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NOVINKA od Zeppelin CZ

Stroje Caterpillar nyní ve vašem mobilu!

S mobilní aplikací
ZCZ Stavební stroje
budete vždy v obraze!
Aplikace ZCZ Stavební stroje = to je okamžitý přístup
k aktuálním informacím ze společnosti Zeppelin CZ!
V aplikaci mimo jiné najdete:
•
•

novinky & akční nabídky
aktuální nabídku
použitých strojů Cat®

•
•
•

katalogy nových strojů Cat®
kontakty & adresy
a mnohem více…

Aplikace je ZDARMA a kompletně v ČEŠTINĚ!
Stáhnout si ji můžete na

nebo
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ÚVODNÍ SLOVO

Úvodní slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě otevíráte nové číslo časopisu HEAVEN, kde najdete pravidelnou porci zajímavých článků, reportáží
a rozhovorů. V tématu čísla se podrobněji věnujeme
úspěšné akci Cat Roadshow, která proběhla loni
v květnu v českých pískovnách a na které se divákům
představily zajímavé novinky z aktuálního výrobního
programu firmy Caterpillar. Kromě strojů jsme zde
v komentovaných ukázkách předvedli také nejnovější technologie, které pomáhají zvyšovat produktivitu
strojů a usnadňují jejich ovládání. Akce u vás měla
velký ohlas, za což jsme pochopitelně rádi, a proto
vám podobnou akci nabídneme i letos. Spolu s našimi
partnery, společnostmi TATRA TRUCKS a SITECH
CZ, pro vás v pískovnách Ledčice a Hrušovany chystáme atraktivní program, ve kterém nebudou chybět
osvědčené stroje Cat, nebo nákladní vozy Tatra včetně soutěžních nebo historických speciálů. Minout byste rozhodně neměli ani stanoviště firmy SITECH CZ.
Tady se dozvíte něco o tom, jak fungují integrované
nivelační systémy ve strojích a jak může sdílení dat
mezi stroji a projekční kanceláří urychlit a zjednodušit
v podstatě jakýkoli projekt. Ostatně o trendu „propojené stavby“ zasvěceně mluví Pavel Dostál (jednatel
SITECH CZ) v rozhovoru čísla na stranách 10-12.
Když už je řeč o technologiích ve stavebních strojích,
dovolte mi ještě jednu poznámku na podobné téma,
a tou je digitalizace dat. Segment chytrých telefonů
a tabletů prochází v poslední době doslova raketovým
vývojem. Se zdokonalováním těchto zařízení souvisí
i rozmach nejrůznějších mobilních aplikací, které nám

pomáhají v každodenním životě. V telefonu dnes úplně
běžně nakoupíte, vyberete si dovolenou, zarezervujete hotel nebo třeba objednáte taxi. Stačí jen pár kliků
na displeji. V Zeppelin CZ si dobře uvědomujeme, jaké
možnosti digitální technologie nabízí a jakým způsobem se tento fenomén ještě promítne do oborů jako je
stavitelství nebo těžba surovin. A protože nám záleží
na tom, abyste svou práci mohli vykonávat co nejefektivněji, zaměříme se v budoucnu právě na tuto „digitální“ sféru. První pomyslnou vlaštovkou je nová mobilní
aplikace ZCZ Stavební stroje, kterou si už nyní můžete stáhnout do svého chytrého telefonu (upoutávku
na aplikaci najdete na protější stránce). Další aplikace
v podobném duchu budou následovat a věřím, že jejich
funkce oceníte a budete je s radostí využívat.
Přeji vám, ať nad stránkami našeho časopisu strávíte
příjemné chvíle; ať tu najdete inspiraci i zábavu, zachovejte nám věrnost a těším se na brzkou shledanou,
třeba právě na Cat Roadshow 2017.

Stanislav Chládek
generální ředitel společnosti
Zeppelin CZ s.r.o.
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O KROK BLÍŽ K ZEMĚDĚLCŮM!
Kralovické polní dny na Hadačce lákají davy!
V západočeské obci Hadačka nedaleko Kralovic
se v červnu konala zajímavá akce pro zemědělce. Polní zemědělská výstava, kterou pořádá
místní společnost Kralovická zemědělská a.s.,
patří vůbec mezi největší polní akce v západních
Čechách. V areálu společnosti a na přilehlých
okolních pozemcích se sešel pestrý mix vystavovatelů, kteří zde prezentovali své produkty
a služby pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Návštěvníci si mohli prohlédnout prodejní výstavu
prasat, skotu a koní; na louce pak byly k vidění
výsevy různých obilných odrůd a samozřejmě

nechyběla ani přehlídka zemědělské techniky
včetně vzácných historických exponátů. Obsáhlost výstavy byla skutečně překvapující, stejně
jako nadšení organizátorů, kterým se podařilo za
více než deset let existence akce uvést v život
zajímavý „projekt”.
„Výstava je spíše přátelským setkáním lidí z různých
oborů než nějakou komerční akcí," říká o kralovickém polním dni Jaroslav Babor z plzeňské pobočky
Zeppelin CZ. „Akce byla původně určena hlavně pro
rostlináře. Dělali se tu různé pokusy s obilím, na
které se pak sjížděli zemědělci z blízkého okolí, a po-

stupně se to nabalovalo. V současnosti se návštěvnost pohybuje v řádech tisíců lidí, a to se bavíme
vlastně jen o jednom dni.”
V sekci určené pro zemědělskou techniku ukázala
společnost Zeppelin CZ tři stroje značky Cat® – kolový nakladač 930 z nové řady M, smykem řízený
nakladač 246D a minirýpadlo 303.5E CR.
Jestli budou stroje Cat i na letošním ročníku oblíbené
akce, se zatím neví - každopádně informace o všech
letošních pořádaných akcích budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.zeppelin.cz

Mikulášská nadílka pro Hasičský
záchranný sbor v Říčanech
V úterý 6. prosince dorazily do areálu Zeppelin CZ v Modleticích
dva vozy Hasičského záchranného sboru v Říčanech (HZS Říčany). Nešlo tentokrát o žádné cvičení a naštěstí ani o žádný ostrý
zásah – dopolední směna HZS Říčany si sem přijela převzít sponzorský dar od společnosti Zeppelin CZ. Speciální vyprošťovací
nůžky Weber na otevírání dveří tu od finančního ředitele ZCZ

Zástupci HZS Říčany převzali dar od finančního ředitele Zeppelin CZ Jana Grünwalda
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Jana Grünwalda převzal ředitel ÚO Kolín plk. Ing. Vladimír Dynybyl. „Oslovili jsme hasiče s nabídkou, že bychom jim přispěli na
vybavení, které jim momentálně při výjezdech chybí. Po dohodě
jsme nakonec vybrali vyprošťovací nůžky. Věřím, že jim nové vybavení usnadní práci, ale zároveň si přeji, aby jej využili pokud
možno co nejméně,“ podotýká Jan Grünwald.

KALEIDOSKOP

Elektrocentrála z půjčovny
na dakarské rallye

Buggyra Racing Team v plné polní, včetně elektrocentrály Olympian

Zajímavou zakázku uzavřela na přelomu letošního roku ostravská Půjčovna strojů Zeppelin CZ.
S požadavkem na zapůjčení elektrocentrály se
na ni obrátil jezdec týmu TATRA Buggyra Racing
Martin Kolomý, který se se svým týmem právě
chystal na 39. ročník populárního závodu Rallye
Dakar v Jižní Americe.
„Na poslední chvíli jim selhal jejich vlastní záložní

takže bylo potřeba jednat okamžitě, aby mohl dakarský tým v sobotu vůbec odjet.“
Ukázalo se, že potřebám dakarského týmu nejlépe
vyhovuje elektrocentrála řady Olympian, která je
součástí mobilní osvětlovací věže. Před zapůjčením ji
tedy bylo nutné nejprve odmontovat z mobilního podvozku, o což se postaral technik půjčovny.

zdroj, a proto se obrátili na naši půjčovnu, říká o zá-

Záložní zdroj pak posloužil k zálohování servisní flo-

půjčce prodejce Půjčovny ZCZ v Ostravě Filip Vojkov-

tily dakarského týmu během celého závodu, který se

ský a dodává: „Byl státní svátek a doba dovolených,

konal od 2. do 14. ledna 2017.

Elektrocentrála z půjčovny v detailu
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Nová Půjčovna strojů
otevřela v Olomouci

Nová půjčovna strojů v Olomouci

Půjčovna strojů Zeppelin CZ otevřela v Olomouci již svou 13. pobočku v České republice.
Zákazníkům v Olomouckém regionu je v ulici
Týnecká k dispozici komplexní zázemí zavedené půjčovny, která se specializuje na flexibilní pronájmy strojů a zařízení pro stavebnictví
a různá průmyslová odvětví.
Produktové portfolio půjčovny je široké a pokrývá
řadu oborů: od stavebnictví, těžby surovin, dopravy, průmyslové výroby, zemědělství, komunálního
hospodářství, energetiky až po řemeslnou výrobu.

Základem flotily půjčovny jsou stroje Cat® téměř
všech hmotnostních a typových kategorií, které
mohou být dle požadavků vybaveny různým příslušenstvím. Kromě strojů Cat® lze v nabídce nalézt
i manipulační techniku různých značek, dále pracovní plošiny, osvětlovací věže, mobilní drtičky a třídičky, elektrocentrály, kompresory, tlakové čističe
a vysoušeče, vibrační desky a pěchy, štěpkovače,
stavební výtahy, přívěsné vozíky nebo ruční nářadí.
Dle požadavků zákazníka zajistí půjčovna dopravu
strojů a zařízení na místo nasazení, zaškolení obsluhy nebo vlastní kvalifikovanou obsluhu.

KONTAKT
Půjčovna strojů
Zeppelin CZ
Týnecká
779 00 Olomouc
Telefon: 720 94
3 173
www.zeppelin-re
ntal.cz

Zajímavé slevy i dárky pro členy Plus Klubu!
Ve 13 pobočkách v České republice nabízí Půjčovna
strojů Zeppelin CZ širokou škálu strojů a stavební
mechanizace, a to nejen značky Cat®. Pro své zákazníky provozuje půjčovna věrnostní program s názvem
Plus Klub, v rámci něhož mohou zájemci využít zajímavé benefity! Posuďte sami. Jednorázové slevy,
zvýhodněné denní sazby za pronájem nebo možnost
získat za věrnostní body atraktivní ceny, jako jsou
originální hodinky či telefony Cat® – to všechno na-
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bízí členství v Plus Klubu. Držitelé Plus Klub karet si
mohli v minulém roce výhodně pronajmout například
vysokozdvižné vozíky, nůžkové plošiny, stavební výtahy a mnoho dalšího. Vypsané slevy přitom atakují
i 50 %, a to dle typu akční nabídky. Registrace do
Plus Klubu je zdarma a registrovat se lze osobně
v kterékoli pobočce Půjčovny strojů Zeppelin CZ.
Více informací najdete na www.zeppelin-rental.cz

KALEIDOSKOP

Energie pro
kavárnu na
kolečkách

Mobilní kavárna Costa Coffee

Franšízovou značku Costa Coffee znají milovníci kávy po celém světě. S více než třemi desítkami kaváren má tato značka zastoupení
i v České republice. Aby mohli nabízet svou kávu a doplňkový sortiment také na festivalech, koncertech a jiných venkovních akcích,
nechala si společnost postavit mobilní kavárnu na podvozku dodávkového vozu. Na pilotním projektu kavárny „na kolečkách“ se podí-

lela také divize Energetické systémy (ES) společnosti Zeppelin CZ,
a to instalací kompaktní benzinové elektrocentrály značky Endress
(6,9 kVA/5,5 kW, 400 V). „Požadavkem byl nejen výkon, ale hlavně
kompaktní rozměry, a to vzhledem k omezenému prostoru uvnitř
vestavby,“ řekl o zajímavé instalaci prodejce divize ES, Jan Kouřil.

Nové servisní vozy Zeppelin CZ
zvýší kvalitu polního servisu

Zbrusu nová flotila servisních vozů VW Transporter na dvoře centrály Zeppelin CZ v Modleticích

V září loňského roku se v centrále Zeppelin CZ
v Modleticích předávala desítka nových servisních vozů VW Transporter. Nové vozy se mohou
pochlubit bohatou výbavou a na míru řešenými
doplňky. Zásadním kritériem při jejich konfiguraci bylo praktické využití v terénu u zákazníka.
Vzhledem k jejich předpokládanému nasazení
v terénu byly vozy opatřeny zesílenými tlumiči
s vyšším zdvihem (+ 4 cm); dostat se například

z rozbahněného svahu pomůže řidiči zámek diferenciálu. Ve vozech jsou instalovány hned
dvě autobaterie. Díky tomu je možné bez obav
o nastartování pracovat s různými elektrickými
spotřebiči, například s bruskou nebo vrtačkou.
Při práci v zimě přijde vhod nezávislé topení, kdy
lze při zachování nízké spotřeby paliva snadno
vytápět zadní prostor a mechanik tak má ideální
podmínky ke své práci.

Mezi deseti předanými vozy byla také jedna opravdová rarita – zvýšený VW Transporter (+7 cm) s opancéřovaným podvozkem a speciálními pneumatikami
do terénu. Tento speciál je určen pro provoz na špatně dostupných místech, například v kamenolomech.
Vozy v podobné konfiguraci provozuje například Horská služba ČR.
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BUDOUCNOST
JE V PROPOJENÉ
STAVBĚ

Pavel Dostál
ředitel a jednatel společnosti Construction SITECH CZ s.r.o. (dále jen SITECH CZ)
Zájmy/volný čas: rodina, koně
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Společnost SITECH CZ je mezi českými stavaři pojmem. Firma, která působí na trhu od roku 2011, je výhradním
prodejcem nivelačních, kontrolních a měřicích systémů značky TRIMBLE v České republice a je také dvorním
dodavatelem těchto systémů do strojů Cat®. O tom, co spojení těchto dvou světových značek majitelům strojů
přináší, ale třeba i o budoucnosti stavebních technologií, jsme si povídali s Pavlem Dostálem, ředitelem a jednatelem společnosti SITECH CZ.

1

Rozsah aktivit společnosti SITECH CZ
je poměrně široký, zkuste čtenáři stručně
přiblížit, co všechno můžete zákazníkům
v současnosti nabídnout.

Zabýváme se hlavně prodejem a servisem nivelačních systémů pro řízení stavebních strojů a kontrolních a měřicích
systémů s využitím ve stavebnictví. Jako jedni z mála na
trhu tyto systémy také půjčujeme a to s veškerým servisem. Našim zákazníkům samozřejmě poradíme, jak s těmito
technologiemi pracovat co nejefektivněji a v neposlední
řadě vytváříme digitální modely terénů, které se pak nahrávají do řídicích jednotek strojů a slouží jako podklad pro
práci s nivelačními systémy.

2

Kde všude tedy můžeme narazit na technologie SITECH?

Naše produkty se uplatní například při výstavbě pozemních
komunikací, inženýrských sítí, při liniových stavbách i stavbách budov. V podstatě všude, kde je při práci vyžadována
precizní přesnost s požadavkem na dodržení nějaké stabilní
výšky nebo příčného spádu. Naše produkty se ale neuplatňují jen na stavbách, nivelační systémy od SITECH se dají
propojit například se sonarem a použít při odbahňování rybníků nebo čištění koryt řek.

3

Jak fungují a jaké jsou výhody nivelačních systémů SITECH CZ?

Na Cat Roadshow měli zákazníci k dispozici i stanoviště s GPS
technologiemi a motorizovanými totálními stanicemi pro řízení
stavebních strojů, které si mohli vyzkoušet přímo v praxi

Nivelační systémy obecně jsou zařízení, která slouží k přesné kontrole výšky a sklonu pracovního nástroje stroje. Systém je buď indikační, kdy nástroj ovládá strojník na základě
zobrazovaných údajů; nebo automatický, kdy se pracovní
nástroj sám nastavuje do požadované polohy. Použitím
nivelačních systémů TRIMBLE se až trojnásobně zvyšuje
produktivita, zatímco náklady se majitelům strojů snižují,
protože opadají náklady za práci geodeta a snižují se mzdové náklady i za vlastní zaměstnance. Celková úspora se na
některých stavbách pohybuje i v řádech statisíců korun na
kilometr stavby. Přestože se jedná o sofistikované elektronické systémy, jejich ovládání je snadné a intuitivní a pracovat se s nimi naučí opravdu každý. Nivelační systémy
také přispívají k vyšší bezpečnosti na stavbě.

4

SITECH CZ je součástí celosvětové
dealerské sítě TRIMBLE. Co takové spojení
znamená v praxi pro zákazníka?

Díky propojení s dealerskou sítí TRIMBLE máme přístup
k nejnovějším technologiím na trhu a také k široké nabídce
originálních náhradních dílů. Důležitá je i podpora, kterou
můžeme českým firmám v zahraničí nabídnout. Není neobvyklé, že naše firmy mají zakázky třeba v Polsku, Maďarsku nebo Rumunsku. V takovém případě jim ve spolupráci
s místním dealerem obstaráme například podklady ke geodetickým pracím, poradíme s nastavením systémů na místní frekvence a podobně.

„Nejjednoduší” indikační nivelační systém pro rýpadla. Na magnetické
konzole umístěné na rameni je připevněn laserový senzor, který zobrazuje
požadovanou výšku od zvolené referenční roviny
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LIDÉ

Magnetem na loňské Cat Roadshow byl tento
kompaktní pásový nakladač Cat®279D, osazený
duálním laserovým systémem Trimble SPLMC

5

Jakým směrem se ubírá vývoj v oblasti
řízení stavebních strojů?

Současným trendem je tzv. propojená stavba. Podívejte
se, jak se dnes všude prosazují chytré telefony nebo různé
elektronické aplikace. Podobně je tomu i ve stavebnictví.
Základem propojené stavby jsou digitalizovaná data a jejich
synchronizace mezi všemi účastníky na stavbě. Projektant vytvoří digitální model terénu a nahraje ho přímo z kanceláře do
řídicí jednotky stroje. Aktualizace dat a jejich vzájemný přenos mezi strojem a kanceláří probíhají v reálném čase, a strojník tak v každém okamžiku ví, co má dělat. Změní-li se něco
v projektové dokumentaci, změna se automaticky přenese do
stroje, a odpadají tak vícepráce a s tím spojené vícenáklady.
Navíc, digitalizovaná data se dají výborně použít i jako podklad pro vytvoření obchodní nabídky. Velké stavební firmy na
trhu už dnes přecházejí ke komplexní digitalizaci a myslím, že
tento trend v krátké době změní celý obor stavebnictví.

6

A jak je to při tzv. propojené stavbě s bezpečností dat? Nemůže dojít i k nějakým
nechtěným zásahům do systému ze strany
strojníka?

Rýpadla je možné v současné době řídit jak technologií GPS,
tak i motorizovanými totálními stanicemi
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Naše technologie mají vlastní operační systém a všechna
data jsou zálohována na vzdáleném serveru. V případě potřeby mohou být okamžitě obnovena. Pro případ nesprávného zásahu mají systémy řadu bezpečnostních prvků
a naši zákazníci mohou využít i služeb vzdáleného asistenta. Technik od nás se na dálku napojí na řídicí jednotku
a pomůže s resetem nebo správným nastavením. Ušetří se tak
čas i peníze za výjezd servisního technika.

7

Jaké zajímavé obchody jste v poslední
době realizovali?

Tak především je to řada zajímavých zakázek v oblasti 3D
frézování povrchů. Tato technologie se mezi tuzemskými firmami uchytila a mám radost, že můžeme novým zákazníkům
ukázat spoustu referencí. Jako takovou raritu bych zmínil instalaci nivelačního systému na fréze kolového rýpadla Cat při
stavbě obchodního centra v Praze-Michli (viz reportáž v čas.
HEAVEN 1/2014).

8

V loňském roce se SITECH CZ prezentoval
na předváděcí akci Cat® Roadshow? Jak tuto
akci hodnotíte?

Podařená akce, takhle by to mělo vypadat i do budoucna.
Naši zákazníci byli spokojeni. Na letošní roadshow (pozvánku
najdete v tomto čísle formou inzerátu) bychom rádi ukázali
technologie integrované přímo ve strojích a také již zmíněný koncept propojené stavby. Zajímavá by mohla být třeba
ukázka, jak si lze podle digitálních map spočítat, kolik kubíků
zeminy je na daný úsek ještě potřeba zavézt. Možnosti propojené stavby jsou ale samozřejmě mnohem větší.

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

V lomu Mokrá-Horákov
se předávala těžká váha!

Cat® 775G připravený
na předávku zákazníkovi

Cat® 775G – to je 120 tun a 825 koní!
V kamenolomu Mokrá-Horákov u Brna byl 24. listopadu pokřtěn nový dampr Cat® 775G, který zde doplnil stávající flotilu pěti velkých
těžebních strojů Caterpillar. Klíčky ke 120tunovému dampru o výkonu 825 koní převzal od dodavatele, společnosti Zeppelin CZ, předseda představenstva společnosti Českomoravský cement, a.s., Karel Chuděj. Slavnostního křtu se kromě zástupců obou společností
a strojníků z lomu Morká-Horákov zúčastnili i pozvaní novináři z odborných médií.

Pevný dampr Cat® 775G bude v Mokré sloužit
k přepravě vytěženého kameniva. Robustní
stroj s obrovským výkonem i točivým momentem a s nosností 64 tun se osvědčil v řadě
těžebních provozů po celém světě. Stávající
majitelé si pochvalují zejména nízké provozní
náklady, vysokou úroveň bezpečnosti při provozu a spolehlivost. V lomu Mokrá-Horákov
bude dampr Cat® 775G pracovat v sestavě
s kolovým nakladačem Cat® 988K, zakoupeným v loňském roce. „Nový dampr je v poslední době už druhým velkým strojem, který jsme
do lomu v Mokré předali. I to myslím svědčí
o důvěře, kterou do našich strojů a služeb ve
společnosti Českomoravský cement vkládají.
Chtěl bych za tuto důvěru a dlouhodobou spolupráci poděkovat a tady strojníkům přeji, ať
jim nový dampr dobře a dlouho slouží,“ řekl

na úvod slavnostního křtu generální ředitel
společnosti Zeppelin CZ, Stanislav Chládek.
Právě možnost porovnat produktivitu sestavy
dampru a nakladače Cat s ostatní technikou
v lomu byla pro zákazníka při koupi klíčová.
Svou roli sehrála samozřejmě i dlouhodobá
spokojenost se servisními službami brněnské
pobočky Zeppelin CZ.

Cat® 775G – bezpečí,
výkon, komfort
Dampry Cat® řady G jsou vybaveny celou řadou
prvků, které usnadňují jejich ovládání a zvyšují
produktivitu. Na stroji je nainstalovaný jednoduchý vážicí systém se světelnou signalizací
pro obsluhu nakladače; v zimních měsících přijde vhod vyhřívaná korba. K výhřevu použil vý-

robce jednoduché řešení pomocí výfukových
plynů, sváděných do topných kanálů pod korbou. Dampr je dále vybaven sedmistupňovou
plně automatickou převodovkou s elektronickým řízením. Plynulé přeřazení je pod kontrolou elektronického modulu APECS (Advanced
Productivity Electronic Control Strategy), který sleduje točivý moment motoru a na základě
toho řadí. „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 předávací technik společnosti Zeppelin
CZ, Pavel Škopek. O bezpečnou jízdu plně naloženého dampru se starají pneumaticko-hydraulické tlumiče (olej – dusík) s automatickou
regulací tuhosti dle zatížení a také výkonný
retardér s vysokým brzdným účinkem.
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Úspěšná firma Granita ze
Skutče staví na šikovných
lidech a strojích Cat®

Nakladač Cat® 980M nakládá materiál do drticí linky vlastní výroby (provoz Humperky)

Flotilu strojů východočeské společnosti Granita s.r.o., která se
zabývá těžbou a zpracováním kameniva, posílily nedávno hned
dva velké stroje výrobce Caterpillar. Kolový nakladač Cat ® 980 M
a pásové rýpadlo Cat ® 336F L XE patří momentálně k tomu nejlepšímu, co může společnost Zeppelin CZ, oficiální prodejce
stavebních a těžebních strojů Cat ® v České republice, těžařům
nabídnout. Novou řadu M kolových nakladačů předchází již od jejího uvedení na trh pověst nebývale hospodárných strojů. Pásová
rýpadla řady F XE (označení „XE“ odkazuje k použitým hybrid-
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ním technologiím, které oproti standardním modelům F přispívají
k ještě nižší spotřebě paliva) se dokonce stala jakousi výkladní skříní nejnovějších technologií a řešení amerického výrobce.
Ostatně, právě Cat ® 336F XE byl jedním z magnetů posledního
ročníku veletrhu strojů Bauma v Mnichově.
Když jsme se dozvěděli, že zrovna tyto dva stroje zakoupila pro
své těžební provozy společnost Granita ze Skutče, spojili jsme se
s Jiřím Drbohlavem, prodejcem Zeppelin CZ v Hradci Králové, aby
nám ve firmě domluvil návštěvu.

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Cat® 336 F se v lomu Litická Skuteč nezastaví. Až bude připravený rozval naložen,
připne obsluha hydraulické kladivo a pustí se do rozbíjení větších kusů kamene

Vše pod jednou střechou
Kdyby na vysokých školách managementu
hledali příklady efektivního řízení firem, asi
bychom jim doporučili návštěvu ve Skutči.
V místní společnosti Granita s.r.o. časem
a prostředky rozhodně neplýtvají. V celkem
pěti provozovnách ve Skutči a okolí těží
kvalitní kámen, který si zároveň sami zpracovávají, a navíc při tom využívají i řadu
vlastních technologií. A jak to v Granitě
chodí, tak o tom nám přišel říci jednatel
firmy, pan Miroslav Nešetřil.
„Současná těžba a nakládka se pohybuje
okolo 1,5 mil. tun ročně, přičemž toto množství zvládneme obsluhovat s celkem deseti
kolovými nakladači,“ říká Miroslav Nešetřil
a dodává: „Část kameniva od nás odebírají
stavební firmy, například jako podklad pro

silnice a dálnice, část vytěženého materiálu
si tu sami zpracováváme, třeba na dlažební
kostky. Známým produktem je šedomodrá
nebo růžovošedá, takzvaná zderazská žula.“
Vytěžit a zpracovat takové množství materiálu vyžaduje kvalitní a prověřené stroje.
V tomto směru spoléhají v Granitě zejména
na značku Cat®. Dominance amerického
výrobce je patrná zejména u kolových nakladačů, kde je Cat® zastoupen osmi stroji
(modely Cat® 980M, 938G II, 962H, 972G,
962G II, 972G II, 980G a 980F), pásová
rýpadla reprezentuje již výše zmíněný Cat®
336F XE, který byl spolu s nakladačem Cat®
980M hlavním důvodem naší návštěvy. Ve
flotile firmy ale najdeme i stroje jiných značek, jako je Volvo nebo Hyundai, nákladní
vozy TATRA 815 a také historické rýpadlo

UNEX DH 631. I to má ve firmě své právoplatné místo; ostatně, žádnou protekci mezi
jednotlivými výrobci strojů nečekejme. Vše
je tu řízeno racionální úvahou o tom, jaký
stroj může v daném provozu přinést majiteli
co největší užitek.
V Granitě je majitelům vlastní koncept,
který by se dal shrnout sloganem „vše pod
jednou střechou“. Firma je například jednou z mála v oboru, která provádí navrtání
a odstřel horniny sama, bez subdodavatelských firem. Na jejím úspěchu se velkou měrou podílejí i šikovní zaměstnanci.
Mají tu vlastní servisní a údržbářské dílny,
v nichž jsou schopni provádět veškeré základní servisní úkony, i vlastní kovoobráběcí dílnu. „Ještě donedávna jsme měli na
plný úvazek nástrojaře, kteří uměli vyrobit

Vlevo je vidět mobilní drticí linka vlastní výroby z roku
1991. Jedná se o první prototyp vyrobený ve vlastních
dílnách společnosti. V tehdejším KAMENOPRŮMYSLU
Skuteč jich bylo vyrobeno celkem 36. Zajímavostí je, že
tato konkrétní linka se používala při výstavbě dálnice
Praha–Plzeň–Rozvadov.
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v podstatě jakýkoli náhradní díl. Přijeli, díl si
nafotili, rozkreslili, vyrobili, a to klidně i metodou vylévání z bronzu. Dnes už jsou v penzi, ale
občas nám s něčím vypomůžou,“ říká Miroslav
Nešetřil a potvrzuje tak, jak důležití jsou pro firmu zruční lidé.

Jak se osvědčily nové
stroje Cat?
Se zvyšující se poptávkou po produktech firmy
se zvyšují i nároky na používanou techniku.
Starší stroje již často nejsou schopny zvládat
požadovanou produktivitu. Výhodou nově zakoupeného rýpadla Cat® 336F L XE (v době
naší návštěvy bylo nasazeno v litickém lomu ve
Skutči) je kromě jeho nízké spotřeby, snadného
ovládání a robustní konstrukce také fakt, že jej
lze díky rychloupínači snadno překonfigurovat
z režimu „nakládka“ do režimu „kladivo“, a tak
firma nemusí řešit starosti s přemísťováním několika strojů mezi jednotlivými provozy, protože
vše zvládne stroj jeden.
Kolový nakladač Cat 980M (v době návštěvy
v lomu Humperky ve Skutči) se nejčastěji využívá při nakládce štěrkodrtě na technologická
vozidla a k obsluze drticí linky. Nakladač byl
pořízen v rámci dotačního programu jako součást technologického celku, který se skládá
z třídiče značky SANQUIK a vynášecího pásu
®

o délce dvaceti metrů. Novinkou u tohoto stroje
je integrovaný vážicí systém, který upozorňuje
strojníka, jakou hmotnost má v lopatě a kolik
bylo naloženo do nákladního vozidla. Systém tak
jednoduše zabrání přetížení vozidel, a právě od
tohoto systému si v Granitě hodně slibují. „Teď
jenom čekáme na zaškolení k váze, ale je jasné,
že nám tato nová technologie pomůže optimalizovat provoz tak, abychom nepřetěžovali vlastní
vozidla a vyhnuli se jejich případným poruchám,“
dodává pan Nešetřil.
Mnohaleté soužití Miroslava Nešetřila se stroji
Caterpillar mi nedá, abych se ho nezeptal, jaké
s nimi má zkušenosti. „Stroje od Caterpillar jsou
odolné a jako dělané do těch nejtěžších podmínek, což je přesně náš případ. Tady netěžíme
písky, ale žulu, takže stroje dostanou pořádně
zabrat.“ Na dotaz ohledně výhod nově dodaných
strojů neváhá ani minutu a říká jedno magické
slovo: spotřeba. Dosáhnout v tomto provozu
na hranici 16 litrů spotřebovaného paliva na
motohodinu (Cat® 336F L XE) nebo na 15 litrů
u kolového nakladače (Cat® 980M) – to jsou
hodnoty, kterými se Caterpillar rozhodně může
chlubit. Pochvalu dostává i vyspělá elektronika,
která pomáhá strojníkovi s ovládáním a v podstatě hlídá stroj před poškozením. „Pozvolna
u nás dochází ke generační výměně, takže staří
mazáci, kteří dělali ještě na lanových bagrech,

Caterpillar nakládá Tatru. V českých pískovnách a lomech poměrně častá kombinace
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odcházejí do důchodu a ta mladší generace má
samozřejmě k těmto moderním systémům blízko. Stačí proškolení a kluci to hravě zvládnou,“
říká o adaptaci svých zaměstnanců na nejmodernější technologie Miroslav Nešetřil.
Co se týče služeb, které společnost Zeppelin CZ
k prodaným strojům nabízí, oceňují v Granitě
zejména spolehlivého „hlídacího psa“ s názvem
Cat® Product Link™. Telematický systém ve
strojích informuje majitele o tom, jak jeho stroj
pracuje. Velmi se osvědčila také speciální služba od Zeppelin CZ, tzv. Inform Report, což je
měsíční výpis provozních ukazatelů, pravidelně
zasílaných majiteli stroje. Součástí reportu je referenční srovnání, jak si daný stroj vedl v konkurenci s podobnými stroji v okolí. „Díky reportům
máme přehled o tom, co se s naší mašinou děje,
což je pro nás zajímavé třeba v případech, půjčíme-li ji na jiný provoz,“ říká Miroslav Nešetřil.

Ptáme se strojníků
Paprsky poledního slunce se opírají o skalnaté
stěny litického lomu, na jehož dně se jako na
obrtlíku otáčí novotou zářící pásové rýpadlo
336F XE. Z vytěženého rozvalu nabírá do lopaty
kusy kamene a nakládá je do technologického
vozidla TATRA. Scéna jako vystřižená z letošní
akce Cat Roadshow, kde se stroje Cat představily ve formaci s tatrovkami (společnost TATRA

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

O společnosti Granita s.r.o.
Společnost Granita s.r.o. vznikla v roce 1992
privatizací státního podniku Kamenoprůmysl
Skuteč a v současné době patří k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům drceného kameniva v Pardubickém kraji. Společnost nabízí
kompletní sortiment kvalitního drceného kameniva, získávaného v pěti provozovnách, pro širo-

ké použití při výstavbě pozemních, dopravních,
inženýrských i vodohospodářských staveb.

ky, mozaiky a rigolový kámen jak z šedomodré
(skutečské), tak i růžovošedé (zderazské) žuly.

Zároveň také pokračuje v tradici hrubé kamenické výroby, která k tomuto regionu od počátku 20. století neodmyslitelně patří. V této
oblasti společnost dodává na trh dlažební kost-

Největší rozmach kamenolomů na Skutečsku
byl v období první republiky a po roce 1948,
kdy zde bylo zaměstnáno okolo 450 lidí.
Více informací na www.granita.cz.

Nový nakladač Cat® 980M si ve Skutči hýčkají. Na fotografii zachycen při nakládce v lomu Humperky

TRUCKS byla partnerem Cat Roadshow – poznámka redakce). Tady je to ovšem bez diváků a „naostro“. Kus opodál
leží na zemi hydraulické kladivo: až bude vše naloženo, upne
jej obsluha pomocí rychloupínáku na rýpadlo a pustí se do
rozbíjení větších kusů. Teď jsme ale středem pozornosti my.
Z rýpadla seskakuje Petr Uličný, aby nám sdělil své bezprostřední dojmy:
Strojník Petr Uličný o novém rýpadle Cat 336F XE:
®

„Třitřišestka je parádní. Když pracuju s kladivem, oceňuji
funkci SMART BOOM. Člověk z toho není vytřepaný, nebolí vás ruce ani hlava, a tak vydržím pracovat déle.“ (tato
funkce tlumí rázy přenášené z kladiva na stroj – poznámka
redakce) „Výborná je funkce automatického dochlazování
nebo automatické regenerace – vyskočím ze stroje, jdu na
oběd a nemusím čekat, až proces doběhne. Automatika se
o všechno postará. Navíc regeneraci lze kdykoli přerušit.
Stroj je i v základním nastavení dost výkonný; úplně běžně
mi stačí nastavit hydrauliku na pátý stupeň.“ (k dispozici je
celkem 10 stupňů pro výkonost hydraulického systému – poznámka redakce)
„Pro práci s kladivem vyžadoval stroj některé dodatečné
úpravy, které jsem si udělal sám. Po předchozích zkušenostech jsem si stroj dovybavil rámem na kladivo, chrániči na
světla a na pístnice a také ochranným pletivem. Trochu nevýhodou je nižší světlá výška, ale chápu, že je to kvůli nízko
posazenému těžišti stroje.“
Tak to by bylo. Děkujeme Petrovi Uličnému za rozhovor, zbývá ještě udělat posledních pár fotek a pak už míříme na další
pracoviště, konkrétně do lomu Humperky, kde nás čeká na-

kladač Cat® 980M. Ten tu nakládá materiál do mobilní drticí
linky a nakládá vozidla. V nakladači sedí další ze šikovných
strojníků Granity Josef Polanský. A tady je jeho názor na
nový stroj:

Vážicí systém v nakladači Cat®
980M dává strojníkovi důležitou
zpětnou vazbu o tom, kolik bylo
do přepravních vozidel naloženo
materiálu. Zabraňuje se tak jejich
přetěžování

Strojník Josef Polanský o novém nakladači Cat® 980M:
„Stroj je skutečně silný, v některých případech možná až
moc, protože na některá odvozová vozidla nenaložím ani jednu plnou lopatu. Ovládání joysticky je pohodlné, je to citlivé
tak akorát. S elektronikou ve stroji není vůbec problém. Na
nakladači se mi líbí, že si jej mohu pohodlně přizpůsobit podmínkám. Nastavil jsem si úhel řezu lopaty a výšku maximálního zdvihu. Je to pohodlné a zrychluje to nakládku. Dále jsem
si nastavil systém pro tlumení rázu při pojezdu, kde jsem jako
maximální pojezdovou rychlost zvolil 7 km/h, což tady pro pohyb v lomu stačí. Centrální mazání jsme stáhli na minimum,
protože to pro naše potřeby bohatě stačí. Přizpůsobil jsem
si také polohu spojkového pedálu, aby zabíral v místech, ve
kterých jsem zvyklý. Kromě nakladače Caterpillar jsem dělal
také na UNC, na Volvu, jezdím v tatrovce a samozřejmě si
dělám údržbu a nutné opravy.

Závěrem
Společnosti, jako je Granita ve Skutči, máme v redakci rádi.
Odborníci, kteří rozumějí své práci, ať už se jedná o jednatele
firmy nebo strojníky, nám dají cenné informace o tom, jak
technika Cat® zvládá svou práci a jak jim konkrétně pomáhá
v jejich podnikání. Za redakci HEAVEN jim tímto děkuji za
příjemně strávený čas. Novým strojům Cat® samozřejmě přejeme mnoho bezporuchových motohodin.
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UNIKÁTNÍ STROJ V ČR:
opancéřovaný, dálkově ovládaný
pásový nakladač Cat® pro hasiče
odolá výbuchům i žáru

Cat® 973D pózuje na dopoledním slunci před servisními dílnami Záchranného útvaru HZS v Hlučíně

Specializovaný Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru (HZS) v Hlučíně se může pochlubit výjimečným strojem. Pásový nakladač Cat® 973D v konfiguraci Steel Mill a s řadou dodatečných úprav je prvním a jediným takovým
strojem v České republice. Hlučínským hasičům jej v říjnu dodala společnost Zeppelin CZ.

Slavnostní předání stroje hasičům proběhlo 14. října
v areálu Záchranného útvaru HZS v Hlučíně a zúčastnili
se jej kromě zástupců HZS a Zeppelin CZ i další hosté
z řad místní samosprávy, novinářů i Pyrotechnické služby Policie České republiky. Nakladač najde uplatnění při
komplikovaných požárech a také při likvidaci a odvozu
nebezpečného materiálu, například nevybuchlé munice.
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Caterpillar pomáhá zachraňovat životy
„Prioritou při náročných zásazích je ochrana života našich
lidí“ – v tomto smyslu se při předání stroje před nastoupenou
jednotkou v Hlučíně vyjádřil brigádní generál František Zadina.
Pásový nakladač Cat® 973D Steel Mill s hmotností 39 tun tyto
požadavky na vysokou míru bezpečnosti splňuje. „Nakladače
s označením Steel Mill jsou určené pro provoz v nebezpečných
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Zvláštní péči věnovali v Zeppelin CZ ochraně
hydraulických hadic proti zahoření

Odnímatelný pancéřový kryt chrání podvozek
a jeho komponenty

Detail – termokamera s funkcí přenosu obrazu na dálku může
být libovolně rozmístěna dle aktuálních podmínek při požáru

Technická specifikace
Pásový nakladač Cat® 973D Steel Mill s provozní hmotností 38,9 tun je vybaven motorem Cat® C9 ACE-RT™ o výkonu 196 kW.
Pro účely HZS instalovala společnost Zeppelin CZ ve spolupráci se subdodavateli tuto výbavu:
• dálkové ovládání stroje s dosahem 200 metrů;
• v íceúčelovou lopatu se zvýšenou odolností
proti žáru a výbuchům (váha lopaty je 5 tun;
pro srovnání – standardně dodávaná lopata
váží 3,2 tuny);
• p řídavné pancéřování střechy, bočních oken
a hydraulických rozvodů;
• p řídavnou izolaci hydraulického systému
(kvůli vysokým teplotám při požáru);

• přídavný třetí hydraulický okruh (pro ovládání funkce naklápění lopaty);
• dva nezávislé samohasicí systémy pro kabinu a motorový prostor;
• infračervenou kameru pro přesnou lokalizaci
ohniska požáru;
• čtyři kamery, přenášející obraz o provozu
stroje (při bezpilotním ovládání);
• převaděč analogového signálu do digitálního
(pro přenos obrazu z termokamery);
• přídavné 12/24V zásuvky;

• dýchací přístroj pro posádku v kabině stroje;
• integrovanou vysílačku s vlastním okruhem
(pro složky Záchranného systému);
• přídavné závěsy pro odtah stroje
(nosnost 60 tun!);
• dvojité neprůstřelné čelní sklo;
• ochranná mříž na čelním skle;
• výstražnou čtyřstupňovou světelnou signalizaci vyvedenou na střechu kabiny (pro případ bezpilotního provozu).

podmínkách. V České republice byly dosud
v provozu čtyři takové stroje, a to v Moravskoslezském kraji, kde se používají při výrobě oceli na odvoz žhavé strusky z pecí. Pro
Záchranný útvar HZS v Hlučíně prošel stroj
ještě dalšími úpravami, aby vyhovoval specifickým požadavkům hasičů,“ říká k novému
hasičskému speciálu Aleš Štěpanda, vedoucí
servisu Zeppelin CZ v Ostravě. Právě v ostravské servisní dílně se prováděla většina
víceprací na stroji.
Podobně jako u „ocelářských“ nakladačů
i tento je vybaven sofistikovaným dálkovým
ovládáním. Nakladač tak může pracovat
v bezpilotním režimu, kdy je ovládán na vzdálenost až 200 metrů. Stroj je dále osazen
například ocelovými pláty na dveřích kabiny,
dvojitým neprůstřelným sklem od renomované
americké zbrojní firmy, ochrannými pancéřo-

vými pláty na podvozku, termokamerou s přenosem obrazu na tablet nebo počítač a mnoha
dalšími komponenty (více – viz technická specifikace výše). Z hlediska strojů Caterpillar je
netradiční také jeho barva – speciální odstín
červené vyhovuje normám pro techniku HZS.
Díky své konfiguraci a celé řadě bezpečnostních prvků může být stroj využívaný při těch
nejkomplikovanějších zásazích, jako jsou lesní nebo skládkové požáry nebo při práci s nebezpečným materiálem.
„Postavit stroj přesně podle náročných zadávacích podmínek bylo pro nás výzvou, ale jak
je vidět, naši technici si poradí i s takovými
úkoly,“ pochválil realizační tým ostravské pobočky generální ředitel Zeppelin CZ Stanislav
Chládek a dodal: „Do této zakázky se nám
podařilo promítnout naše know-how v oblasti
specializované techniky, kterou jsme schopni

přizpůsobit na míru požadavkům zákazníka.
Chtěl bych pracovníkům Záchranného útvaru v Hlučíně poděkovat za spolupráci a popřát jim co možná nejklidnější službu s tímto novým strojem.“ Společnost Zeppelin CZ
v minulosti dodala Záchrannému útvaru HZS
v Hlučíně dva kompaktní pásové nakladače
Cat® 289C, smykem řízený nakladač Cat®
262C a pásové rýpadlo Cat® 329E LN (více
o technice Caterpillar jsme psali také v čísle
1/2015 – poznámka redakce).

Nastoupená jednotka v Hlučíně vítá nový stroj

Videoreportáž z předání nakladače
najdete v aplikaci ZCZ Stavební
stroje, nebo pod tímto odkazem:

19

NOVÉ STROJE CAT

Caterpillar představuje špičku
mezi hydraulickými pásovými rýpadly,
modely Cat® 336F XE & Cat® 352F XE

Díky instalovanému vážicímu systému budete mít s rýpadly Cat řady F XE dokonalý přehled o expedici vytěženého materiálu

Mezi ostatními vystavenými stroji na veletrhu Bauma se tento stroj vyjímal jak maják na pobřeží. Řeč je o novém pásovém rýpadle Cat®
336F XE, které bylo jedním z magnetů na stánku Caterpillar a Zeppelin. Proč byl tento stroj vlastně středem zájmu? Pojďme se na něj
podívat podrobněji.

„F XE“ vám vydělá peníze
rychleji
Označení XE se u Caterpillar používá pro velmi
úsporné modely, u kterých je nízká spotřeba paliva stejně samozřejmá jako vysoká efektivita
stroje nebo nízké emise. Výjimečnost rýpadel
F XE je zaručena kombinací pokročilé techniky
s instalovanými technologiemi, jako jsou Cat
Production Measurement Payload (automatický
vážicí systém) nebo Cat Grade Control a Slope
Assist (jednoduchý nivelační systém pro kontrolu hloubky a sklonu). Díky těmto standardně
zabudovaným systémům je práce s novým rýpadlem „ef-XE“ rychlá, pohodlná a maximálně
efektivní, tedy s nízkou spotřebou paliva. Co
dál přispívá k nízké spotřebě stroje?
Rýpadla řady F XE využívají pro práci nově přepracovaný hydraulický systém s elektro-hydraulickým rozvaděčem ACS a s elektronicky
řízenými hydraulickými čerpadly ESP. Hlavní
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řídicí ventil ACS funguje jako takový „mozek“
celého systému, který citlivě dávkuje hydraulickou sílu tam, kde je aktuálně zapotřebí.
Rychlost otevírání ventilu je závislá na pohybu
ovládacího joysticku v kabině. Dokonalou souhru mezi motorem a hydraulikou mají v popisu
práce elektronické jednotky ESP. Výše popsané řešení napomáhá nejen k výrazné úspoře
paliva, která je oproti standardní verzi F nižší
až o 20 %, ale také k bezkonkurenční ovladatelnosti a ke zkrácení pracovních cyklů.

Ostatní funkční řešení pro
vyšší výkon a menší spotřebu
Motor Cat® C9.3 ACERT, kterým je nové rýpadlo vybaveno, splňuje emisní normy EU
stupně IV a byl zkonstruován tak, aby vyhovoval i při nejnáročnějším celodenním používání.
Motor je vybaven systémem automatické regenerace nevyžadujícím žádný zásah ze strany
obsluhy, a tak stroj může pracovat nepřerušovaně. Pokud je třeba pracovat v prostředí s tepelným omezením, může obsluha použít tlačítko
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ručního potlačení regenerace a odjet se strojem
dříve, než se regenerační proces spustí.
Rýpadlo 336F XE a 352F XE je vybaveno třemi
výkonovými režimy pomáhajícími řídit spotřebu
paliva: režimem vysokého výkonu, standardního výkonu a úsporným režimem. Dvěma dalšími
funkcemi šetřícími palivo jsou nastavení výkonu motoru podle aktuální potřeby a vypínání
motoru při volnoběhu. Nastavení výkonu motoru podle aktuální potřeby udržuje nízké otáčky
při lehkém nakládání a chodu naprázdno; k automatickému zvýšení otáček dochází v případě zjištění vyšší zátěže. Vypínání motoru při
volnoběhu automaticky vypne motor, když běží
naprázdno po delší než stanovenou dobu.

Vysoká odolnost v jakékoli
aplikaci
Podle typu požadavků a očekávání lze nové
rýpadlo pořídit buď s dlouhým (L-Long),
nebo s dlouhým úzkým podvozkem (LN-Long
Narrow). Přesně vykované nosné kladky, nalisované čepové hlavní spoje a zesílené šrouby desek pásů zvyšují odolnost, snižují riziko
prostojů stroje a šetří náklady na výměnu součástí. Volitelné vodicí ochranné kryty pomáhají
udržovat vyrovnání pásu na kladkách, čímž
se zlepšuje celkový výkon stroje, ať už s ním
jedete po rovném kamenitém podloží, nebo po
příkrém rozbahněném poli.
Mimořádná péče, co se týče odolnosti, byla
věnována také výložníkům a násadám. Všechny výložníky a násady jsou vybaveny vnitřními
příčkami pro zvýšení odolnosti a prochází ultrazvukovou kontrolou kvality a spolehlivosti svarů,
aby spolehlivě zvládaly náročnou práci. Výložník
s dlouhým dosahem o délce 6,5 m a násady (3,2
m, a 2,8 m) pro velkou zátěž (HD, Heavy Duty)
nabízejí vynikající všestrannou využitelnost pro
běžné rýpací práce, jako jsou víceúčelové rýpání
a nakládání. Výložník s dosahem 6,18 m s násadou 2,55 m pro objemové rýpání (ME, Mass
Excavation) nabízejí zvýšený výkon při práci
s těžkým materiálem. Díky speciální geometrii
výložníku a násady umožňují dosahovat vyšší
rypné síly. Násady jsou sladěny s výložníky. Delší násady jsou lepší, když potřebujete rýpat ve
Barevný LCD displej na sloupku kabiny poskytuje obsluze
všechny důležité provozní informace a informace ze systému
Cat Grade Control nebo Cat Production Measurement Payload

velké hloubce nebo plnit nákladní vozidla. Kratší
násady poskytují vyšší vylamovací sílu. V nabídce jsou pákové mechanismy lopaty se závěsným
okem nebo bez něj.

Všestranná využitelnost –
rychlejší návratnost
investice
Hydraulická rýpadla Cat® 336F XE a 352F XE
jsou všestranné stroje, které mají při relativně malých rozměrech naddimenzovaný výkon
a velký rozsah použití. Variabilita stroje se
zvyšuje se širokou nabídkou originálního příslušenství značky Cat. Pomocí rychloupínacího
zařízení lze pohodlně vyměnit pracovní nářadí,
stačí si v kabině na LCD monitoru zvolit příslušný tlak a průtok pro daný typ nářadí a plynule
pokračovat v práci.

Rýpání, rozbíjení i nakládání
Díky široké nabídce lopat můžete hloubit v jakékoli zemině, od ornice až po extrémní, tvrdý
materiál jako je ruda a křemencová žula. Pro
nakládání vozidel při expedici vytěženého materiálu jsou vhodné velkoobjemové lopaty. Hydraulické kladivo umožňuje stroji rozbíjet velké
kusy horniny v kamenolomech. Dokáže také
bez problémů demolovat pilíře mostů i odolný
železobeton při demolicích silnic. Přídavné
víceúčelové nástroje a drtiče činí z rýpadla
ideální stroj pro demoliční práce a zpracování
výsledné suti. Na stroj lze namontovat nůžky
s otáčením o 360°, které slouží ke zpracování
ocelového šrotu a kovů.

Závěrem
Jak ukazují první zkušenosti českých zákazníků
s novými pásovými rýpadly F XE, majitelé se mohou těšit na opravdu zajímavé provozní parametry. Společnost Zeppelin CZ, výhradní prodejce
stavebních a těžebních strojů Cat® v České republice, nabízí vlajkovou loď nové řady F, model
F XE, na českém trhu již od loňského podzimu.
O tom, jak tento stroj funguje a jaké má přednosti, se právě nyní připravuje reportážní video
u prvního majitele rýpadla F XE v ČR. Sledujte
proto webové stránky www.zeppelin.cz a také
YouTube kanál společnosti.

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
POD DROBNOHLEDEM
Cat Production Measurement Payload
Funkce PAYLOAD umožňuje přesné zvážení naloženého nebo přepravovaného nákladu. Údaje
o nákladu jsou v reálném čase sdíleny s ostatními
pracovníky obsluhy, čímž se zvyšuje produktivita
a omezuje přetěžování vozidel. Náklad se váží během pohybu výložníku bez přerušení cyklu nakládání. Obsluha může sledovat hmotnost nákladu
na displeji v kabině a díky tomu přesně ví, kolik
materiálu je v lopatě a kdy jsou vozidla naložena na
cílové užitečné zatížení.
Funkce GRADE CONTROL umožňuje 2D výškové navádění špičky lopaty, čímž pomáhá obsluze
vytvářet přesné plochy a svahy. Výškové navádění špičky lopaty se v reálném čase zobrazuje na
monitoru v kabině, na kterém obsluha stroje vidí,
kolik materiálu je třeba ještě odebrat nebo navršit. Výhodou je větší přesnost i vyšší bezpečnost
na staveništi.

Cat AccuGrade™
Prodejcem instalovaný systém AccuGrade používá
pro 3D polohování špičky lopaty a výškové navádění speciální monitor a digitální plán projektu.
Systém AccuGrade přesně zobrazuje, kde je třeba
pracovat a kolik materiálu je třeba odebrat nebo
navršit, čímž eliminuje potřebu vytyčovacích kolíků a strun. Upgrade systému u 336F XE výrazně zjednodušuje systém „plug and play“ („připoj
a provozuj“). Pro velké projekty se složitými plány
lze pořídit satelitní navádění (GNSS) nebo systém
totální stanice (UTS).
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V českých pískovnách
se v květnu děly věci!

A letos v květnu pokračujeme…

Dozer Cat® D6K 2 s nivelací Trimble je při práci přesný jak švýcarské hodinky. Jak snadné je pro obsluhu ovládání,
bylo vidět na LCD monitorech v přenosovém voze, kam se převáděl obraz z nainstalovaných kamer v kabině

Pod širým nebem se představily stroje Cat, vozy TATRA i technologie Sitech
Dne 28. května skončil v jihomoravské pískovně Hrušovany třítýdenní maraton s názvem Cat Roadshow. Předváděcí akci zaměřenou
na stroje a technologie Cat ® uspořádala pro své zákazníky společnost Zeppelin CZ. Partnery celé show s třemi zastávkami byly tradiční český výrobce nákladních vozidel TATRA TRUCKS a společnost SITECH CZ, která se zabývá prodejem a instalacemi nivelačních,
vážicích a měřičských systémů pro stroje.

Roadshow ukázala
nové trendy
A jak to přímo na místě vypadalo? Každý květnový čtvrtek a pátek byl rezervován pro hlavní
předváděcí akci, v sobotu pak byla na programu
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soutěž pro členy Klubu posádek Cat. Během
komentované předváděčky se na vyhrazené
ploše střídaly stroje Caterpillar s nákladními
vozy TATRA. Diváckým magnetem show byl
kolový nakladač Cat® 966M XE s integrovaným
vážicím systémem, jako druhé v pořadí se před-

stavilo pásové rýpadlo Cat® 323E s nivelačním
systémem od společnosti SITECH CZ, následovalo kolové rýpadlo Cat® M318F s naklápěcím
rototiltem a nivelací a sestavu uzavíral dozer
Cat® D6K s nivelací. Videokamera umístěná
v kabině strojů přenášela obraz na dvanáct LCD
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Takhle zdolávala dakarská tatra nástrahy
připravené tratě (foto z pískovny ve Chbanech)

panelů ve speciálně upraveném přenosovém voze, takže diváci mohli v reálném čase vidět, co se zobrazuje strojníkovi
v kabině na displeji. Cílem bylo ukázat, jak mohou nejmodernější vážicí, nivelační nebo telematické technologie přispět
ke zvýšení produktivity stroje a jak jsou snadné na ovládání
a nastavování. „Budoucnost patří moderním elektronickým
systémům, ať už se jedná o nivelační systémy nebo třeba
integrované vážicí systémy,“ okomentoval roadshow jeden
z moderátorů za společnost Zeppelin CZ Jiří Petr, jinak
produktový manažer velkých strojů Cat®. „Neustálý tlak na
snižování nákladů ze strany zákazníka vede k nepřetržitému
vývoji moderních elektronických systémů, které umí pohlídat
efektivitu strojů a které ve finále ušetří zákazníkovi nemalé
peníze. Smyslem této akce bylo našim zákazníkům ukázat,
jak daleko je v tomto směru Caterpillar a proč se vyplatí do
nejnovějších technologií investovat,“ vysvětlil redakci HEAVEN manažer prodeje nových strojů Cat v Zeppelin CZ Michal
Kafka, který také dodal: „Musím říci, že zájem o předváděcí
jízdy a o ukázky nových technologií byl mezi návštěvníky
opravdu velký.“
Po skončení předváděcí akce měli zákazníci možnost otestovat si v doprovodu prodejce či posádky vybraný stroj. Kromě
výše zmíněných strojů bylo na akci možné vyzkoušet si také
jinou techniku: populární „traktor-bagry“ reprezentoval model Cat® 432F2, v kategorii malých strojů byly k dispozici
minirýpadla Cat® 308 E2 a 303.5 D; dále bylo možné vyzkoušet si kompaktní nakladač Cat® 906H, pásový nakladač Cat®
279D a kompaktní kolový nakladač Cat® 926M. Kdo nenašel odvahu posadit se do opravdového stroje, mohl si do něj
sednout alespoň ve virtuální realitě: speciální 3D brýle byly
hitem posledního veletrhu Bauma v Mnichově a nechyběly
ani tady. Po jejich nasazení jste se ocitli přímo uprostřed
komentované prohlídky k danému stroji nebo technologii.

Závodní Tatra Buggyra Racing týmu je zatím v klidu. Až se ale probudí
k životu 12,5litrový motor s komponenty Cat®, bude to pěkný hukot

vozidla v konfiguraci 10x8, pracovní stroj ve verzi TATRA
PHOENIX Euro 5, dále pak třístranný sklápěč 6x6 ve verzi
Euro 6 a hákový nakladač 6x6 rovněž Euro 6, který úspěšně
absolvoval letošní Rallye DAKAR v roli doprovodného vozidla.

Magnetem dakarské speciály TATRA
Třešničkou na dortu v programu se staly ukázkové jízdy
dakarských speciálů TATRA závodních stájí Buggyra Racing (Chbany, Ledčice) a Bonver Dakar Project (Hrušovany).
Vzácným hostem byl trojnásobný evropský okruhový šam-

Předváděcí akce v plném proudu. Na fotce pískovna v Ledčicích
Předváděcí technik Zeppelin CZ Pavel Škopek předvádí hostům,
v čem je nakladač Cat® 966M XE výjimečný

Vozům TATRA a strojům
Caterpillar to spolu sluší
Jak už bylo řečeno výše, jedním z partnerů letošní Cat Roadshow byl známý český výrobce nákladních a užitkových vozidel, společnost TATRA TRUCKS. Také ta ukázala divákům
průřez svým aktuálním výrobním programem, který skvěle
doplňuje produktové portfolio Zeppelin CZ. Příznivci legendárních tatrovek si mohli prohlédnout a případně vyzkoušet
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Tahle krabička umí divy. Nivelace Trimble od SITECH CZ ve
spojení se stroji Cat® umožní velmi precizní a rychlou práci

pion David Vršecký z týmu Buggyra Racing.
Vylosovaní šťastlivci (z vizitek, které nechávali
hosté při registraci) se mohli v těchto speciálech o výkonu bezmála 1 000 koní projet na
sedadle spolujezdce.

Závěrem
Akce Cat Roadshow se po všech stránkách
vydařila. Stroje Cat byly v permanentním obležení návštěvníků a v podstatě se nezastavily.
Pomyslné dveře se netrhly ani u partnerské
společnosti SITECH CZ, jejichž povedená ukázka nivelačních 2D a 3D systémů přitahovala návštěvníky jako magnet. (S tím, co SITECH CZ
svým zákazníkům nabízí, vás podrobně seznámí
ředitel společnosti Pavel Dostál v rozhovoru na
stranách 10–12.)
Cat Roadshow 2016 se stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších polních akcí společnosti
Zeppelin CZ. Napočítáno bylo 800 návštěvníků
z přibližně 350 firem a přišli i zástupci z více než
dvacítky odborných, celostátních i regionálních
médií! „Překvapilo nás, s jak kladným ohlasem

se tato letošní show setkala. Ukázalo se, že polní akce tohoto druhu mají silnou tradici a jsou
mezi lidmi velmi oblíbené. Musím především poděkovat všem kolegům, kteří se na její přípravě podíleli, ale také partnerům z firem TATRA
TRUCKS a SITECH CZ, kteří se také výraznou
měrou zasadili o její úspěch. Rádi bychom v tradici předváděcích akcí pod širým nebem pokračovali i nadále,“ zhodnotil Cat Roadshow generální ředitel Zeppelin CZ, Stanislav Chládek.
A pozor! V roce 2017 bude pokračování této
veleúspěšné akce. V souvislosti s připravovanou roadshow v roce 2017 chystá společnost
Zeppelin CZ jedno velké překvapení. Jaké? To
neprozradíme! Sledujte naše webové stránky
nebo Facebook Klubu posádek Cat. Včas se dozvíte podrobnosti.
Video z Cat Roadshow
můžete nalézt pod tímto
odkazem:

NA OSTŘÍ NOŽE!
V soutěži Klubu posádek Cat
změřilo síly 42 soutěžících!

Společná fotografie účastníků z Ledčic

Akce s názvem Cat Roadshow, o které píšeme
na stranách 22–24, měla mezi pozvanými hosty parádní ohlas. Na své si přišli také členové
zájmového sdružení Klub Posádek Cat (dále
jen KPC), pro které byla na závěr každé roadshow připravena dovednostní soutěž se stroji
Cat. Květnové soboty tedy patřily pouze členům KPC a jejich rodinným příslušníkům.
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Své síly změřily posádky na kolovém rýpadle
Cat® 318M F, rýpadlo-nakladači Cat® 432F2
a na kolovém nakladači Cat 906H. Na třech
zastávkách roadshow (pískovny v Chbanech,
Ledčicích a Hrušovanech) se sešlo celkem
42 soutěžících členů KPC, i s doprovodem se
účast pod vlajkami klubu vyšplhala na 130 diváků! Videoreportáž ze soutěže KPC natáčela

redakce portálu Auto.idnes.cz; odkaz na video
najdete v QR kódu pod článkem.

Není důležité vyhrát,
ale pobavit se…
A jak to vlastně „na place“ vypadalo? První
nedočkavci se do pískoven začali sjíždět již
v sobotu brzy ráno. U stánku se zahřáli ranní

TÉMA ČÍSLA

Společná fotka účastníků z Hrušovan u Brna. Všimněte si prvního
zvířecího člena KPC vpravo, jmenuje se Máňa a nejradši má traktor-bagr

kávou, ti hladovější si později dali i klobásu
a k tomu něco studeného k pití. Nejlepší ale
na celé akci bylo něco jiného: „Potkal jsem tu
bývalé kolegy i kamarády. Zavzpomínali jsme
na staré časy, na náš zájezd do tréninkového
centra Caterpillar v Malaze, první soutěž KPC,
na naše první stroje, zkrátka je toho hodně, co
máme společného,“ vystihnul podstatu takových akcí jeden ze soutěžících KPC.
Po prvním ranním osvěžení následovalo zahájení soutěže. Slova se ujal Pavel Škopek;
člověk, který má v Zeppelin CZ na starosti
technická školení ke strojům a je jedním z koordinátorů celého KPC. Představil návštěvníkům rozhodčí, vysvětlil jim pravidla, popsal
soutěžní disciplíny a samozřejmě věnoval
i pár vět dodržování bezpečnosti v pískovně.
Pak se všichni hromadně sešli u strojů, kde se
předváděla praktická ukázka. Samotná soutěž
probíhala následovně: každý účastník dostal
při registraci kartičku se svým jménem, kam
se mu zapisovaly výsledky z jednotlivých disciplín. Přistupovat k jednotlivým strojům mohl
soutěžící libovolně podle toho, jak se kdo cítil.
Podmínkou bylo mít splněné všechny tři disciplíny a odevzdat vyplněnou kartičku s výsledky. Časy ze všech tří úkolů se sčítaly.

Malá olympiáda u strojů
Pravděpodobně nejobtížnější disciplína čekala
na posádky na rýpadlo-nakladači. Úkolem bylo
v co nejkratším čase uchopit břitem lopaty
kostku a provléci ji bez dotyku dvěma „brankami“. I na kolovém rýpadle se hrálo o čas.
Úkolem strojníka bylo co nejrychleji zasunout
kolík přivázaný na naklápěcí lopatě do třech
postavených pouzder, a to bez jejich shození.
V poslední soutěži se k měřenému času přidala

Společná fotografie účastníků z Chban

ještě hmotnost. Úkolem bylo, opět na čas, naložit natřikrát co nejvíce materiálu do lopaty
kompaktního nakladače. Písek se nakládal do
lopaty většího nakladače Cat 966M XE, který
ho po třech nabráních pomocí zabudovaného
vážicího systému zvážil. Výsledná hmotnost
se převedla na čas, který se odečetl od celkového času za všechny tři disciplíny. To je
také důvod, proč ti nejlepší strojníci skončili
v mínusových časech.
„Musím říci, že naši strojníci podávali skvělé
výkony. Mnohdy rozhodovaly vteřiny a byl to
napínavý boj až do konce. Hlavně ale bylo vidět, že to všechny baví, a to je, myslím, to
nejdůležitější,“ říká k výsledkovým listinám
Pavel Škopek.
Po skončení soutěže bylo možné si vyzkoušet
i ostatní stroje, které se předvedly na roadshow.
Tuto možnost využila většina soutěžících.
Vyhlášení výsledků probíhalo v provizorních
kulisách strojů Cat. První tři nejlepší v každé
oblasti dostali památeční diplomy a modely
Cat; vítěz z každé oblasti navíc vyhrál dvoudenní zájezd do továrny Caterpillar, který se
uskuteční příští rok.

Závěrem
Celá soutěž proběhla v poklidné atmosféře za
krásného počasí a v duchu fair play. Jak už bylo
řečeno výše, členové KPC se mezi sebou většinou znají, takže to byla také výborná příležitost
popovídat si, vyměnit si zážitky, zkušenosti,
udělat si společné foto nebo zavzpomínat na
některé minulé akce. Fotografie a videa si můžete prohlédnout také na Facebooku, na profilu
s názvem Klub posádek Cat. Tam najdete i výsledkové listiny ze všech tří pískoven.

Videoreportáž ze soutěže KPC najdete pod tímto
odkazem, nebo v aplikaci ZCZ Stavební stroje!

Výsledková listina TOP 20:

Místo

Jméno

Čas

1.

Tomáš Sooky (Chbany)

minus 43 s

2.

Radim Fucyman (Ledčice)

minus 20 s

3.

Karel Vyroubal (Hrušovany)

minus 15 s

4.

Tomáš Fikar (Hrušovany)

minus 10 s

5.

Ivo Bradáč (Hrušovany)

minus 7 s

6.

Martin Šanda (Hrušovany)

minus 3 s

7.

Jiří Dzian (Ledčice)

13 s

8.

Michal Cibula (Hrušovany)

39 s

9.

Radek Paviš (Hrušovany)

40 s

10.

Jiří Němec (Hrušovany)

42 s

11.

Josef Vávra (Hrušovany)

44 s

12.

Petr Dvořák (Hrušovany)

49 s

13.

Martin Schejbal (Ledčice)

51 s

14.

Jakub Mahdal (Hrušovany)

55 s

15.

Marek Koudelka (Chbany)

58 s

16.

Filip Dvořák (Hrušovany)

1 min.

17.

Petr Jančík (Chbany)

1 min. 6 s

18.

Petr Jelínek (Ledčice)

1 min. 18 s

19.

Roman Horák (Chbany) /
Zdeněk Paviš (Hrušovany) /
Marek Dubský (Hrušovany)

1 min. 20 s

20.

Miroslav Michal (Hrušovany) 1 min 34 s

Sledujte nás na Facebooku
pod profilem Klub posádek Cat!
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„Caterpillar všude, kam se podíváš“
Na návštěvě ve firmě Martina Drechslera
v Chranišově na Sokolovsku

Dozer Cat® D5N rozhrnuje zeminu na speciální podkladovou fólii. Zanedlouho
bude na tomto místě pásový dopravník přepravovat vytěžené hnědé uhlí

Nadšenec, který vybudoval svou firmu prakticky od nuly, člověk, který dokáže od stolu řídit několik velkých projektů najednou, ale
když jde do tuhého, vleze si pod bagr a sám si ho opraví. Když přijede na stavbu, jeho strojníci mu často sami uvolní místo, protože vědí,
že v kabině stroje se cítí nejlépe. Tak nějak by mohl vypadat úvodní profil našeho hostitele z Chranišova Martina Drechslera, který tam
pod svým jménem provozuje úspěšnou firmu na zemní a stavební práce, opravy a transport strojů. Ještě jednu zálibu bychom u Martina
Drechslera neměli opominout: je velkým fanouškem strojů Cat®. Stroje jiných značek (až na výjimky, které Caterpillar v nabídce nemá)
u něj prostě nenajdete. Zkrátka – je to „náš člověk“!
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Výstavba koridoru pro pásový dopravník: zeminový válec Cat®
z Půjčovny strojů v Sokolově čeká, až přijde jeho chvíle

Mým průvodcem u zákazníka je Tomáš Rund, prodejce
strojů z pobočky Zeppelin CZ v Sokolově. Na Martina
Drechslera čekáme na dvoře jeho nového areálu v Chodově na Sokolovsku. Všechno je tu pěkně upravené,
před halou s technickým zázemím firmy je zaparkovaný
tahač s návěsem a nezbytnými samolepkami Caterpillar.
Za chvíli přijíždí ten, na kterého čekáme. Svérázný chlapík v originálním tričku Caterpillar (jak jinak) nás zve do
své kanceláře, kde to vypadá jako v muzeu amerického
výrobce. Vlajky, čepice, modely všech různých velikostí, plakáty, kalendáře – skoro se zdá, jako kdybychom
právě vstoupili do nějakého chrámu zasvěceného jen
žlutým strojům. Spolu s Martinem Drechslerem je tu
také jeho pravá ruka a „parťák do nepohody“ Vladimír
Dvořák. Martin Drechsler se hned s chutí pustí do vyprávění příběhu, jak to vlastně všechno s jeho firmou
začalo a jakou roli v tom sehrál Caterpillar a společnost
Zeppelin CZ. A že je co vyprávět! Vladimír Dvořák byl
s Martinem Drechslerem ve firmě od úplných začátků,
takže i on občas něco do mozaiky příběhu doplní.

„Bavily mě stroje Caterpillar.
To ostatní přišlo samo.“
Podnikat začal Martin Drechsler relativně nedávno, někdy kolem roku 2008. Se stroji značky Cat® si ale rozuměl už dříve jako zaměstnanec u velké nadnárodní firmy, kde jezdil na rýpadlo-nakladači Cat® 438C. Už brzy
se však vzdal jistoty silného zaměstnavatele a vyměnil ji
za nejistotu vrtkavého podnikatelského života. Céčkový
rýpadlo-nakladač odkoupil a pro firmu začal dělat sám
na sebe. „Neměl jsem žádnou finanční historii, žádné

Pásové rýpadlo Cat® 320C nakládá podkladový materiál
pro stavbu koridoru pásového dopravníku v povrchovém lomu

větší rezervy, prostě nic. S nákupem stroje mi tehdy
pomohl kolega a kamarád Stanislav Brouček, který se
za mě v začátku zaručil. Chtěl bych mu tímto poděkovat a také bych rád zmínil další dva lidi, bez kterých
by to nefungovalo: Vláďu Dvořáka tady vedle mě a moji
manželku, která nám od začátku pomáhá s papírováním
a s tou agendou okolo,“ říká Martin Drechsler na začátku vyprávění.
Jak ale příběh pokračoval dál? Po odkoupení staršího
rýpadlo-nakladače Cat® 438C se brzy objem nasmlouvané práce zvyšuje. Martin Drechsler proto pořizuje další
stroj do své stáje – rýpadlo-nakladač Cat® 432D (tehdy ještě od společnosti Phoenix-Zeppelin v Sokolově).
Vrchol přichází někdy kolem roku 2009, kdy se začíná
stavět dálniční obchvat Sokolova. Martin Drechsler už
je u velkých dodavatelů dobře zapsaný, flotila Cat® se
ve firmě rozšiřuje a s ní i počet spokojených zákazníků,
kam dnes patří většina velkých stavebních firem typu
Metrostav, STRABAG nebo EUROVIA CS.
Ze zajímavých zakázek mimo stavby dálničního obchvatu stojí za zmínku například kompletní výstavba sjezdovek na Plešivci a v Pstruží, a to včetně vyhloubení retenčních nádrží, nebo výstavba soustavy kaskádových
nádrží na zahradě domu majitele významné logistické
firmy. Referencí je hodně, a jak říká Martin Drechsler,
každá zakázka ho něco nového naučí: „Pokaždé narazíte
na něco nového, každý zákazník je jiný, a když chcete
být v této branži úspěšní, musíte s nimi umět vycházet.“ Když se řeč stočí na to, na které klienty Martin
Drechsler rád vzpomíná, zmiňuje obec Lomnice. „Zdejší

Z areálu Zeppelin CZ v Sokolově právě na tahači Martina Drechslera odjíždí plošina z Půjčovny strojů. Dobrá
příležitost pro společné foto. Zleva společník ve firmě
Martina Drechslera Vladimír Dvořák, dále Tomáš Rund
(prodejce Zeppelin CZ), Martin Drechsler, Antonín Štěrba
(vedoucí sokolovské půjčovny) a Petr Vynikal (prodejce
poprodejních služeb servisu Zeppelin CZ v Sokolově)
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starosta je fajn člověk, se kterým se dá domluvit. Pro obec
jsme dělali několik zakázek, podíleli jsme se na výstavbě
obecní infrastruktury a zajímavé bylo také vybagrování
bahna z místního rybníku.“
V současnosti má firma Martina Drechslera 18 zaměstnanců, 14 strojů (z toho 13 značky Cat®). Přestěhovala se do
nového areálu v Chodově, který kompletně zrenovovala,
a dnes se tu nachází zázemí firmy s garážemi i servisní dílnou. Údržbové práce na strojích si tu dělají sami. V zimě
například veškerou techniku odstaví, vyčistí, a co je potřeba vyměnit, tak vymění. Perfekcionismus a láska ke značce
Cat® prostě Martina Drechslera neopouští ani v měsících,
kdy se stavební projekty pod tíhou sněhu a ledu zastaví!

Půjčovna strojů jako benefit
Před nákupem nového stroje se našemu hostiteli osvědčilo
nejprve si vybraný stroj zapůjčit od Půjčovny strojů Zeppelin
CZ v Sokolově a vyzkoušet si, jak se mu s ním pracuje a co
od něj může čekat. Sokolovská půjčovna je vůbec místo,
kde Martina Drechlsera rádi vidí – vždyť patří mezi její dlouholeté spokojené zákazníky. „Půjčovna strojů je výbornou
přidanou hodnotou k tomu všemu, co pro nás vaše společnost dělá. Půjčím si tam stroj, na který se mohu spolehnout,
a vím, že stoprocentně se mohu spolehnout také na Tondu
Štěrbu,* který si poradí v každé situaci a vždy mi nabídne
nějaké řešení,“ pochvaluje si služby místní půjčovny Martin
Drechsler. Dobré vztahy daly vzniknout oboustranné spolupráci a Půjčovna strojů Zeppelin CZ tak dnes na oplátku
využívá přepravních služeb Martina Drechslera.
O tom, jakou roli hraje půjčovna v podnikání Martina Drechslera, nejlépe vypovídá fakt, že v době návštěvy měl v terénu na čtyřech různých zakázkách nasazeno pět strojů s červenou samolepkou The Cat Rental Store (dvě kompaktní
pásová rýpadla, dva válce a kolové rýpadlo).
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Martin Drechsler kromě půjčovny samozřejmě využívá
všech služeb sokolovské pobočky Zeppelin CZ. A jak sám
říká, základem dobré spolupráce jsou dobré vztahy: „S vaším přístupem k zákazníkovi jsme velmi spokojeni, ať už
se jedná o Tomáše Runda, který nám stroje prodává, nebo
o Petra Vynikala, který nám dělá nabídky na servis a náhradní díly.“

Aktuální zakázky: nová teplárna
i koridor pro pásový dopravník
Co by to bylo za reportáž, kdybychom se nepodívali přímo
na nějakou stavbu v okolí. Cestou Martin Drechsler vypráví,
jak u něj vypadá „řízení lidských zdrojů“ v praxi: „S lidmi
musíte mít trpělivost. Důležité je umět odhadnout, jaká práce danému člověku sedí, a podle toho pak rozdávat úkoly.
U nás se, myslím, tohle podařilo. Za všechny své strojníky
i ostatní lidi kolem osobně ručím.“
První naší zastávkou je areál těžební společnosti, kde je
firma Martina Drechslera subdodavatelem stavebních prací
při budování nové spalovny tuhého komunálního odpadu.
Moderní spalovna má být hotová na jaře příštího roku a plány počítají se zpracováním až 20 000 tun odpadu z městských skládek ročně. S výstavbou spalovny v době naší
návštěvy vypomáhá kolové rýpadlo značky Wacker Neuson
z Půjčovny strojů Zeppelin CZ v Sokolově.
Ze spalovny odjíždíme do povrchového dolu, kde stroje Caterpillar Martina Drechslera staví koridor pro nové pásové
dopravníky. Pásové rýpadlo Cat® 320C právě nakládá rozval na sklápěčku značky TATRA; materiál je pak složen na
speciální podkladovou fólii, kde jej rozhrne zkušený strojník
se svým dozerem Cat® D5N. Na konečnou úpravu povrchu
čeká opodál zeminový válec, jak jinak než od Caterpillaru
a jak jinak než z Půjčovny strojů Zeppelin CZ v Sokolově.

PO STOPÁCH STROJŮ CAT

Co dál?
Martin Drechsler a jeho firma je typickým příkladem toho,
kdy se koníček zároveň stane obživou. V tomto případě
vedla záliba ve strojích Cat® k vybudování prosperujícího
podniku, v němž se lidé umí k práci postavit čelem a dělají
ji rádi. V dnešní době se zdá až neuvěřitelné, že se společnost povedlo vybudovat bez jediné reklamy, a dokonce bez

internetových stránek. Všechno funguje pouze na osobním
doporučení. Jsme rádi, že spolutvůrcem tohoto příběhu je
společnost Zeppelin CZ, která Martinu Drechslerovi prodává, servisuje a půjčuje techniku, a to k jeho naprosté spokojenosti.
* vedoucí půjčovny v Sokolově – poznámka redakce

Při průjezdu povrchového lomu narazíme i na takovéto veterány Caterpillar. Kdo ví,
třeba bude jednou tenhle stroj ozdobou areálu Martina Drechslera v Chodově

SLEVA 25 %
NA NÁHRADNÍ DÍLY
PRO RÝPADLO-NAKLADAČE CAT

ZRCÁTKA
SVĚTLA
VYBRANÉ
KOMPONENTY
MOTORU*
ZUBY A ADAPTÉRY

Platnost nabídky: 1. 3. 2017 – 30. 6. 2017
* startér, alternátor, vodní a palivové čerpadlo, turbodmychadlo, vstřikovače

Kontaktujte svého prodejce ND Zeppelin CZ.
www.zeppelin.cz

Malá ukázka ze sbírky modelů Cat
v kanceláři Martina Drechslera

SKLA KABINY

RYCHLOSPOJKY

AKUMULÁTORY

OTĚROVÉ
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Největší projekt v historii
divize Energetické systémy

Poslední fáze projektu – areál podzemních zásobníků stojí a někde uvnitř se nachází sofistikovaná technologie od Zeppelin CZ

Plynové zásobníky na Hodonínsku pracují s technologiemi od Zeppelin CZ
V červenci minulého roku ukončila divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ „tandem“ svých dosud největších projektů: instalaci tří kompresorových soustrojí pro společnost Moravia Gas Storage a.s., které o pár let dříve předcházela instalace dvou soustrojí
pro společnost MND Gas Storage a.s. (dále jen MND). Obě firmy provozují na jižní Moravě zásobníky zemního plynu.

Jak to všechno začalo?
Realizace obou projektů trvala téměř osm
let a podíleli se na ni kromě českých expertů Zeppelin CZ také pracovníci subdodavatelské firmy PSE z Halberstadtu a němečtí
kolegové z divize Zeppelin Power Systems.
Svým rozsahem i náročností je instalace na
jižní Moravě nejvýznamnějším realizovaným projektem divize Energetické systémy
a také výbornou referencí pro celý koncern
Zeppelin.
Fáze „nula“ – mezi poli, v krásné krajině jižní Moravy, vznikají
základy podzemních plynových rezervoárů, k jejichž provozu
bude majiteli sloužit zařízení od Zeppelin CZ
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Jak se vlastně celý „plynový“ příběh na jihu
Moravy odehrával? První dvě kompresoro-

vá soustrojí, která slouží k vtlačování zemního
plynu do podzemního zásobníku, navrhla, dodala a zprovoznila společnost Zeppelin CZ v jihomoravských Uhřicích již v roce 2012. Instalace
kompresorových soustrojí včetně přídavných
technologií zde trvala téměř dva roky.

Příběh pokračuje
v Dambořicích
Druhá kapitola tohoto příběhu se začala psát
v roce 2013. Tehdy se společnost MND pustila do výstavby nového podzemního zásobníku
plynu nedaleko obce Dambořice a společnost
Zeppelin CZ zvítězila ve vypsaném výběrovém

ENERGETICKÉ SYSTÉMY

řízení na generálního dodavatele kompresorových technologií včetně zajištění záručního
a pozáručního servisu. Uspět v náročných
podmínkách tendru se podařilo díky výborně
zvládnutému Uhřickému projektu, ale také
díky zkušenostem s podobnými instalacemi
v devadesátých letech. Tak jako tak, pro Zeppelin CZ znamenalo vítězství v tomto tendru
obrovskou výzvu.

Instalované technologie
Pojďme se ale nyní podrobněji podívat na
technickou stránku projektu. Kompresorová
soustrojí jsou klíčovou součástí provozu podzemních zásobníků. Jejich úkolem je vtlačovat
plyn, dopravený na místo potrubím z tranzitní
sítě, do podzemních zásobníků, které jsou hluboké 1 700 – 1 900 metrů. Tlak, pod kterým
je plyn do zásobníků vtlačován, dosahuje až
22 MPa.
K pohonu kompresoru se využívá motoru Cat®
G3616, což je šestnáctiválec o objemu 339 litrů, výkonu 4500 koní a hmotnosti 37 tun. Ještě o pět tun více má pístový kompresor Ariel.
Celé soustrojí včetně přídavných komponentů
pak váží 102 tun. Kromě samotného motoru
a kompresoru byly součástí dodávky i systém
odvodu spalin včetně tlumičů, plynová trať,
chladicí soustava o velikosti tenisového hřiště
a další nezbytná zařízení.

Samotnému ukotvení soustrojí na místo předcházela jeho montáž ve společnosti PSE v Hannoveru za účasti specialistů ze Zeppelin Power
Systems. Z výrobních závodů v USA totiž dorazil motor i kompresor zvlášť.
Následoval náročný transport na místo instalace, kde byly všechny komponenty postupně
usazeny na připravené základy a zakonzervovány. Až následně byla postavena budova kompresorové stanice, po jejímž dokončení pokračovala montáž jak procesního potrubí, tak potrubí
a kabelových rozvodů pro všechny pomocné
celky. Uvedení celého soustrojí do provozu trvalo téměř 6 měsíců, přičemž funkční testování
probíhalo další tři měsíce.

Princip skladování plynu
Nově vybudovaný plynový zásobník v Dambořicích s kapacitou 450 milionů metrů krychlových je jedním z největších a nejmodernějších
u nás. Je vybaven špičkovou technologií, která
umožňuje plyn vtlačovat, upravovat i zpětně těžit, a to vše při dodržení nejpřísnějších norem
pro bezpečnost provozu. Zásobník leží na zčásti
vytěženém největším ložisku ropy, které bylo
na území ČR objeveno a těženo. Právě vytěžená
ložiska plynu, eventuálně ropy, jsou nejvhodnějšími objekty pro podzemní skladování zemního
plynu. Ložisko Dambořice je tvořeno propustnými porézními pískovcovými horninami jurského

Zakonzervované soustrojí právě dorazilo
na místo a bylo položeno na základovou desku
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Pohled do rozestavěné kompresorové haly

stáří, utěsněnými v nadloží mohutnými vrstvami nepropustných jílovitých hornin. Skladovaný
plyn je zatláčen do ložiska, kde zaplňuje póry
horniny uvolněné vytěžením ropy.

Zhodnocení projektu
Divize Energetické systémy Zeppelin CZ si úspěšným projektem pro MND vystavila vstupenku do
světové extraligy v instalacích pro petrochemický průmysl. Jak už to v podobných případech
bývá, nejtvrdším oříškem nebylo ani tak samotné
technické řešení, ale koordinace všech subdodavatelů, sledování návazností jednotlivých technologických celků a v neposlední řadě i práce
v přísných bezpečnostních podmínkách.
Jen pro ilustraci náročnosti – průvodní technická dokumentace k projektu má více než
15 000 stran. Celkový finanční objem zakázky
pro MND je přibližně 24 mil. eur.

Při usazování zařízení se hraje doslova o každý centimetr
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V Ondřejovské hvězdárně spoléhají
na záložní zdroje od Zeppelin CZ

Observatoř Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejovské hvězdárně

Pětatřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy se na okraji obce Ondřejov nachází hlavní observatoř Astronomického ústavu Akademie
věd České republiky. Ondřejovská hvězdárna je známá mezi turisty i astronomy. Svou celosvětovou proslulost získala například výpočtem drah ve sluneční soustavě i v atmosféře naší Země, díky kterým byly v roce 1959 nalezeny Příbramské meteority. Byly to vůbec
první nalezené meteority „s rodokmenem“, kdy byl znám jejich původ. Mezi „novější“ úspěchy astronomů z Ondřejova patří například
určení dráhy a původu Čeljabinského meteoritu.
Oddělení meziplanetární hmoty se zabývá především pozorováním bolidů (jasných meteorů),
ale věnuje se i výzkumu asteroidů. Toto oddělení je také centrem evropské bolidové sítě
a zpracovává data naměřená ze šesti států.
Spravuje síť 10 kamerových stanic pro sledování jasných meteorů (bolidů) po celé republice.
Jiné oddělení se věnuje například výzkumu hvězd
a ke své práci používá především největší dalekohled v České republice – reflektor se zrcadlem
o průměru 2 metry (instalován v roce 1967).

Bez elektřiny už ani hvězdu…
Vzhledem ke skutečnosti, že observatoř v Ondřejově je zapojena do širšího mezinárodního výzkumu, bylo nutné vyřešit otázku energetického
zabezpečení celého areálu. Případný výpadek
elektrické energie by mohl mít vážné dopady na
výsledky pozorování. Moderní hvězdárny totiž
dnes fungují tak, že pozorovací technologie
jsou plně digitalizovány a astronomové posléze
vyhodnocují data, která se „nahrála“ během
předchozí noci.
Proto bylo rozhodnuto nainstalovat v areálu dvě
elektrocentrály; pro každé pracoviště jednu.
Volba padla na bezbateriová energocentra od
1
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divize Energetické systémy Zeppelin CZ.
Přístroje pro pozorování meteorů a bolidů a oddělení výzkumu hvězd s dvoumetrovým reflektorem jsou zálohovány energocentrem NZ2®
v kontejnerovém provedení. Energocentrum
NZ2® se skládá z elektrocentrály Cat GEH 275
o výkonu 275 kVA, která je doplněna rotačním
zdrojem UPS Cat 250i o výkonu 250 kVA.
Součástí energocentra je i vzduchotechnika,
palivový systém, systém odvodu spalin, rozvaděč automatického startu a řídicí modul celého
energocentra.
Sluneční oddělení je zálohováno energocentrem
DC2® . Tento záložní zdroj se konstrukčně liší od
energocentra NZ2® tím, že používá standardní
zdroj UPS, ale opět s bezbateriovým zásobníkem energie UPS Cat 250. Srdcem energocentra je elektrocentrála Cat GEH 220 o výkonu
220 kVA, doplněná standardním zdrojem UPS
Eaton 9355 o výkonu 160 kVA a dalším příslušenstvím. Součástí dodávky Zeppelin CZ byla
i instalace, nezbytné terénní úpravy a připojení
energocenter do hlavní rozvodny hvězdárny.
„Použití bezbateriových zásobníků energie
bylo pro instalaci energocenter v ondřejovské

E vropská bolidová síť je systém 34 stanic, které fotografují přelet jasných meteorů,
zvaných bolidy. Síť začala fungovat v roce 1963.
Její stanice jsou v Česku, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Belgii a ve Švýcarsku. (Zdroj: Wikipedia)

hvězdárně nezbytné,“ říká František Nový z divize Energetické systémy Zeppelin CZ, který
za projekt zodpovídá. „Obě energocentra jsou
instalována ve speciálních kontejnerech mimo
budovy ústavu, a jsou tak vystavena různým
povětrnostním vlivům. V podmínkách, kde se
venkovní teplota pohybuje mezi minus 20 °C
a plus 40 °C, není možné provozovat běžné záložní zdroje s bateriemi.“
Až půjdete na návštěvu ondřejovské hvězdárny
(pro veřejnost je přístupná od května do září každou sobotu a neděli), možná si dvou zelených kontejnerů ani nevšimnete. Pokud ano, tak už nyní
víte, co se v nich skrývá.
Více najdete také na webu http://www.asu.cas.cz
nebo na Facebooku Astronomický ústav AV ČR.
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Data jsou díky
Zeppelin CZ
v bezpečí!

Elektrocentrály Cat® 3512 z

Dvě elektrocentrály Cat® zálohují nové datacentrum v Praze
Spolupráce světového technologického leadera,
společnosti Foxconn a investiční skupiny KKCG
přinesla své ovoce. Dne 29. září bylo za účasti
českého premiéra a zástupců obou společností uvedeno do provozu super moderní datové
centrum Safe DX v Praze. V oblasti datového
zabezpečení je to pilotní projekt, další podobné
projekty by mohly následovat i v ostatních evropských zemích. Datacentrum by mělo sloužit
jak pro zálohování informací obou společností,
tak jako datová infrastruktura pro investiční
skupiny z Asie, mířící na evropský trh.
Datové centrum ve Vysočanech vzniklo rekonstrukcí objektu Lucerna, který dříve sloužil jako
sklad filmového materiálu. V původním objektu
byl skladován vysoce hořlavý filmový materiál,
takže pro své nové účely byl objekt již náležitě
připraven, a to včetně bezpečnostních úprav
okolních pozemků.

Maximální bezpečí
formou „na klíč“
Požadavky na zabezpečení elektrickou energií
jsou v případě datových center velmi přísné.
Společnost Zeppelin CZ, divize Energetické systémy, připravila pro zákazníka spolehlivé řešení,
jehož základem jsou dvě elektrocentrály Cat®
3512 o výkonu 1400 kVA. Jak už to v podobných případech u Zeppelin CZ bývá, kromě uvedených elektrocentrál bylo instalováno i kompletní příslušenství, skládající se z palivového
systému se čtyřmi podzemními nádržemi (každá
o objemu 3,5 m3), dvoustupňových výfukových
tlumičů, nebo třísložkového nerezového potrubí
pro odvod spalin. Součástí zakázky byla i instalace vzduchotechniky v celém objektu včetně
rekuperace a klimatizace.

„Datacentrum Safe DX se bude postupně rozšiřovat tak, jak poroste jeho výpočetní výkon.
Podle toho se bude rozšiřovat i energetické
zabezpečení objektu, takže k současným dvěma elektrocentrálám Cat 3512 lze v budoucnu
snadno instalovat další dvě. Veškeré zázemí je
pro toto rozšíření připraveno a další instalace
bude proto velmi rychlá,“ říká odborný prodejce
divize Energetické systémy Jan Kouřil, který měl
celou zakázku na starost. Podle Karla Kuchty,
který je v divizi ES zodpovědný za marketing
a rozvoj obchodu, se jedná o prestižní zakázku
s velkým potenciálem do budoucna. „Firmy požadují dlouhodobou garanci dodávky elektrické
energie a elektrocentrály Caterpillar takovou
jistotu poskytují. O tom koneckonců svědčí i jejich instalace v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.“ Pro jaderné elektrárny i datová
centra umí Zeppelin CZ postavit energocentrum
takřka na míru, a to včetně nastavení poprodejních služeb. Pro kritické aplikace vyvinul
Zeppelin CZ i vlastní systém, který místo baterií
používá spolehlivější mechanický princip. Ani
zpřísňování emisních norem není pro elektrocentrály od Caterpillar problém – současná výrobní
řada splňuje emise, které vejdou v platnost až
v roce 2018.

která se uplatní jak ve stavebních strojích, tak
u energetických zařízení. Nadčasová řešení najdeme i v oblasti skladování energie. V situaci,
kdy jsou přenosové soustavy v důsledku dodávek energie z obnovitelných zdrojů přetěžovány,
je otázka po uskladnění energie klíčová. Caterpillar tuto problematiku sleduje a jako odpověď
přichází s novou generací akumulátorů na bázi
zinkových solí. Na rozdíl od dosud používaného
olova či lithia nejsou tyto nové akumulátory závislé na vnějším prostředí a mají výrazně delší
životnost. Akumulátory jsou nyní ve stadiu prototypových zkoušek a na trh by měly být uvedeny v roce 2017. Jejich využití při zajišťování
energetické bezpečnosti technologických celků
a budov se nabízí. Perspektivu v zabezpečeném
napájení mají i plynové motory nebo motory na
alternativní paliva. Divize Energetické systémy
společnosti Zeppelin CZ má pro následující období připravenou celou řadu zajímavých alternativ, z kterých lze poskládat účinné, ekologické
a úsporné zařízení pro zabezpečené napájení.

Projektovaná životnost energocentra Zeppelin
CZ v datacentru Safe DX je 20 let. I když je
tato lhůta několikanásobně delší, než je morální
životnost IT technologií v datacentru, po celou
tuto dobu je garantován servis, náhradní díly
i technická podpora. Po uplynutí doby životnosti
lze energocentrum modernizovat.

Na skok v budoucnosti…
U projektu datacentra Safe DX společnost Zeppelin CZ spolu s výrobcem Caterpillar prokázali
schopnost přicházet s nadčasovými řešeními,

33

ENERGETICKÉ SYSTÉMY

Neobyčejné vynálezy
se bez energie
neobejdou

le na střeše budovy. Toto řešení umožňuje lépe
využít daný prostor a také snadněji odvádět
spaliny vzniklé provozem. Jak říká jeden z realizátorů projektu Jan Kerber z divize ES Zeppelin
CZ, instalace na střeše si vyžádala i řadu dalších
úprav: „Součástí dodávky byl i palivový systém,
který umožňuje čerpání paliva z autocisterny až
na střechu nad osmým podlažím, kde jsou elektrocentrály instalovány. Aby nedošlo k úniku
paliva, jsou elektrocentrály vybaveny dvouplášťovými nádržemi přímo od výrobce Caterpillar.“

Technické zajímavosti
Elektrocentrála Cat v oblacích

Vítězné náměstí v Praze se brzy stane vyhledávanou adresou mezi vědci a vynálezci.
Právě tady totiž příští rok otevře své brány moderní vědecké centrum, zaměřené například na umělou inteligenci a robotiku. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
(CIIRC), jako jeden z vysokoškolských ústavů ČVUT, nabídne zázemí pro širokou paletu
vědeckých oborů a činností. Od nového institutu si v ČVUT slibují, že pomůže spojit
teoretickou výuku s praktickým bádáním a propojí vědeckou obec ČVUT s dalšími tuzemskými i zahraničními vědeckými centry. V nově vybudovaném institutu zanechala svůj
výrazný otisk také divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ. Ptáte se, jaký?
Pojďme popořádku…

Příspěvek Zeppelin CZ vědě
Spolupráce divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ (dále jen ES) a akademické
obce ČVUT na projektu CIIRC v Dejvicích není
náhodná. Jak říká zástupce marketingu divize
ES Karel Kuchta, České vysoké učení technické
je pro Zeppelin CZ vítaným partnerem: „Mezi
ČVUT a naší divizí probíhá řada konzultací. Častým tématem je například otázka spolehlivosti
záložních energetických zdrojů. V minulosti jsme
například spolupracovali na přípravě energetického projektu pro zamýšlený vojenský radiolokátor v Brdech, který se ale nakonec z politických

důvodů nerealizoval,“ dodává Karel Kuchta. Právě zkušenosti a znalosti specialistů divize ES se
hodily i při výstavbě budovy CIIRC v Praze-Dejvicích. Zabezpečení elektrickou energií je v případě CIIRD klíčové – vždyť celý objekt je doslova
prošpikován datovými sítěmi a rozvody; navíc tu
jsou laboratoře vybavené moderními technologiemi s vysokou energetickou náročností.
Základem použitého řešení jsou dvě elektrocentrály Caterpillar C13 400 kVA, které zajišťují
napájení obou částí budovy CIIRC. Zatímco nejčastěji se elektrocentrály instalují v suterénu,
v tomto případě byly umístěny poněkud nezvyk-

Proč je dobré mít u nás Český institut informatiky,
robotiky a kybernetiky?

Elektrocentrály používají šestiválcové motory Caterpillar C13 ACERT o objemu 14,2 litru.
V případě přerušení dodávky elektrické energie
spotřebují za hodinu 58 litrů paliva. Jsou instalovány v protihlukové kapotě, která současně
chrání stroje před povětrnostními vlivy. Hmotnost každé elektrocentrály je téměř pět tun a obě
elektrocentrály jsou umístěny na střeše budovy
na speciálním rámu z ocelových profilů. Přestože
pod elektrocentrálou není betonový základ, chvění při provozu se díky speciálnímu složení střešního pláště na skelet budovy nepřenáší.
Usazení elektrocentrál na střechu budovy připomínalo cirkusové představení, alespoň podle počtu přihlížejících. Obě elektrocentrály dopravil na
střechu jeřáb se speciálním výložníkem, k jehož
montáži a demontáži bylo potřeba třináct hodin.
Divize Energetické systémy Zeppelin CZ prokázala v případě této netradiční zakázky pro ČVUT,
že je schopna realizovat energetická řešení té
nejvyšší kvality, a to formou na klíč. Nové výzkumné centrum pomůže škole k lepší mezinárodní spolupráci a pro divizi ES je zakázka výbornou
referencí ukazující její možnosti v oblasti nouzového napájení technologických celků a budov.
Usazené elektrocentrály na střeše
dejvické budovy

Moderní technologie prostupují naším životem stále častěji. Máme chytré telefony i chytré televize; u doktora nás vyšetří nebo odoperují automatizovaní roboti, automatika se uplatňuje ve
výrobě i distribuci, první smělejší pokusy se objevují i v řízení automobilů. Pro zachování konkurenceschopnosti České republiky na globálním trhu jsou výzkumná pracoviště jako je CIIRC
nezbytná. CIIRC se zaměřuje především na tyto oblasti:
• automatické řídicí systémy,
• robotika / umělá inteligence,
• počítačová grafika / počítačové vidění,
• softwarová řešení,
• diagnostické systémy (medicína, průmysl),
• telematické systémy.
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VÍME, CO DĚLÁME
A PRO KOHO TO DĚLÁME...
PŮJČOVNA STROJŮ ZEPPELIN CZ
MÁ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO!
Z ŠIROKÉ NABÍDKY STROJŮ
A ZAŘÍZENÍ VÁM PŮJČÍME
NAPŘÍKLAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stavební a zemní stroje Cat®
Silniční stroje Cat®
Těžební stroje Cat®
Pracovní plošiny
Přívěsy
Manipulační techniku
Elektrocentrály
Vibrační a hutnicí techniku
Malou mechanizaci

... a spoustu dalších „hraček“!

PŮJČOVNY STROJŮ
ZEPPELIN CZ

•
•
•
•
•

Více než 1 400 strojů a zařízení
Krátkodobé i dlouhodobé pronájmy
13 půjčoven v ČR
Akční ceny a nabídky
Zaškolení obsluhy / poradenství

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

NOVÉ STROJE CAT

Volba, která nezklame:
hydraulická minirýpadla
Cat® řady E

Cat® 305E2 CR je univerzálním pomocníkem nejen ve stavebnictví, ale také v průmyslové výrobě nebo v zemědělství.

Společnost Zeppelin CZ, oficiální prodejce
stavebních a zemních strojů výrobce Caterpillar v České republice, nabízí svým
zákazníkům komplexní řadu hydraulických
minirýpadel Cat s provozní hmotností
v rozsahu od 0,9 do 9 tun. V České republice jsou nejprodávanějšími modely Cat®
303.5 E (3,7 t; 23,6 kW) a Cat® 305E2 CR
(5,2 t; 30 kW); pojďme si na nich ukázat,
co všechno minirýpadla řady „E“ umí…
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Minirýpadla Cat řady E:
pracanti s nízkými náklady
Všechna hydraulická minirýpadla Cat řady
E v sobě spojují vysokou výkonnost a kompaktní rozměry, které umožní obsluze pracovat i ve stísněných podmínkách, například
uvnitř objektů a budov. Minirýpadla mají
navíc nulový převis zádní nástavby, takže
poloměr otočné nástavby nepřekračuje šířku

podvozku. Rýpadla s kompaktním radiusem
vynikají stabilitou, k čemuž přisívá integrované protizávaží. Ke stroji je tak možné upnout
i příslušenství s vyšší hmotností nebo delší
násadou. Tradičně silnou zbraní všech strojů
Cat je výkonná hydraulika. Oba výše zmíněné
modely jsou vybaveny hydraulikou s funkcí
regulace zatížení, což znamená, že si obsluha může přizpůsobit požadovaný hydraulický
průtok podle aktuálních podmínek. Možnost

NOVÉ STROJE CAT

Detail barevného ovládacího
panelu COMPASS v kabině stroje

Po odklopení bočního krytu získá obsluha přístup
k důležitým servisním a kontrolním bodům

zvolit si průtok samozřejmě přispívá k lepší spotřebě
paliva a nedochází k nadměrnému opotřebení ostatních komponentů.

paty, ale také hydraulická kladiva, šneky, vibrační
desky nebo demoliční nůžky.

Nastavení hydrauliky se v minirýpadlech Cat® 303.5
E a Cat® 305E2 CR odehrává na ovládacím panelu
COMPASS, ve kterém jsou integrovány i další užitečné ovládací prvky. Lze odtud nastavovat například
propracovaný imobilizér proti odcizení stroje, nebo
zapínat ECO režim, který uspoří až 20% paliva ve
srovnání se standardním provozním režimem. Kromě
toho slouží COMPASS monitor také jako indikátor
stavu stroje – zobrazuje se na něm například komplexní diagnostika včetně předepsaných údržbových
intervalů. Tento jednoduchý panel, který v sobě sdružuje všechny důležité funkce, zjednodušuje ovládání
stroje a umožňuje obsluze přizpůsobit si jej aktuálně
prováděné práci.

Veškeré údržbové práce jsou u minirýpadel Cat velmi
snadné. Důležité kontrolní servisní body, jako je třeba chladič oleje či motoru, jsou dobře dostupné ze
země; rýpadla jsou vybavena také speciálním ventilem
pro odběr vzorků kapalin, které tak mohou být zasílány k analýze do certifikované laboratoře S•O•SSM
společnosti Zeppelin CZ. Z hlediska zvýšení provozuschopnosti stroje stojí za zmínku i prodloužené servisní intervaly pro výměnu motorového oleje a filtrů. Za
vyklápěcím bočním krytem najde strojník další důležité
komponenty, jako je vzduchový a palivový filtr, akumulátor, nebo hlavní hydraulický
ventil, takže ani při důkladnějKabina nabízí dostatek místa i pro vysoké postavy;
ší údržbě není potřeba odklápohodlí zaručuje bohatá výbava a polstrovaná
pět celou kabinu. Všechny tyto
sedačka s výborným bočním vedením
zmíněné detaily ušetří čas,
strávený nad údržbou stroje,
a i méně zkušený strojník má
dokonalý přehled o stavu svého stroje.

Robustní podvozek „éčkových“ minirýpadel je dodáván buď s pryžovými pásy, které se výborně hodí na
měkčí povrchy, jako je tráva, dlažba nebo štěrk; nebo
s volitelnými ocelovými pásy, zlepšující stabilitu stroje při bočním rýpaní. Tento typ pásů je ideální volbou
například při různých demolicích. Pro jednoduché
čištění terénů nebo zahrnování výkopů přijde vhod
standardně dodávaná plovoucí radlice. Volitelně lze
minirýpadla vybavit úhlovou natáčecí radlicí, ovládanou z kabiny pomocí joysticku.

Jeden stroj pro mnoho činností…
Minirýpadla Cat řady E jsou nabízena buď s mechanickým, nebo hydraulickým úchopem čepu. Obě možnosti poskytují stabilní upnutí; v případě hydrauliky
však obsluha může pohodlně měnit příslušenství,
aniž by musela opustit kabinu stroje. Při kalkulaci
návratnosti investice do stavební techniky je kromě
přímých provozních nákladů důležitým ukazatelem
také všestrannost stroje. U minirýpadel Cat řady E
je rychlá návratnost finančních prostředků zaručena
širokým výběrem originálního příslušenství Cat pro
různé typy práce. Z široké nabídky si majitel stroje
může vybrat například klasické lopaty, příkopové lo-

Snadný servis šetří čas i peníze

Financování na
míru
Více informací o minirýpadlech Cat řady E se dozvíte
u prodejců společnosti Zeppelin CZ, kteří vám poskytnou
informace o volitelné výbavě
a dostupnosti jednotlivých
typů. K nákupu stroje lze využít některou z výhodných nabídek financování, které Zeppelin CZ nabízí ve spolupráci
s renomovaným finančním
partnerem, společností Cat
Financial Services ČR. Více
se dozvíte na webových stránkách www.zeppelin.cz
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Války na Balkáně zanechaly
infrastrukturu v troskách.
V Bosně a Hercegovině ji
spravuje technika Cat®

Na neklidném Balkáně se toho vždycky hodně
dělo, a tak není divu, že má Bosna a Hercegovina kulturně, politicky a společensky jednu
z nejbohatších historií v regionu. Je známá
svojí přírodní krásou i kulturním dědictvím
vycházejícím ze šesti historických civilizací.
S výjimkou dvacetikilometrového jaderského pobřeží je téměř vnitrozemským státem.
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Centrální a jižní část země je hornatá, severozápad mírně kopcovitý a severovýchod
převážně rovinatý. Ve vnitrozemí je mírné klima s horkými léty a chladnými, zasněženými
zimami, jižní cíp země se podnebím podobá
Středomoří.
Bratrovražedná válka v tehdejší Jugoslávii

zemi velmi zasáhla a zpustošila. Když se pomalu začala stavět na nohy, jednou z priorit
při budování infrastruktury byla také stavba
dálnic. Začínalo se od nuly, protože před válkou v této oblasti žádné dálnice nebyly. Dnes,
po dvaceti letech, mohou Bosňané využívat
k rychlému cestování 120 kilometrů dálnic
a další se stále stavějí. V současnosti je zřej-

ZE SVĚTA

Nivelační řídicí systém AccuGrade™
Tento systém využívá získaných dat (například pomocí satelitní technologie
GPS) k přesnému polohování pracovního nástroje, například při provádění výkopů, vytváření svahů, rozrývání nebo planýrování. Infomace přenášené na
barevný displej v kabině slouží posádce stroje k velmi přesné a také bezpečné
práci. Systém AccuGrade™ zvyšuje produktivitu na pracovišti až o 40 %. Tato
technologie je dostupná také v České republice, a to prostřednictvím společnosti Zeppelin CZ, výhradního dealera strojů a technologií Cat®.

mě největším a nejvýznamnějším projekt autostrády,
která spojí města Banja Luka a Doboj.
Řízení projektu má v kompetenci největší soukromá
stavební firma a zároveň lídr v tomto oboru v Bosně
a Hercegovině společnost Integral Inženjering ze skupiny Integral Grupa, která se specializuje na velké
projekty občanských a inženýrských staveb. Společně
s dalšími subdodavateli je zodpovědná za výstavbu sedmdesátikilometrového dálničního úseku. Celá stavba
je plánovaná na čtyři roky, letos v červenci by se měla
otevřít část dálnice mezi městy Doboj a Prnjavor.
Na většinu prací na tomto úseku dálnice využívají
stavaři také stroje Cat©. Pracuje jich zde třicet šest,
především těžká rýpadla, dozery, grejdry, kloubové
dampry, ale i některé menší stroje, jako jsou rýpadlo-nakladače nebo minirýpadla. „Téměř 70 % flotily Integral Inženjering tvoří stroje Cat©. Jak my jako majitelé
a provozovatelé, tak strojníci jako jejich obsluha jsme
s nimi maximálně spokojeni,“ říká Siniša Praštalo, ředitel a spoluvlastník společnosti Integral Grupa.
Plánované termíny pomáhá splnit také instalovaná
technologie AccugradeTM, která je na místní poměry
relativně nová. „Jsme první firmou v Bosně a Hercegovině, která si pořídila tento systém,“ chlubí se
vedoucí úseku strojů ve firmě Vlajko Nikolić a pokračuje: „Rychlost a efektivnost práce s touto technikou
na mě opravdu zapůsobila. Kvalita práce je vynikající a stejně tak vítáme snížení nákladů v souvislosti
s nižší spotřebou paliva. Naši strojníci na grejdrech
bez tohoto systému postavili za den 250 metrů silničního tělesa s finální úpravou podkladu, zato dnes
dokážeme postavit kilometr denně. To mluví samo za
sebe. AccuGrade máme na všech grejdrech a dozerech a chceme ho instalovat i na rýpadla.“

K vyšší produktivitě a efektivitě práce napomáhá také
servisní smlouva o údržbě strojů Cat©, kterou firma
uzavřela se společností Teknoxgroup. Ta v Bosně
a Hercegovině zastupuje značku Caterpillar. „Vysvětlujeme našim zákazníkům, jak důležitý je pravidelný
a profesionální servis strojů a jejich údržba, když
chtějí mít svůj strojový park v dobrém technickém
stavu, připravený na jakékoliv úkoly. Zvlášť u tak velkého projektu, jako je dálnice, to je prostě nezbytné,“
poznamenává ředitel zastoupení Caterpillar Mirza Sablijica. „To znamená, že umíme předcházet poruchám
strojů, a to je také naše výhoda, když nás potenciální
zákazníci porovnávají s konkurencí.“
Slova ředitele Sablijici potvrzují i v Integral Grupě.
Smlouvu o servisu využívají do posledního puntíku
a oceňují přitom vysokou úroveň poskytovaných služeb i rychlost dodávky náhradních dílů. Ve smlouvě
mají zakotvenou také přítomnost servisních techniků na stavbě podle momentální potřeby, aby se
předešlo poruchám a zbytečným zdržením. Ti také
zároveň školí strojníky a opraváře ze společnosti
Integral Grupa.
Kromě dálnice mezi městy Banja Luka a Doboj staví
Bosňané ještě další dálniční úseky: centrální část
koridoru 5C kolem města Zenica, jižní část téhož koridoru od města Počitelj až po obchvat Medjugorje
a také část severní trasy od Odžaku k hranici s Chorvatskem. Připravují se plány na výstavbu celkem 230
kilometrů dálnic během příštích pěti až šesti let. Dálničním koridorem 5C se završí nejzásadnější projekt
dopravní infrastruktury v zemi. Možná po něm příště
pojedete na dovolenou i vy.
Převzato z Cat Magazínu č. 1/2016
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Jak dostat stotunový
nakladač 750 metrů
pod zem?

Nakladač Cat® 992K je připravený na svou „podzemní misi“
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Nakladač bylo nutné nejprve rozebrat na samostatné součásti a v podzemí znovu složit

Komponenty nakladače byly přepravovány 5 metrů širokou šachtou do hloubky 750 metrů

Zajímavý příběh k nám do redakce tentokrát doputoval ze sousedního Německa. Hlavní roli v něm sehrál
kolový nakladač Cat® 992K, zakoupený firmou K + S Rohsalz. Ta provozuje v Německu několik solných
dolů a 100 tunový nakladač potřebovala k přemístění 33 tisíc tun surové soli 750 metrů pod zemským
povrchem.
Nakladač řady K má navázat na výbornou pověst svého
předchůdce, nakladače Cat® 992G, kterého do solných
dolů zakoupili v roce 1999 a který zde odpracoval přes
32 000 motohodin. O spokojenosti s tímto strojem svědčí
i slova manažera pro stroje a technologie, Petera Budesheima: „Tento nakladač je asi tím nejlepším, s čím jsme
se tady setkali.“ Když přišla řeč na pořízení náhrady za
starší „géčko“, volba padla logicky na jeho pokračovatele, Cat® 992 nové řady K. Pro práci v solných dolech
však musel nový nakladač projít řadou speciálních úprava
a hlavně jeho transport do podzemí skrze šachtu na materiál vyžadoval koordinaci a spolupráci několika týmů.

Výbava na míru
Práce v podzemí, v prostředí agresivního solného prachu, klade na veškeré technologie obrovské nároky.
Bylo tedy jasné, že tovární sériová výbava kolového
nakladače v tomto případě postačovat nebude. Dle požadavků zákazníka byl proto stroj dovybaven ochranným
ventilačním systémem, který strojníka v kabině chrání
před jemným solným prachem. Kvůli bezpečnosti posádky byly na zesílená skla kabiny namontovány ochranné
mříže, v nakladači najdeme dále palubní hasicí přístroje,
bezpečnostní systém se zpětnou kamerou a výstražnou
signalizaci. Specialitou byla také instalace vysokotlakového palivového systému, který umí naplnit 1300litrové
nádrže stroje za necelých deset minut.
I přesto, že jsou v solných dolech umístěny výkonné
ventilační systémy, jedním z dalších důležitých požadav-

ků zákazníka bylo, aby stroj splňoval nejnovější emisní
normy. „Zárukou nízkých emisí je v tomto případě moderní elektronicky řízený dvanáctiválec splňující emisní
stupeň Stage IV, což u nakladačů této velikosti nemůže
nabídnout žádný jiný výrobce stavebních strojů,“ dodává
Peter Budesheim.

Spouštění pod povrch
Správná konfigurace stroje, spočívající v montáži bezpečnostních prvků nebo speciálně upravené lopaty Cat®,
byla pouze prvním krokem. Tím druhým a složitějším
bylo dopravení nakladače na místo jeho nasazení; tedy
do solného dolu 750 metrů pod zem. Jedinou možností,
jak ho tam dostat, bylo spuštění pět metrů širokou šachtou dolu Hattorf. A to byl úkol pro mechaniky Kasselské
pobočky firmy Zeppelin, kteří museli nakladač rozebrat
a jednotlivé komponenty obalit a připravit tak k náročnému transportu pod zem. Velké součásti stroje, jako je například rám, motor a chladicí jednotka, byly přemístěny
v celku. Lopata nakladače byla z důvodu své nadměrné
velikosti přepravována ve dvou kusech.
Dopravní šachtou dolu Hattorf bylo spuštěno dvacet
jednotlivých součástí, z nichž každá vážila přes tři tuny,
a více než padesát palet se zabalenými menšími komponenty. Z jednotlivých součástek se pak stroj na místě
znovu postavil. Dodávka stotunového nakladače formou
„stavebnice“ je poměrně ojedinělá a poukazuje na vysokou technickou vyspělost dodavatele.
Převzato z www.cat.com & Deutsches Baublatt

Komponenty nakladače byly přepravovány
5 metrů širokou šachtou do hloubky 750 metrů
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NOVÉ STROJE CAT

Hvězda demoprogramu
pro zemědělce: kolový
nakladač Cat® 930M

Produktové portfolio výrobce Caterpillar obsahuje také řadu strojů určených pro zemědělské či lesnické aplikace. Z nabídky oficiálního prodejce značky Cat® v České republice,
společnosti Zeppelin CZ, vám tentokrát představíme kolový nakladač Cat® 930 z nové
série M. Tento typ byl aktuálně zařazen do tzv. DEMO programu – tedy je možné si jej od
společnosti Zeppelin CZ zapůjčit a vyzkoušet si, co nový nakladač umí a jak se hodí do
konkrétního zemědělského provozu.

Řada M nastavuje nová
měřítka v produktivitě
Už předchozí řada kolových nakladačů s označením K (924K, 930K, 938K) sbírala u zemědělců
plusové body zejména díky nízké spotřebě paliva
a širokému rozsahu použití. V nové řadě M najde
obsluha stroje několik dalších vylepšení, které
usnadňují provoz a zvyšují celkovou efektivitu
stroje. Podobně jako u série K i tady je úspora
paliva zaručena perfektním sladěním všech klíčových komponentů stroje počínaje elektronicky
řízeným hydrostatickým pohonem přes motor
Cat® 7.1 ACERT s velkým točivým momentem
při nízkých otáčkách až po výkonnou hydrauliku.
Stroj je osazený automaticky řízeným emisním
modulem (přidávání roztoku AdBlue), který se
spolu s filtrem pevných částic postaral o splnění
emisních norem stupně 4 (EU).
Co dalšího mohou zemědělci na tomto nakladači
ocenit? Novinkou je možnost předvolit si některý
z přednastavených režimů výkonu, a to prostřednictvím barevného LCD displeje (oproti sérii K je
displej větší a s vyšším rozlišením). „Jednoduše,

pomocí jednoho tlačítka, si strojník navolí optimální nastavení stroje pro danou aplikaci, což
pomáhá nejen snižovat přímé provozní náklady,
ale také to snižuje celkové opotřebení stroje,
čímž klesají i dodatečné náklady na servis,“ zmiňuje jednu z výhod „zkušebního“ nakladače Cat®
930M Pavel Škopek, předváděcí technik společnosti Zeppelin CZ. Právě on má ve společnosti na
starosti DEMO program, a má tedy dokonalý přehled o tom, jak se konkrétní stroje osvědčily v praxi a co mohou svým potenciálním majitelům nabídnout. „Nová 930M v konfiguraci AGRO je pro
zemědělce ideální. Stroj může být nakonfigurován
tak, že jeho výsypná výška je až pět metrů, což
zemědělci ocení například při nakládce vysokých
valníků. Z dalších výhod bych kromě nízké spotřeby vyzdvihl i komfortní kabinu s bezkonkurenční
úrovní vnitřního hluku,“* dodává Pavel Škopek.
V případě zájmu o DEMO program k tomuto
nakladači neváhejte a obraťte se na některého
z lokálních prodejců společnosti Zeppelin CZ.
Kontakty a další informace jsou dostupné na
www.zeppelin.cz.
* 64 db (A) – poznámka autora
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Nastavení několika funkcí stroje současně jedním stiskem
tlačítka – takový je aktuální trend v Caterpillar. Díky velkému
barevnému displeji je ovládání hračkou
Silážování, manipulace s hnojem, nakládka valníků nebo údržba
areálu – tady všude je nakladač Cat® 930M jako doma
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TRAINING DAY 2017 se blíží...

PODUNAJSKÉ
BISKPUPICE

Zeppelin CZ s.r.o. a TATRA TRUCKS a.s. vás zvou na jedinečnou předváděcí akci. Přijďte si vyzkoušet stroje Cat®
a nákladní vozy TATRA! Bohatý doprovodný program, komentované ukázky strojů a technologií, historické a soutěžní
speciály – to vše nabídne letošní CAT® TATRA ROADSHOW!
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Začátek programu v 10:00 hodin. | Rezervace na roadshow.zeppelin.cz.
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LEDČICE (CZ)
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