sekundují nejmodernější diagnostické, laboratorní a opravárenské technologie, díky nimž jsou
všechny zásahy na stroji provedeny rychle a v té
nejlepší možné kvalitě.
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Náhradní díly Cat®
Na kvalitě a dostupnosti originálních náhradních
dílů Cat® si Zeppelin CZ zakládá. Pomocí propracovaných statistických metod byla vypracována
koncepce naskladňování nejčastěji používaných
náhradních dílů ke strojům, které jsou tak okamžitě k dispozici na všech pobočkách se servisním
zázemím. Dostupnost dílů na pobočkách je v této
chvíli více než 80 %; díky provázanosti s centrálními sklady a širokým logistickým možnostem je navíc většina poptávaných dílů dodávána k zákazníkovi do 48 hodin po objednání. Zeppelin CZ najde
řešení i v případech, kdy zákazník vlastní opravdu
unikátní stroj, například se starším datem výroby.
V rámci speciálního programu Cat® Reman může
majitel stroje vybírat z široké nabídky použitých
originálních dílů, které byly na základě přísných
norem výrobcem repasovány. Tato ekonomičtější

varianta nákupu originálních dílů může být výhodná například pro majitele starších strojů s menší
provozní vytížeností.

Kvalitní vybavení servisu je
základ
Servisní služby Zeppelin CZ jsou poskytovány jak
přímo na místě nasazení stroje (polní servis), tak
v servisních dílnách společnosti (dílenský servis),
kterých je v České republice osm. Pro pravidelnou údržbu strojů vlastní společnost 106 servisních vozů, dále 11 speciálně upravených mazacích strojů a 8 mobilních filtračních jednotek pro
čištění provozních kapalin. Pro polní servis strojů
ve ztížených pracovních podmínkách používá společnost také speciálně upravené vozidlo s hydraulickou rukou.
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Servisní dílny společnosti Zeppelin CZ jsou vybaveny
nejmodernějšími technologiemi pro drobné či generální
opravy komponent, celých strojů nebo jejich příslušenství (lopaty, radlice apod.). Za zmínku stojí i dvě vysoce
specializovaná pracoviště – opravna pásových podvozků
a opravna hydraulických válců.
K dispozici jsou samozřejmě moderní měřicí a diagnostické
přístroje, s jejichž pomocí je prováděna celková diagnostika hydraulické, elektrické i elektronické soustavy strojů.
Diagnostický software umožňuje včas odhalit případné závady v elektronické soustavě strojů, provádí důležité testy
a kalibrace a v případě potřeby rovněž nahrává do řídicích
jednotek strojů aktualizovaný software. Počítačové technologie hrají roli i při diagnostice pásových podvozků (tzv.
CTS diagnostika). Údaje o pásovém podvozku jsou pomocí
ultrazvukové sondy nahrávány do počítače, ve kterém speciální software vyhodnotí jeho opotřebení a stanoví jeho
předpokládanou životnost.

Preventivní péče
Velkou pozornost věnují specialisté společnosti Zeppelin CZ preventivní péči o stroje. Základem jsou pravidelné
preventivní prohlídky strojů TA1/TA 2 (po 1000 / 2000 odpracovaných motohodinách), ale také diagnostika provozních kapalin ve vlastní certifikované laboratoři olejových
vzorků S·O·S (Scheduled Oil Sampling). Tato laboratoř
s více než dvacetiletou historií zpracovává každý rok přibližně třicet tisíc vzorků.

Když jsou stroje pod kontrolou…
Budoucnost poprodejních služeb je spojena s telematickými technologiemi, tedy s dálkovým přenosem provozních
informací ze strojů. Tato data poskytují bezkonkurenční
zpětnou vazbu o daném stroji a mohou se stát základem
pro skutečně efektivní poprodejní péči. Všechny novější
stroje Cat jsou od výrobce vybaveny předinstalovaným
systémem Cat® Product Link™ (lze zpětně nainstalovat
i na většinu starších strojů) pro dálkový přenos dat. V případě, že je tento systém aktivovaný, proudí data o provozu stroje do elektronického rozhraní Vision Link, které
je dostupné z počítače nebo chytrého telefonu, a v tomto
rozhraní pak majitel stroje uvidí, co se s jeho strojem, případně s celou flotilou děje.
V roce 2015 uvedla společnost Zeppelin CZ na trh zcela
novou službu - Equipment Management Solutions

(EMS), v jejímž rámci si zákazník s aktivovaným Product Linkem může vybrat
jeden z pěti dostupných balíčků servisních služeb. Princip této služby spočívá
v tom, že na základě přenášených dat ze
stroje je preventivní péče efektivnější a
má pro zákazníka vyšší přidanou hodnotu. (Více o výhodách služby EMS se dozvíte v rozhovoru s Martinem Jelínkem,
manažerem Product Support společnosti
Zeppelin CZ, na str. 28-29).

Certiﬁkované
přestavby – druhý život
pro váš stroj

Program S•O•SSM služby (z angl. Scheduled
Oil Sampling) společnosti Caterpillar® spočívá v pravidelném odebírání vzorků všech
olejových náplní a/nebo chladicích kapalin
ze strojů, jejich následné analýze, interpretaci výsledků a jejich implementaci do
rozhodovacího procesu při provozu a údržbě
strojového vybavení. Na základě doporučení
mohou majitelé strojů optimalizovat jejich
provoz a předejít tak případným vícenákladům spojeným s poruchami strojů.

Vyhovují vám vlastnosti staršího stroje,
ale potřebovali byste prodloužit jeho životnost a zvýšit
produktivitu? Pak si jej můžete nechat zrenovovat v rámci
některého z certifikovaných programů výrobce Caterpillar,
které společnost Zeppelin CZ nabízí. Výhodou těchto přestaveb je až dvojnásobné prodloužení životnosti stroje za
cenu nižší, než je pořízení stroje nového. Přestavby probíhají podle přísných norem výrobce Caterpillar a po dokončení obdrží zákazník příslušný certifikát včetně záruky.
Přestavby se dle svého rozsahu dělí na 4 základní typy:
• Cat Certiﬁed Rebuild (CCR) = komplexní přestavba stroje (renovace pohonného/hnacího ústrojí,
hydraulického systému, kabiny, podvozku apod.).
V rámci CCR získává stroj kromě certifikátu a záruky
i nové výrobní číslo, což může být výhodné i z hlediska
pojištění stroje.
• Certiﬁed Power Train Rebuild (CPT) = renovace pohonného a hnacího ústrojí.
• Certified Hydraulic Rebuild (CHR) = v rámci této dílčí přestavby jsou kompletně zrenovovány
komponenty hydraulického a hydrostatického systému, jako jsou čerpadla, motory, akumulátory, pístnice apod.
• Certiﬁed Machine Component Rebuild
(CMCR) = tato dílčí přestavba je zaměřena na motor
a (nebo) převodové ústrojí a měnič točivého momentu.
Dle skutečného stavu stroje má zákazník možnost vybrat
si celkový rozsah renovačních prací (buď motor, nebo
převodovku / měnič točivého momentu, nebo obojí).
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Pásový dozer Cat XYZ právě vyjel s horkým nákladem zpod tandemové pece

Stroje Cat v projektech,
které navždy změnily svět
Panamský průplav je jedním
ze sedmi divů novodobé historie
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V roce 2014 to bylo právě 100 let od dokončení jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb v novodobých dějinách lidstva – Panamského průplavu. Kanál dlouhý 82 kilometrů, s šířkou mezi 150–305 m,
je důležitou spojnicí mezi Atlantickým a Tichým
oceánem a hraje nezastupitelnou úlohu v námořní
dopravě mezi Evropou, Afrikou a Severní a Jižní
Amerikou. Stavba průplavu uprostřed divokého Panamského pralesa byla ve svých počátcích spojena
s mnohými komplikacemi; vyžadovala obrovské úsilí
dělníků, inženýrů a dalších odborníků, nasazena musela být nejtěžší dostupná technika.

Historie Panamského kanálu
Už krátce po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem si Evropané lámali hlavu nad tím, jak si přes Panamskou šíji zkrátit
cestu a nemuset tak obeplouvat celou Jižní Ameriku. Nejdále
ve svých úvahách došel španělský král Karel V., který nařídil
svým zeměměřičům zmapovat terén a navrhnout řešení. Ukázalo se však, že na tehdejší možnosti bylo prokopání kanálu
nadlidským úkolem. Aby se však doprava zlata a dalších vzácných surovin z Jižní Ameriky do Evropy usnadnila, byla pod
španělskou vlajkou zbudována alespoň primitivní síť cest skrz
Panamskou džungli, po kterých putovaly naložené karavany.
Ty pak byly v provizorně postavených přístavech nakládány
na dopravní lodě. O jak strastiplné poutě se jednalo, si asi
dnes ani nedovedeme představit. Karavany musely zdolávat
nesčetné nástrahy místní džungle – od extrémního vlhka, tropických nemocí až po jedovaté pavouky, hady a predátory.
Myšlenka překonávat Panamskou úžinu po vodě tak vytrvale
zaměstnávala evropské kolonizátory, nicméně na první rozhodný krok si ještě musíme pár století počkat. Rozhodnutí padlo
až v roce 1879 v Paříži na mezinárodní konferenci geografů,
kde francouzský podnikatel Ferdinand Lesseps představil první
„hotový“ projekt na překonání Panamské úžiny. Práce na odvážném díle započaly o rok později a spočívaly v ručním mýcení
pralesa. Kvůli drsným místním podmínkám ale práce nepostupovala podle očekávání – dělníci byli sužováni maláriemi a tropickou zimnicí; kvůli přívalovým dešťům docházelo i k opakovaným sesuvům půdy. O devět let později, v roce 1889, byly
práce pod francouzskou vlajkou definitivně přerušeny.
Do restaurování celého díla (zhruba třetina byla dokončena
Francouzy) se poté pustili Američané; podnět přišel od nově
zvoleného prezidenta Theodora Roosevelta. Američané se po
krátké a narychlo „zinscenované“ revoluci v Panamě dohodly
s místními úřady a za povolení dostavět Panamský průplav
zaplatili 10 mil. USD a dále platili pravidelný roční nájem.

Jedno z prvních parních rýpadel na stavbě průplavu

Caterpillar poprvé ve hře
V letech 1904 – 1914 probíhala hlavní etapa výstavby – byla
obnovena infrastruktura (železnice), která tu zbyla po Francouzích, a byly podniknuty nezbytné kroky v oblasti hygieny. Američané dopravili na stavbu výkonná parní rýpadla od
společnosti Bucyrus (dnes Caterpillar; k převzetí společnosti
došlo 8. 7. 2011), která výrazně urychlila průběh prací. Výkonnost těchto strojů byla v porovnání s dříve používanými
rýpadly až překvapivě vysoká. Při osmihodinové směně mohlo
rýpadlo odstranit až 3000 m3 zeminy, která byla odvážena na
speciálně upravených vagónech na stavbu zpevňujících zemních hrází (o hustotě místní železniční sítě si uděláme obrázek
z čísel – k dispozici bylo přes 4000 vagónů a 300 lokomotiv).
Na konci první etapy stavby bylo z celkového počtu 102 parních rýpadel rovných 77 značky Bucyrus.
Mezi lety 1904–1914 se časem na stavbě skutečně nemarnilo
– pracovalo se bez přestávky, 365 dní v roce. Aby se zkrátily
prostoje při opravách a údržbě zařízení, byly přímo na místě
vystavěny údržbářské dílny, ve kterých bylo v jednu dobu zaměstnáno přes 2000 lidí. Důležitým materiálem na stavbě byl
kámen. K jeho drcení se požívalo několik obrovských drticích
strojů. Cement, písek a štěrk jako další stavební materiál putoval do oblasti po lodích a z nich se překládal do vozíků lanové dráhy (délka 240 m). V době největšího stavebního boomu
mezi lety 1904–1915 pracuje na stavbě až 35 000 dělníků,
vznikají nová osídlení včetně komplexní občanské vybavenosti
(školy, školky apod.).
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I v pozdějších etapách modernizace průplavu jsou stroje značky Cat® hojně zastoupené.

Průplav byl slavnostně otevřen v roce 1915 a do plného provozu byl uveden po první světové válce.
K rozšíření průplavu podle současných měřítek mezikontinentální námořní dopravy došlo průběhu dalších let několikrát. Stroje
Cat se na stavbě objevovaly zejména mezi roky 1963 a 64. Dalších 75 strojů Cat bylo na stavbu dodáno v letech 2007–2014,
a to během projektu výstavby nové plavební dráhy a úpravy
plavebního prostoru, která zvýší přepravní kapacitu kanálu až
na 600 mil. tun ročně. Stroje Cat zanechaly v historii výstavby
průplavu nesmazatelnou stopu. Jejich nasazení vám nejlépe přiblížíme prostřednictvím fotografií, které jsme exkluzivně získali
z americké centrály společnosti Caterpillar.

Dobový obrázek parního rýpadla

Dnešní podoba průplavu
Panamský kanál je tvořen sofistikovanou soustavou plavebních
komor překonávajících výšku 26 m (až na úroveň jezera Gatun).
Soustavou přečerpávacích komor se lodě dostanou z jednoho
oceánu do druhého.
Pro plnění komor je získávána voda z jezera, která je pak přepouštěna do nižších úrovní. Ačkoliv plavidla při plavbě kanálem
využívají vlastní pohon, v komorách se pohybují prostřednictvím
dvou až osmi elektrických vlečných lokomotiv, ke kterým jsou
navázána. Obsluha těchto lokomotiv s vlečnou silou 40 000 kg
(na 1 lokomotivu) musí zvládat doslova mistrovské kousky – lodě
jsou nejen vlečeny, ale i brzděny a udržovány ve správné poloze,
aby se zabránilo kontaktu se stěnami komory. Přepravní kapacita
kanálu je v současnosti zhruba 14 000 plavidel za rok.

Dobový obrázek parního rýpadla

Zdroje: www.cat.com; PODZIMEK, Josef, Panamský průplav jako jeden ze sedmi divů moderního inženýrství, Stavebnictví 01/08; DRAHNÝ, Stanislav,
Panamský průplav: Stavba v zeleném pekle, ABC 20/2011; www.wikipedia.cz, www.wikipedia.com
Fotografie: Caterpillar
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Společnost Sokolovská uhelná
má spolehlivého pomocníka
pro práci s kovovým šrotem –
kolové rýpadlo Cat® M322D MH

Cat® M322D MH na ploše šrotiště společnosti Sokolovská uhelná, a.s.
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Technické parametry
Stroj: kolové rýpadlo Cat® M322D MH
Výkon: 123 kW / 167hp
Rok výroby: 2009

Speciální výbava:
• plné pneumatiky
• dvoumontáž na všech čtyřech kolech
• hydraulicky stavitelné stabilizační podpěry (ovládány z kabiny)
•hydraulické zámky
•polypový drapák Cat® GSH 20B s rotátorem
•přídavný dieselagregát KWSH 12,5 kW
•přídavné vzduchové filtry

S dlouhým dosahem ramene je úklid pracovní plochy šrotiště hračkou

V západních Čechách nenajdeme větší koncentraci strojů značky Cat, než je ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
(dále jen SU). Společnost zabývající se těžbou hnědého uhlí a výrobou elektrické energie vlastní ve svých provozech desítky strojů amerického výrobce. Jedním z posledních přírůstků do rodiny „žlutých“ strojů v SU je použité kolové rýpadlo Cat® M322D MH („Material
Handling“) pro manipulaci s odpadem, které pro SU dodala společnost Zeppelin CZ s.r.o.

S kolovými rýpadly Cat v konfiguraci MH se v České republice nesetkáváme příliš často, a proto jsme
s radostí přijali pozvánku od oblastního prodejce Zeppelin CZ Tomáše Runda, abychom si takový stroj
mohli prohlédnout v „plné polní“ u zákazníka.
Naší cílovou destinací bylo šrotiště SU poblíž západočeského města Nové Sedlo. Právě tady našlo kolové
rýpadlo Cat uplatnění při třídění a manipulaci s kovovým šrotem, který je sem svážen ze všech provozních středisek SU. Na volné ploše je hrubý kovový
materiál nejprve roztříděn, větší kusy jsou rozřezány
autogenem a pak je tento materiál pomocí rýpadla
nakládán na železniční vagóny a po kolejích odvážen
do výkupen železa.

„Zpracování kovového odpadu pro nás v minulosti
zajištovaly subdodavatelské firmy. Zhruba před šesti
lety padlo rozhodnutí zpracovávat vyřazené kovové
konstrukce vlastními silami, protože vzhledem ke
stále narůstajícím objemům nepoužívaného materiálu byla tato varianta pro Sokolovskou uhelnou
ekonomicky výhodnější,“ říká k provozu šrotiště
technický pracovník sekce Hlavního mechanika Ing.
Radomír Máčalík a dodává: „V současných objemech
zpracovávaného odpadu už naše starší technika nestíhala. Proto jsme vsadili na speciální techniku přímo upravenou pro manipulaci s tímto materiálem.“
Před pořízením stroje od Caterpillar probíhalo zpracování kovového odpadu v SU pomocí staršího
pásového rýpadla DH 621 českého výrobce UNEX

Uničov a valníku TATRA vybaveného hydraulickou
rukou. Jednoznačnou nevýhodou pásového rýpadla
UNEX bylo ovšem jeho stáří – jakákoliv porucha
na stroji byla spojena s mnohadenní odstávkou
v dílnách SU, způsobenou především nedostatkem
vyhovujících náhradních dílů na trhu. I tento fakt
hrál bezesporu roli při rozhodování o pořízení nového stroje.

S Cat® M322D MH dramaticky roste produktivita
Poté, co SU upřesnila své požadavky na dodávku
stroje, rozběhla se na sokolovské pobočce Zeppelin CZ pátrací akce s cílem najít techniku, která by
vyhovovala zadaným parametrům. Vhodný stroj ve
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Po odklopení víka motoru najdeme v levém rohu samostatný zdroj
elektrické energie, který zásobuje elektromagnet o výkonu 12,5 kW

výborném technickém stavu – Cat® M322D MH – byl nakonec objeven a pro SU zakoupen u partnera Zeppelin CZ.
Pro práci s odpadem je toto rýpadlo náležitě ustrojeno. Ve speciální
WASTE výbavě nechybí například dvoumontáže plných bezdušových
pneumatik, přídavné vzduchové filtry nebo polypový drapák Cat®
GSH 20B s rotátorem. Samozřejmostí jsou hydraulické výklopné
stabilizační podpěry ovládané z kabiny strojníka. Na přání zákazníka
bylo rýpadlo vybaveno samostatným elektrickým zdrojem 220 V pro
ovládání magnetu o výkonu 12,5 kW, který byl dodatečně instalován
ve spolupráci s holandskou firmou K.W. Supply Magneetsystemen
BV, která je dodavatelem těchto zařízení pro firmu Caterpillar.
Nedílnou součástí výbavy jsou i bezpečnostní prvky – mříž čelního okna, ochranný rám střechy kabiny a kvalitní osvětlení stroje
i pracoviště.
V době naší návštěvy už bylo rýpadlo několik měsíců v provozu,
a tak nás samozřejmě zajímalo, jak jsou s ním noví majitelé spokojeni. „Tato mašina je zatím naprosto bezproblémový a takřka bezúdržbový stroj,“ říká Jaroslav Taras, předák pracoviště a současně
i jeden z přítomných strojníků SU. Podle toho, jak se má rýpadlo
před naším fotoobjektivem čile k světu, skutečně nevypadá na
svých 7600 motohodin.
Aby nám zaměstnanci šrotiště předvedli všechny výhody tohoto
stroje, zdvihají hydraulicky výsuvnou kabinu ze základní polohy až
do její nejvyšší polohy (2,4 metrů). Kabina se strojníkem se v tichosti zvedá a polypový drapák s rachotem ukrajuje z hromady šrotu
svůj díl. „Nevěřili bychom, o kolik může stoupnout produktivita práce s takovýmto strojem,“ říká mezitím Radomír Máčalík. „Zatímco
dřív jsme jeden vagón nakládali třeba půlku směny, dnes jsou s tím
naši kluci hotovi za hodinu nebo hodinu a půl a během té doby se
do vagónů naloží až 55 tun materiálu,“ doplňuje pan Máčalík. Lepší
produktivita práce je dána vysouvatelnou kabinou, díky které obsluha do vagonu vidí, a vhodnou konfigurací délky výložníku a násady.
Obsluha stroje tak může materiál lépe rozmístit. Polypový drapák

Ke speciální výbavě stroje, určeného pro provoz na skládkách,
patří i dvojice přídavných vzduchových filtrů

s otočným kloubem umožňuje velmi přesnou manipulaci i s drobnějším kovovým materiálem, tudíž při nakládce vagónu lze lépe rozložit
hmotnost materiálu a optimalizovat tak zatížení náprav vagónu.
Během focení přijíždí k železniční vlečce zásobovací kolejové vozidlo,
a tak mezitím, co probíhá dotankování stroje, ptáme se strojníka,
jak se mu s rýpadlem pracuje. „Na tento stroj si zvyknete velmi
rychle. V kabině vládne pohoda a ticho, také ovládání pomocí joysticků je snadné, a když si zvyknete, dost vám to práci zjednoduší,“
komentuje zážitky s obsluhou strojník Jaroslav Taras. K lepšímu
pocitu v kabině přispívá také klimatizace či vyhřívaná sedačka.
Pro dosažení stabilně vysoké produktivity je na stroji aktivován
telematický systém Cat® Product Link™. Ten sleduje všechny důležité provozní ukazatele, jako je například spotřeba pohonných
hmot, dlouhodobá vytíženost stroje a podobně. Tato data jsou nahrávána do centrálního dispečinku společnosti Zeppelin CZ, kde je
proškolený odborník vyhodnocuje a podává majiteli zprávu o stavu
a produktivitě stroje. „Ve sledování strojů prostřednictvím technologií, jako je Cat Product Link, je velký potenciál. Zákazník se může
věnovat své práci s vědomím, že o jeho stroj je postaráno, protože
my vidíme, co se se strojem děje, a dokážeme tak lépe předvídat
a plánovat servisní odstávky. To mu samozřejmě ve finále ušetří čas
i náklady,“ říká o výhodách telematiky Tomáš Rund ze sokolovské
pobočky Zeppelin CZ.
Jak ukazuje tato úspěšná zakázka pro Sokolovskou uhelnou, společnost Zeppelin CZ je připravena svým zákazníkům nabídnout
adekvátní řešení i v případě takových specializovaných provozů,
jako jsou šrotiště či skládky. Díky silnému zázemí v podobě zahraničních partnerů dokážou prodejci Zeppelin CZ sehnat použitý stroj
Cat takřka v libovolné konfiguraci. Pokud si provozovatel neví rady,
jakou konkrétní konfiguraci zvolit, aby měl co nejvyšší produktivitu,
může se s důvěrou obrátit na odborníky z Zeppelin CZ, kteří mají
dlouholeté zkušenosti a perfektní znalosti strojů Cat a poradí mu
nejvhodnější řešení.
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Pokračovatelé úspěšného rodu:
rýpadlo-nakladače Caterpillar
řady F2 míří na český trh

Rýpadlo-nakladače jsou mezi podnikateli ve stavebnictví dlouhodobě nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími stroji. Jednou z letošních
novinek amerického výrobce strojů Caterpillar je nová řada rýpadlo-nakladačů s označením F2. Jednotlivé modely Cat® 428F2, 432F2,
434F2 a 444F2 konstrukčně vycházejí z předchozí úspěšné řady F; model Cat® 427F2 s menším motorem Cat C3.4B (55kW) je novým
přírůstkem do této skupiny strojů.

Nové rýpadlo-nakladače jsou vybaveny přepracovanými, elektronicky řízenými motory Cat C4.4
ACERT (vyjma nového modelu Cat® 427F2) s filtrem pevných částic a bezúdržbovým systémem
pro selektivní katalytickou redukci (SCR), umožňující vstřikovat do výfuku technickou kapalinu
AdBlue. Díky této technologii se podařilo snížit
množství emisí NOx a stroje tak splňují nejnovější
emisní normy EU Stage IV.
Kromě změn pod kapotou se nová řada F2 vyznačuje výkonnějším hydraulickým systémem
a modernizovanou kabinou s řadou nových prvků,
které usnadňují ovládání stroje. S cílem zlepšit
viditelnost a usnadnit případnou výměnu je kabina s výjimkou čelního skla vybavena plochými
skly. Nový je také čelní pantografický stěrač,
který pokrývá větší plochu a pomáhá k výborné
viditelnosti za horšího počasí.
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Vnitřní uspořádání kabiny je vůči strojníkovi velkorysé, a to jak z hlediska prostoru, tak výbavy. K dispozici jsou zvětšené odkládací schránky
včetně nápojového držáku, nová přístrojová deska s LCD displejem, výškově seřiditelný sloupek
řízení s možností náklonu, rádio s USB vstupem
a Bluetooth technologií pro připojení komunikačního zařízení, výkonná klimatizace s funkcí
recirkulace, celoplošná sluneční clona s perforací
nebo vyhřívaná sedačka (výbava Deluxe). Lepší
skla, utěsnění kabiny a nízko otáčkový motor se
podepsaly na snížení vnitřního hluku z 80 dB (A)
(řada F) na 74 dB (A) (řada F2).
Co se týče zabezpečení stroje proti odcizení – Ca-terpillar vybavil řadu F2 samostatným klávesnicovým imobilizérem, samozřejmostí je tovární příprava pro instalaci systému Cat®Product Link™,
který kromě monitoringu polohy stroje poskytuje

Cat® 434F2 a 444F2 se stejně velkými koly jsou
oblíbené pro své schopnosti v obtížném terénu

majiteli také řadu dalších užitečných informací
o jeho provozu.
Přínosem z hlediska komfortu ovládání stroje je
multifunkční páka pro ovládání nakladače, ve které je integrován přepínač jízdních režimů a také
spínač uzávěrky diferenciálu.

NOVÉ STROJE CAT

Neustále se zvyšující ceny paliva tlačí výrobce
strojů k inovacím, jejichž cílem je zvýšit produktivitu strojů při současném zachování nízké spotřeby. Rýpadlo-nakladače Cat řady F2 jsou proto
od výrobce vybaveny přepínatelným režimem
ECO, umožňujícím dosáhnout až o 10 % menší spotřeby paliva oproti běžnému režimu. Nízkoemisní motory výborně spolupracují s novou
automatickou převodovkou (volitelná výbava) se
šesti stupni pro jízdu vpřed a třemi pro couvání.
K nižší spotřebě přispívá i modernizovaný hydraulický systém s výkonnějším čerpadlem s proměnlivým průtokem; v závislosti na typu prováděné
práce si může obsluha navíc přednastavit 3 hydraulické režimy s odstupňovanými hydraulickými
průtoky. Taková optimalizace výkonu hydrauliky
v závislosti na typu aplikace se pozitivně projeví
jak při tankování, tak v servisu (menší opotřebení
hydraulických komponentů).

Tradičně velkou péči věnovali konstruktéři přístupovým bodům pro údržbu stroje. Všechny důležité součásti motoru včetně chladiče jsou dobře
přístupné díky celoodnímatelnému krytu motoru.
Potěší i měřidla provozních kapalin, sdružená do
jednoho modulu. Standardem u všech modelů F2
jsou vnější vývody pro startování pomocí externího zdroje. Jak bývá u Caterpillar zvykem, každá
novinka se liší v celé řadě konstrukčních detailů,
které vzešly z podnětů sesbíraných v reálném
provozu předchozích řad/modelů. U „efdvojek“
stojí za zmínku například zvětšení prostoru mezi
kolem a blatníkem, což snižuje pravděpodobnost
nabalování bahna a umožňuje nasadit například
sněhové řetězy.

Úsporný Cat® 427F2 s motorem C3.4B (55 kW) je novým
modelem v produktové řadě rýpadlo-nakladačů Cat

Podrobnější informace o nové řadě rýpadlo-nakladačů Cat vám rádi sdělí zástupci společnosti
Zeppelin CZ, oficiálního prodejce stavebních
a zemních strojů Cat v České republice. Ten
v souvislosti s uvedením nové řady F2 připravil
akční nabídku financování strojů ve dvou splátkách bez navýšení. Více informací najdete na
www.zeppelin.cz.
Cat 428F 2

Nový model Cat® 427F2 je osazen motorem Cat® C3.4B s výkonem 55 kW (74,9 koní),
který nevyžaduje systém katalytické redukce SCR a i s běžným filtrem pevných částic
splňuje emisní limity Stage IIIB dané pro tuto výkonnostní kategorii. Model 427F2 se
na přání dodává s automatickou převodovkou (6 rychlostí vpřed, 3 vzad), s uzávěrkou
měniče točivého momentu, která optimalizuje výkon přenášený ke kolům stroje. Model 427F2 je dobrou volbou pro menší stavební firmy nebo pro půjčovny.

Elektronicky řízené motory Cat C4.4 ACERTs výkonovým
rozpětím 70 – 74,5 kW splňují emisní limity EU Stage IV
a překvapí nízkou spotřebou a tichým chodem

Technické parametry strojů
Model

Cat® 427F2

Cat® 428F2

Cat® 432F2

Motor

Cat C3.4B
55 kW (74,9 hp)
při 2200 ot/min
Mechanické
8108 kg
4,7 m se standardní
násadou, 5,6 m
s výsuvnou násadou

Cat C4.4 ACERT
70 kW (75 hp)
při 2200 ot/min
Mechanické
8425 kg
4,7 m se standardní
násadou, 5,6 m
s výsuvnou násadou

Max. rypná hloubka,
volitelná

-

-

Převodovka

Power Shuttle,
4rychlostní synchronizace
Automatická a automatická s uzávěrkou
měniče momentu
40 km/h
160 l/min
1,01 m3
60 kN

Power Shuttle,
4rychlostní synchronizace
Automatická a automatická s uzávěrkou
měniče momentu
40 km/h
160 l/min
1,01 m3
60 kN

35 kN

36,9 kN

Cat C4.4 ACERT
74,5 kW (101 hp)
při 2200 ot/min
Pilotní řízení
8399 kg
4,7 m se standardní
násadou, 5,6 m
s výsuvnou násadou
5,1 m se standardní
násadou, 6,1 m
s výsuvnou násadou
Power Shuttle,
4rychlostní synchronizace
Automatická a automatická s uzávěrkou
měniče momentu
40 km/h
163 l/min
1,03 m3
60 kN
43,5 kN (násada 4,7 m) /
47,2 kN (násada 5,1 m)

63 kN

63kN

63 kN

Celkový výkon
Ovládání
Provozní hmotnost
Max. rypná hloubka

Převodovka, volitelná
Max. rychlost
Průtok hydraulického oleje
Objem lopaty
Vylamovací síla na lopatě
Vylamovací síla
na konci násady
Rypná síla
na podkopové lžíci

Cat® 434F2 (stejně
velké pneumatiky)
Cat C4.4 ACERT
74,5 kW (101 hp)
při 2200 ot/min
Mechanické
9257 kg
4,8 m se standardní
násadou, 5,7 m
s výsuvnou násadou

36,8 kN

Cat® 444F2 (stejně
velké pneumatiky)
Cat C4.4 ACERT
74 kW (101 hp)
při 2200 ot/min
Pilotní řízení
9606 kg
4,7 m se standardní
násadou, 5,6 m
s výsuvnou násadou
5,1 m se standardní
násadou, 6,1 m
s výsuvnou násadou
Power Shuttle,
4rychlostní synchronizace
Automatická a automatická s uzávěrkou
měniče momentu
40 km/h
163 l/min
1,3 m3
63,4 kN
43,5 kN (násada 4,7 m) /
47,2 kN (násada 5,1 m)

63 kN

63 kN

Power Shuttle,
4rychlostní synchronizace
Automatická a automatická s uzávěrkou
měniče momentu
40 km/h
160 l/min
1,15 m3
63,6 kN
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Rýpadlo-nakladač Cat nové řady F
čistí pásové dopravníky v sokolovské
hnědouhelné pánvi

Agilnost a síla nového rýpadlo-nakladače Cat přijde v těžkém terénu hnědouhelné pánve vhod. V pozadí kolesová rýpadla v lomu Jiří.

Při návštěvě západočeské pobočky Zeppelin CZ v Sokolově jsme nemohli minout jednoho z našich nejvýznamnějších zákazníků v tomto
regionu – společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SU). Kromě kolového rýpadla pro práci s odpady (píšeme o něm
na straně 35) stál v popředí našeho zájmu také rýpadlo-nakladač Cat® 444 nové řady F, který byl SU zakoupen v únoru letošního roku
a předán do užívání sekci Skrývka divize Těžba.

Ačkoli rýpadlo-nakladače Cat patří k univerzálním strojům z produktového portfolia Caterpillar,
v SU má tento stroj své specifické poslání. Jeho
úkolem je čistit od spadaného materiálu prostory
pod pásovými dopravníky, na kterých je přepravována vytěžená zemina. Odstraněný materiál se pak
nakládá zpátky na dopravník. Pro tyto účely byl
ve spolupráci se subdodavatelskými firmami stroj
osazen speciální nástavbou, která nahradila původní podkopové zařízení. „Podobný rýpadlo-nakladač
v takové konfiguraci v České republice nenajdeme,“
prozrazuje jeden z našich průvodců - prodejce sokolovské pobočky Zeppelin CZ, Tomáš Rund, který
celou zakázku pro SU koordinoval ve spolupráci
s předávacím technikem Wernerem Novákem.
Abychom si stroj prohlédli přímo při práci, nasedáme do služebního vozidla Lada Niva a spolu s Ing.
Radomírem Máčalíkem, technickým pracovníkem
sekce Hlavního mechanika, vyrážíme do nitra lomu
Jiří, kde by se měl Cat® 444F právě nacházet. Při
klesání na dno lomu míjíme obrovská kolesová rý-
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padla, která kolesy s korečky odtěžují nadloží nebo
hnědé uhlí. Současně potkáváme celou řadu další
techniky, která je při těžbě hnědého uhlí využívána. Naše cesta je z jedné strany lemována pásovým
dopravníkem, který se jako had táhne do dálky až
několika kilometrů. Zatímco se pan Máčalík pokouší
spojit se strojníkem našeho rýpadlo-nakladače, aby
se dozvěděl jeho aktuální polohu, míjíme po pravé
straně „starý dobrý“ traktor LIAZ. Jak se posléze
dozvídáme od našeho průvodce, je tato LIAZka
vybavena speciální nástavbou s generátorem plynů, která pomocí rychle proudícího vzduchu také
čistí podpásové prostory od napadaného materiálu.
„Toto řešení je účinné, ale pouze za sucha. Jakmile naprší a odtěžený materiál promokne, stává se
mazlavým a vzduchem ho už neprofouknete,“ říká
pan Máčalík. „Právě proto máme v záloze ještě jiné
technologie, například zrovna čisticí nástavby na vašich strojích,“ dodává.
Kromě nového rýpadlo-nakladače Cat® 444F používají k čištění pásů také starší model Cat® 432E,

upravené traktory finského výrobce VALTRA Inc.
a již zmíněnou techniku LIAZ.
Nová 444F od Caterpillar byla pořízena jako náhrada za rýpadlo-nakladač Fermec Terex 960, který za
dobu svého nasazení odpracoval přes 20 000 motohodin. Jak říká zástupce SU, nedá se jednoznačně
říci, který stroj by byl na tuto práci nejlepší: „Každý

Rýpadlo-nakladač Cat® 444F je před prvním
ostrým startem třeba pořádně vyzkoušet

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

má svoje. Fermec nebyl špatný, ale měl nevýhodu v
tom, že nástavba byla ukotvena na pevném rámu,
tudíž jsme nemohli prohrnout prostor pod pásy
v celé jeho šířce. VALTRY tuto nevýhodu částečně
kompenzují svým středovým kloubem, Caterpillar
zase pracuje s výborným řešením, ve kterém kombinuje posuvný rám a hydraulicky ovládané uložení
podkopového zařízení.“
Úkolem všech těchto strojů je udržovat čistý prostor pod pásovými dopravníky. Provoz čisticí techniky je náročným logistickým procesem – jedná se
o nepřetržitou práci ve vícesměnném provozu, která
klade vysoké nároky na spolehlivost a produktivitu
nasazovaných strojů. V případě zanesení míst pod
dopravníkem dochází ke zvýšenému zatěžování hnacích jednotek (elektromotorů a převodových skříní)
a zvyšuje se riziko opotřebení ložisek, což může
v krajním případě vést až k zastavení dopravníku.
Materiál shromážděný pod pásovým dopravníkem
současně zvyšuje opotřebování dopravního pásu.
V provozu, jako je tento, znamená každá odstávka
obrovské ekonomické ztráty.
V minulosti bylo čištění pod pásy prováděno různou
technikou, jako například dozery T100, kde čisticí
zařízení bylo uloženo na předním rámu. Nicméně
s přibývajícím počtem pásových dopravníků bylo
jasné, že pro pokrytí velkého prostoru bude nutné
zaměřit se na mobilnější techniku, která by se dle
aktuální situace mohla flexibilně přesouvat tam, kde
je právě potřeba. Proto SU postupně koncepci strojů
s pásovým podvozkem opustila a přešla k traktorům,
rýpadlo-nakladačům a smykem řízeným nakladačům.

Výhody řešení s Cat® 444F
od Zeppelin CZ
Konečně jsme dorazili k dopravníku, kde pracuje
naše nová 444F. Speciální nástavba pro čištění pásů
má tvar jakési lopatky a je viditelná už z dálky. Pomocí tohoto nástroje s dosahem 6,5 metru lze velmi
pohodlně vyčistit podpásový prostor pasovky se
šířkou dopravního pásu mezi 1,4–1,8 metrů. K nástavbě může být dle potřeby upnuta i škrabka, která
pouze vylamuje zatvrdlý materiál, a ten poté uklidí
smykem řízený nakladač Cat.
Jak už bylo zmíněno výše, předností Cat® 444F je
mimo jiné unikátní řešení posuvného rámu, který
je namontovaný na místo původního podkopového
zařízení. Instalace takového rámu vyžadovala přesné
geometrické a zátěžové propočty a přepracování
a vyladění hydrauliky, aby ovládání pracovního nástroje bylo co nejpřirozenější.
Podobně jako u starší 432E byla nástavba vyrobena na zakázku regionální firmou Svatavské
strojírny s.r.o. ve spolupráci se společností SEALL
s.r.o. Chomutov, která zajistila „oživení“ stroje
montáží hydraulických okruhů a rozvodů. Kompletní montáž a úprava trvala přibližně dva měsíce, a jak potvrzuje Radomír Máčalík, vyžadovala
velkou dávku profesionality: „Musím v tomto
směru ocenit profesionální přístup a technickou
vyspělost celého prodejního týmu Zeppelin CZ,
který odvedl vynikající práci od přípravy nabídky
až po koordinaci subdodávek, montáž nebo testování zařízení.“
Kromě posuvného rámu
bylo dalším požadavkem
zákazníka (SU) otočné
pracoviště strojníka, aby
mohl střídavě věnovat
pozornost práci s „lopatkou“ a pojezdu. Při pojezdu může stroj pracovat
i s čelní klapkovou nakládací lopatou, se kterou

Při odhrnování spadaného materiálu z pásů používají v Sokolovské
uhelné více druhů techniky. Na fotografii upravený traktor značky Valtra.

shrnuje napadaný materiál a nakládá jej na pásový
dopravník. „U starší techniky žádné otočné sedadlo
nebylo, takže třeba starší LIAZky byly vybaveny
dvousedačkou a obsluha byla nucena při směně neustále přesedat,“ vzpomíná Radomír Máčalík. Na přání
zákazníka byl rýpadlo-nakladač dovybaven přídavnou
sadou světel pro práci v noci. V porovnání se staršími
rýpadlo-nakladači má Cat® 444F ještě další výhody:
pokročilejší konstrukce motorů se vyznačuje vyšším
výkonem při nižší spotřebě paliva, režim „krabího“
chodu umožňuje plynulejší pojezd v těžkém terénu
včetně lepší manévrovatelnosti při najíždění do pracovní pozice a v neposlední řadě se jako velká výhoda
pro práci v podmínkách hnědouhelného dolu ukázala
stejně velká kola, kterými je nová 444F vybavena.
Ani s emisemi si noví majitelé starosti dělat nemusí –
nová 444F se dodává s přepracovaným, elektronicky
řízeným motorem Cat® C4.4 ACERT s filtrem pevných částic a bezúdržbovým systémem pro selektivní
katalytickou redukci (SCR) umožňující vstřikovat do
výfuku technickou kapalinu AdBlue. Díky této technologii se podařilo snížit množství emisí a stroje tak
splňují nejnovější emisní normy EU Stage IV.

Závěrem
Spokojenost s nově dodaným strojem pramení
nejen z techniky samotné, ale i ze způsobu, jakým
společnost Zeppelin CZ ke svým zákazníkům přistupuje. „Díky dlouhodobé spolupráci známe perfektně
podmínky u našeho zákazníka. Víme, jakou techniku
potřebuje, a umíme pro něj najít řešení, které mu
přinese nejlepší poměr cena versus výkon,“ uzavírá
Tomáš Rund ze společnosti Zeppelin CZ.

Starší zástupce z „rodiny“ Caterpillar - Cat® 432E. Nástavba je podobně jako u Cat® 444F dílem firmy Svatavské strojírny, s.r.o.

Zajímavosti

1

Na základě zásob hnědého uhlí se předpokládá, že by se v lomu SU mohlo těžit až do roku 2035. Poté přijdou na řadu sanace a terénní
úpravy, jejichž cílem je vrátit krajině její přirozený charakter. Vzhledem k tomu, že kvůli velikosti těžební jámy je její zavezení v podstatě nemožné, nejpravděpodobnějším způsobem sanace je zaplavení. Tento záměr je již dnes rozpracován v plánech a studiích SU.
Zaplavení zbytkové těžební jámy vodou ostatně nebude v sokolovském regionu ojedinělým jevem. Dosud nejznámější zatopenou jámou,
která je od roku 2004 využívána jako přírodní rekreační areál, je jezero Michal s rozlohou přibližně 29 ha. Jezero se může pochlubit
nejdelším vodním tobogánem v České republice. Více info na www.michal-sokolov.cz.

2

Těžba hnědého uhlí v sokolovské lokalitě má velmi dlouhou tradici a bohatou historii. O tom, jak staré je dobývání vzácného nerostu
v tomto regionu, svědčí mimo jiné i některé unikátní nálezy při současné těžbě. Mezi tyto nálezy patří například objevení starých chodeb nebo všelijakých nástrojů, které se při dobývání nerostů v minulosti používaly.
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Elektrocentrála od Caterpillar
zabezpečuje vysílání
programu ČT24

I kdyby Kavčí hory zasáhl takzvaný blackout a celá Praha by se na několik nocí ponořila
do tmy, diváci televizního kanálu ČT24 mají jistotu, že ani na minutu nepřijdou o zprávy
z aktuálního dění v České republice. Nová elektrocentrála, kterou společnost Zeppelin CZ
dodala do České televize na sklonku loňského roku, totiž dokáže zásobovat elektrickým
proudem nejen celé vysílání populárního zpravodajského kanálu, ale i několik dalších
budov největší tuzemské televizní stanice.
Česká televize má ze zákona jako veřejnoprávní
médium povinnost informovat občany při všech
katastrofách na území České republiky. Pro případ, že by došlo k velkým výpadkům elektrické
energie na území hlavního města, má energetický
velín televize k dispozici hned několik záložních
zdrojů. Nejnovější, a z hlediska zpravodajství také
nejdůležitější, dodala společnost Zeppelin CZ,
divize Energetické systémy, do České televize
v prosinci loňského roku.
Elektrocentrála 3516B HD patří se svým výkonem 2500 kVA do nejvyšší řady „běžných“
elektrocentrál v nabídce společnosti Zeppelin CZ.
„Dieselagregát jsme zákazníkovi dodali společně
se vzduchotechnikou, chlazením a výfukovým potrubím včetně tlumičů,“ říká Jan Kouřil, prodejce
z divize Energetických systémů. „Zajišťovali jsme
také kompletní palivové hospodářství a všechny
stavební úpravy, časově šlo o poměrně náročnou
zakázku,“ doplňuje. Specialitou bylo zejména externí chlazení, které Česká televize používá i u vedle stojícího starého agregátu ČKD, a toto provedení si přála zachovat. „Zvolili jsme řešení pomocí
dvou okruhů chlazení. Prvním je nízkoteplotní
okruh, tzv. Aftercooler, druhým pak vysokoteplotní určený pro chlazení motoru. Celkem při tom-

to řešení používáme 2600 litrů chladicí kapaliny,“
říká Jan Kouřil. Instalaci komplikoval požadavek
vedení České televize, aby elektrocentrála ČKD
v těsném sousedství byla po celou dobu v provozuschopném stavu. Technici zároveň museli řešit
další, tentokrát logistický problém. „Náročným
úkolem bylo i stěhování celého agregátu na provozní místo labyrintem nízkých chodeb. Centrála
s běžnými stěhovacími vozíky totiž přesahovala
světlou výšku chodeb. Nakonec se ale podařilo
dieselagregát o délce 6,5 metru a váze 16 tun
dostat na místo během několika hodin,“ doplňuje
Kouřil.
Elektrocentrála 3516B HD byla okamžitě po instalaci podrobena zátěžovému testu, ve kterém
uspěla bez jakýchkoliv komplikací. V současné době je tedy
připravená zásobovat energií
během 15–20 vteřin celkem tři
budovy: budovu zpravodajství,
hospodářské správy a objekt
producentských center, známý
pod lidovým názvem „Rohlík“.
Pro dieselagregát je připravená
nádrž o objemu 16 m3, která
by při běžné spotřebě vydržela
Elektrocentrála Cat® 3516B HD
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zhruba na 48 hodin provozu. Doplňováním nádrže je ale možné udržet elektrocentrálu v provozu
i několik dní až do obnovení běžných dodávek
elektrického proudu.
„Česká televize si nás mimo jiné vybrala i na základě dobrých zkušeností z předešlé instalace
elektrocentrály Cat® 3512B (1500 kVA), kterou
jsme instalovali v roce 2008. Pevně věřím, že nový
dieselagregát ještě zvýší důvěru, kterou ČT vkládá
do společnosti Zeppelin CZ,“ doplňuje Jan Kouřil.

ZEPPELIN SK

Rekordní kontrakt na Slovensku!
Zeppelin SK dodá 18 velkých strojů Cat!

Slavnostního předání se zúčastnili zástupci Phoenix Services Slovensko, Zeppelin CZ, Zeppelin SK
a také koncernu ZEPPELIN GmbH. I tato účast vypovídá o důležitosti tohoto kontraktu.

Podepsáním smlouvy na dodávku 18 strojů pro společnost Phoenix Services Slovensko,
s.r.o., uzavřela společnost Zeppelin SK jeden z nejvýznamnějších kontraktů ve své historii.

Phoenix Services je nadnárodní společnost, která poskytuje
služby pro ocelářský průmysl. Na slovenském trhu působí sice
krátce, od konce minulého roku, ale partnerství mezi společností Caterpillar a Phoenix Services má ve světě již dlouhou
tradici. Při slavnostním předání strojů to potvrdil také Patrick
Van Den Broek ze společnosti Caterpillar, když se zmínil, že společnost Phoenix Services patří v celosvětovém měřítku k největším zákazníkům společnosti Caterpillar v oblasti průmyslu.
V dubnu se tedy flotila strojů společnosti Phoenix Services Slovensko rozrostla o velké kolové nakladače 988K, 980M, 966M,
938K, dampry 770G, kolová rýpadla M322MH či smykem řízené
nakladače 246D s vysokovýklopnou lopatou. Tyto stroje značky
Cat® bude společnost Phoenix Services Slovensko využívat při
práci pro velkou ocelářskou společnost na východě Slovenska.
Bruce Roth, senior viceprezident společnosti Phoenix Services,
poděkoval během slavnostního předání nových strojů v areálu
pobočky Zeppelin SK za skvělé přijetí a dobrý obchod a za téměř
125 současných zaměstnanců vyjádřil naději, že úspěšná spolupráce bude pokračovat. O koupi strojů od společnosti Caterpillar
přesvědčila společnost Phoenix Services především jejich spolehlivost, vysoký výkon a efektivita. Dalším důvodem jistě byla
stabilní a dlouholetá spolupráce obou společností.

Slavnostního předání rekordního počtu strojů se za společnost Caterpillar
zúčastnil Patrick Van Den Broek, dále
Jürgen-Philipp Knepper z koncernu
ZEPPELIN GmbH, generální ředitel
společnosti Zeppelin CZ Stanislav
Chládek a nechyběli ani další hosté. V každém případě patří
tento kontrakt mezi největší obchodní úspěchy v historii firmy
Zeppelin SK na Slovensku.
Společně se slavnostním předáním nových strojů proběhl
v košické pobočce Zeppelin SK také tradiční Den otevřených
dveří, při němž se mohli zájemci seznámit s tím, jak stroje Cat
pracují, dozvědět se o možnostech jejich servisu nebo se jen přijít pobavit.
„Tato bezprostřední setkání s našimi
současnými i potenciálními zákazníky
nám umožňují nejen ukázat novinky v nabídce našich strojů a služeb,
ale také podpořit rozvoj jednotlivých
slovenských regionů,“ řekl generální
ředitel Zeppelin SK Miroslav Štrbavý.

Předání strojů na košické pobočce orámoval také doprovodný program Dne otevřených dveří. Na fotografii, jak asi poznáte, účinkují Beatles Revival.
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Dieselgenerátorové stanice
BS1® zvyšují bezpečnost
jaderných elektráren v ČR

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima II nařídila Evropská komise provedení stress testů ve všech provozovaných jaderných
elektrárnách. V České republice tyto testy proběhly již v roce 2011 a Státní ústav pro jadernou bezpečnost nařídil instalaci dalších
záložních dieselgenerátorů v případě úplné ztráty elektrického napájení.

Ačkoli zabezpečené napájení jaderných elektráren před rokem 2011 nebylo v žádném případě
podceňováno (každý reaktorový blok je vybaven
třemi nouzovými dieselgenerátory, přičemž pro
bezpečný provoz stačí jeden), kontrolní orgány
ale poukazovaly na jejich umístění v bezprostřední blízkosti reaktorové budovy a těsnou návaznost
na její elektroinstalaci.
Dieselgenerátorová stanice BS1®, kterou vyvinula a dodala společnost Zeppelin CZ, zajišťuje
napájení kritických zařízení elektrárny při ztrátě
všech stávajících zdrojů. Pro zvýšení své odolnosti
je maximálně vzdálena od stávajících havarijních
zdrojů i od napojení na vnější síť. Výkon je dostatečný pro spuštění a napájení definované sestavy
spotřebičů.
Základním prvkem BS1® je dieselgenerátor
osazený robustním dieselovým motorem Ca-
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-terpillar C175-20 se synchronním generátorem
6300 V/4000 kVA. Hmotnost celé stanice BS1®
je cca 190 tun.
Pro zajištění mobility a snadné instalace je dieselgenerátorová stanice BS1® instalována v pěti
speciálních kontejnerech. Účelem kontejnerů je
ochránit a zabezpečit dieselgenerátorovou stanici
proti extrémním vnějším vlivům (seismicita, další
vnější přírodní vlivy, letící předměty, účinky větru
nebo tornáda, účinky vnějších vlivů vyvolaných
činností člověka v místě instalace).
Dieselgenerátorové stanice BS1® byly instalovány
v roce 2014 na jaderných elektrárnách společnosti ČEZ, a.s., v Temelíně a Dukovanech. V každé
elektrárně jsou instalovány dva kusy BS1®, a od
1. ledna tohoto roku jsou v rutinním provozu.
Vývoj a výroba dieselgenerátorových stanic BS1®
byl jedním z nenáročnějších projektů, který spo-

lečnost Zeppelin CZ za více než dvacet let existence řešila nejen z hlediska technických parametrů, provozní spolehlivosti, seismické, klimatické
a EMC odolnosti a odolnosti proti extrémním
vnějším vlivům, ale také množstvím předpisů,
norem a zákonů, které je třeba při dodávkách pro
tak náročného zákazníka, jakým je provozovatel
jaderné elektrárny, bezpodmínečně dodržet.
Technologický kontejner dieselgenerátorové stanice BS1 – vnitřní část.
V popředí transformátor vlastní spotřeby.

PŮJČOVNA STROJŮ

Demolice objektů ve Stráži pod Ralskem
se neobešla bez strojů z Půjčovny Zeppelin CZ

Liberecká Půjčovna strojů Zeppelin CZ poskytla flotilu
pásových rýpadel Cat pro demolici areálu státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem.

V polovině října letošního roku zamířilo do areálu první pásové rýpadlo Cat® 324 v barvách půjčovny. Stroj byl vybavený hydraulickými nůžkami a kladivem. S postupujícími pracemi na zakázce si hlavní
dodavatel spolu se subdodavatelem objednali od liberecké půjčovny
další tři rýpadla Cat stejné kategorie v „demoliční“ konfiguraci“.
Vzhledem k náročnosti a časovému rozložení zakázky požadoval
zákazník naprosto spolehlivou techniku a dostupnost servisu do
24 hodin od nahlášení poruchy. Svou roli při výběru dodavatele pronájmu samozřejmě sehrála i nabízená cena a předchozí zkušenost
s dodavatelem. Půjčovna strojů Zeppelin CZ přesvědčila zákazníka
také flexibilním přístupem, když díky široké nabídce byla v případě
poruchy schopna okamžitě dodat náhradní stroj.

Demoliční rýpadlo Cat® 324 z liberecké
Půjčovny strojů Zeppelin CZ v plném nasazení

Při demolici areálu přišly vhod i plošiny z Půjčovny strojů
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Novinky v půjčovně strojů
Zeppelin CZ – nové terénní
vysokozdvižné vozíky Manitou
a služba ENERGENCY

Služba ENERGENCY
Pronájem záložních zdrojů elektrické energie
Kontakt:
Stanislav Dvořák
Tel.: 724 666 556
E-mail: stanislav.dvorak@zeppelin.com

V rámci pravidelné modernizace strojového parku a na základě zvýšené poptávky
zákazníků po robustní manipulační technice zakoupila Půjčovna strojů Zeppelin
CZ čtyři terénní vozíky značky Manitou.
První stroje s typovým označením M30-4
a M30-5 doplní stávající flotilu půjčovny
v polovině února, další dva vozíky pak budou dodány v březnu.
Terénní vozíky Manitou M30-4 a M30-5 jsou
charakteristické velkou světlou výškou a velkými koly, což je předurčuje pro práci v členitém
těžkém terénu. Svou výbavou přitom splňují
všechny současné požadavky kladené na komfort, ergonomii a v neposlední řadě i na hospodárnost provozu. Terénní rodokmen vozíků
prozrazuje i stálý pohon 4×4, přičemž dynamiku strojům propůjčuje dieselový motor Perkins
s výkonem 70 kW. Při provozu v těžkém terénu
s naloženým břemenem ocení obsluha důmyslné
odpružení věže.
Manipulační technika byla v Půjčovně strojů
Zeppelin CZ dosud zastoupena zejména znač-

kou Hyster. S novými terénními vozíky Manitou
může půjčovna zabezpečit široké spektrum požadavků v oblasti krátkodobých či střednědobých
pronájmů. Půjčovna nyní disponuje širokým
sortimentem manipulační techniky od ručně vedených nízkozdvižných/vysokozdvižných vozíků,
čelních elektrických a spalovacích vozíků (LPG,
Diesel), vozíků Big Truck s nosností až 16 tun až
po terénní vozíky s pohonem 4×4.
Další novinkou Půjčovny strojů Zeppelin CZ
v tomto roce je začlenění služeb ENERGENCY
do stávajícího portfolia. V rámci této služby jsou
zákazníkům poskytována spolehlivá a komplexní
řešení pro dodávky elektrické energie.

delně široké spektrum zákazníků. Mobilní i stacionární elektrocentrály s širokým výkonovým
rozsahem najdou uplatnění například při pořádání velkých kulturních a sportovních akcí, ale
rovněž při mimořádných událostech, jako jsou
sněhové kalamity či povodně.
Zájemcům o služby ENERGENCY poskytuje půjčovna komplexní servis, který zahrnuje návrh
optimální struktury zařízení, zátěžovou analýzu,
finanční řešení a realizaci tzv. „na klíč“. To obnáší dopravu zařízení na místo určení, instalaci včetně kabeláže a příslušenství, uvedení do
provozu, dodávku pohonných hmot nebo vypracování revizní zprávy. Na přání zákazníka jsou
zařízení dodávána i s obsluhou.

Služba Energency
se představuje
Krátkodobé či střednědobé pronájmy záložních
zdrojů elektrické energie byly v rámci společnosti Zeppelin CZ až do roku 2014 součástí divize
Energetické systémy. Od roku 2015 jsou tyto
služby začleněny do portfolia Půjčovny strojů
Zeppelin CZ. Služeb ENERGENCY využívá pravi-

Speciﬁkace stroje Manitou M30-4
Nosnost 3 000 kg
Maximální výška zdvihu 5 500 mm, provedení triplexní rám s volným zdvihem
Vozík vybavený celkovou kabinou s topením
Kompletní silniční osvětlení
Boční posuv vidlic
Hmotnost stroje 5 500 kg
Vozíky jsou vybaveny koly určenými do těžkého terénu, s pohonem všech kol 4×4
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Speciﬁkace stroje Manitou M50-4
Nosnost 5 000 kg
Maximální výška zdvihu 5 500 mm, provedení triplexní rám s volným zdvihem
Vozík vybavený celkovou kabinou s topením
Kompletní silniční osvětlení
Boční posuv vidlic
Hmotnost stroje 8 200 kg
Vozíky jsou vybaveny koly určenými do těžkého terénu, s pohonem všech kol 4×4

KLUB POSÁDEK CATERPILLAR

PRODUCT SUPPORT NEWS

AKČNÍ NABÍDKY NA SERVIS
A NÁHRADNÍ DÍLY
AKČNÍ CENY VZDUCHOVÝCH FILTRŮ
Stroje Cat jsou vyráběny do různých druhů pracovního prostředí a to i do velice prašného nebo i do prostředí s vysokým výskytem dráždivých látek a pachů, např. v odpadovém hospodářství. Ochrana obsluhy a stroje před všemi nečistotami je proto zásadní.

TVARY ZUBŮ

ZUBY GENERAL DUTY
Zuby General Duty jsou pro zákazníky spolehlivými
díly za konkurenceschopné ceny pro jejich malá až
středně velká rýpadla a kolové nakladače pracující
v podmínkách se slabými až středně silnými rázy.

NAKUPOVAT VE VELKÉM SE VYPLATÍ –
ORIGINÁLNÍ OLEJE CAT
Oleje Caterpillar zabezpečí výkonnost
i životnost součástek v motorech, převodovkách a hydraulických systémech.

Kupte 208l sud a 20l
od nás dostanete pouze
za korunu.

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠÍ
MOBILNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY
Průzkumy ukázaly, že přibližně 70 až 80 % všech poruch hydraulických
komponentů je způsobeno zvýšeným znečištěním systémů. Tyto poruchy
se netýkají pouze klasických hydraulických komponentů, ale ve zvýšené
míře postihují také systémy zahrnující elektrohydraulické konstrukční díly.
Platnost nabídky: 1. 4.–31. 8. 2015

www.zeppelin.cz
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