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Půjčovny Phoenix-Zeppelin
Servisní služby
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DÁVÁME SVĚTU TVAR

Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. je vedoucí firmou na trhu stavebních a zemních strojů, manipulační techniky a energetických systémů v České republice.
Je součástí koncernu Zeppelin GmbH, který se orientuje na stavební stroje, energotechniku a sila. Toto partnerství a více než čtyřicet let zkušeností se stroji
Caterpillar umožnilo firmě Phoenix-Zeppelin pro své zákazníky vybudovat jedinečný systém dodatkových služeb. Phoenix-Zeppelin je dynamicky se rozvíjející
společností, která neustále rozšiřuje pole své působnosti o další typy strojů a techniky.

Prodej

stavebních
strojů a zařízení
Caterpillar
manipulační techniky Hyster
zemědělských strojů Challenger
třídicí techniky MFL
hutnicí a vibrační techniky Weber

Půjčovny The Cat
Rental Store
p ronájem stavebních strojů
a zařízení
malé mechanizace
manipulační techniky
komplexní, spolehlivá řešení
v oblasti energetických systémů

Prodej použitých strojů
s tavebních strojů
manipulační techniky
zemědělských strojů
Použité stavební stroje se zárukou
Cat Certified Used
Stroje s prodlouženou zárukou

Servis

Průmyslové systémy a sila

p o celou dobu životnosti strojů:
údržby, opravy, preventivní zásahy,
speciální, nejmodernější
diagnostická a laboratorní technika

Náhradní díly
k valita – originální náhradní díly
dostupnost – každá pobočka má
vlastní skladovací prostory

inovativní technologie manipulace
se sypkými hmotami
dodávka průmyslových provozů na klíč

Energetické systémy
p rodej a servis energocenter
služba Energency
prodej a servis zástavbových motorů

*Ústí nad Labem - otevřeme v II. čtvrtletí 2011
*Pardubice, Tábor - otevřeme v nejbližší době
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SOKOLOV
Chebská 53, P.O.Box 93
356 33 Sokolov
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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
vítám vás při čtení dalšího čísla časopisu Heaven. Věřím, že v něm naleznete mnoho užitečných
a zajímavých informacích nejen o našich strojích, ale i o naší společnosti a firemní kultuře. Doufám, že
se vám toto vydání bude líbit a poslouží načerpání nových informací, ale i k odreagování. Dovolte mi
v několika slovech zhodnotit loňský rok.
Minulý rok nebyl pro žádnou značku stavebních strojů jednoduchý a společnosti, které neměly tak
silné zázemí, ať už v kvalitních spolupracovnících, dobrých obchodních partnerech nebo dlouhodobých
zkušenostech, se z něj budou vzpamatovávat ještě dlouho. Měnil se trh, požadavky zákazníků
a v návaznosti na ně i obchodní výkonnost všech hráčů na českém trhu. Rok 2010 připomínal loď houpající
se na rozbouřeném moři.
Díky pečlivému plánování a diverzifikaci svého portfolia produktů a služeb doplul Phoenix-Zeppelin do
přístavu bezpečně. V minulém roce rostla poptávka po použitých strojích Caterpillar s prodlouženou
zárukou CCU a Long Life Guarantee rekordním tempem. Prodej nových strojů Cat sice klesl, ale o mnoho
méně než byl celkový propad trhu. Připravil si tak výbornou startovní pozici pro růstové období.
Velice úspěšná byla v roce 2010, stejně jako i v minulých letech, divize energetických systémů. V loňském
roce jsme v tomto segmentu rozvinuli řadu úspěšných aktivit. Neméně úspěšnou byla spolupráce se
společností CZ LOKO při opravách a modernizacích lokomotiv realizovaných nejen pro český a slovenský trh.
Zákazníci se také více zajímali o zapůjčení strojů z našich půjčoven, aby nemuseli investovat do nákupu
strojů a zařízení. Díky zvýšenému zájmu o půjčovny jsme rozšířili nabídku strojů a zařízení a snažili se
vyhovět vašim požadavkům.
Navzdory těmto negativním vlivům, které ještě poznamenaly loňský rok, jsme dokázali přijít s novými
produkty a také rozšířit naše zázemí poboček a půjčoven. Nyní můžete služeb Phoenix-Zeppelin využít
již na čtrnácti místech po celé České republice a na pěti místech na Slovensku. Největší novinkou v roce
2010, o které jste se mohli dočíst v minulém čísle časopisu Heaven, bylo přestěhování naší pobočky
v Havířově do zcela nového areálu s velkým servisním zázemím do Ostravy-Muglinov. Otevřeli jsme také
novou půjčovnu Phoenix-Zeppelin v Jihlavě.
Novým produktem, který Phoenix-Zeppelin od loňského roku nabízí, jsou průmyslové systémy, mezi které
patří především průmyslová sila a technologie pneumatické dopravy sypkých hmot. Již po roce fungování
tohoto nového oddělení se nám podařilo úspěšně uzavřít zajímavé obchody a já pevně věřím, že tento
nový produkt bude za pár let tvořit další opěrný pilíř společnosti Phoenix-Zeppelin.
Naším cílem je kvalitní poskytování servisních služeb po celé republice a spokojenost všech zákazníků
od malých firem až po velké společnosti. Každého zákazníka si velmi vážíme a jsme za něj vděčni. Rádi
vidíme, že se k nám naši zákazníci vrací.
Těším se na brzkou shledanou u příštího vydání časopisu Heaven.

Ing. Josef Mixa
jednatel a spolumajitel Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
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Teleskopické manipulátory Caterpillar –
Univerzální pomocník do farmy i na pole. Nové teleskopické manipulátory TH407 a TH337
v provedení do zemědělství jsou určeny pro ty nejtěžší práce v rostlinné i živočišné výrobě.
snadná výměna příslušenství díky
hydraulickému rychloupínači
pneumatiky do zemědělství
široká škála příslušenství

v yšší výkon motorů Cat
reverzace ventilátoru
zesílené nápravy

Chcete-li stohovat, nakládat a manipulovat je teleskopický manipulátor značky
Caterpillar Agro Version ta správná volba. Teleskopické manipulátory Cat vám přináší
úsporu paliva, vysokou produktivitu a univerzální použití na všechny zemědělské práce.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72
251 70 Modletice
Tel.: 724 031 644
Fax: 266 015 360
E-mail: marketing@p-z.cz
www.p-z.cz
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Phoenix-Zeppelin na prezentaci
Svazu měst a obcí ČR
Phoenix-Zeppelin se stal partnerem 13 konferencí Svazu měst
a obcí ČR pro rok 2011. Série regionálních prezentací si klade
za cíl seznámit starosty a výrazné osobnosti komunální politiky
se společností a její nabídkou.
„Často se stává, že o nás starostové nevědí, i navzdory tomu, že v jejich
regionu působíme několik let,“ řekl František Koutecký, ředitel prodeje
klíčovým zákazníkům. O regionálních pobočkách a půjčovnách se však vyplatí
vědět. „Naše stroje mohou být městům a obcím prospěšné zejména v oblasti
komunální údržby. Uplatnění v municipalitách nalézají také elektrocentrály,“
řekl František Koutecký.

mnohdy nejvýhodnější stroj pronajmout,“ řekl František Koutecký. Starostové
a primátoři se během půldenního setkání seznámí s veškerými službami, jež
jim společnost Phoenix-Zeppelin může nabídnout a prodiskutují s odborníky
praktické využití strojů. Na konferencích SMO ČR nechyběli ani členové vyšší
politiky, jako například Milan Štěch.

Vzhledem k napjatým komunálním rozpočtům se Phoenix-Zeppelin zaměřuje
na představení služeb půjčovny strojů. „Pro zákazníky z řad měst a obcí je

Série regionálních setkání proběhla ve 13 městech po všech regionech v ČR.
„Příjemně mě překvapila aktivita všech zúčastněných. Zajímali se o stroje
a služby, které jim můžeme nabídnout o čemž svědčila aktivní diskuse,“
podotkl František Koutecký k otevřenosti debaty při seminářích.

Prodej dieselgenerátorů vynesl
významné ocenění

Phoenix-Zeppelin předvedl
v Jičíně komunální techniku

Cenu s názvem „The 2010 Frost & Sullivan
European Market Share Leadership Award“
získala společnost Caterpillar Inc. – jednička
na trhu stavebních strojů a energetických
zařízení. Významné ocenění za prodej dieselgenerátorů během roku 2009 jí udělila
konzultační společnost Frost & Sullivan. Ta
ji udílí značkám, které získaly nejvyšší podíl
na trhu ve svém oboru.
Společnost Caterpillar Inc. v roce 2009 dosáhla 24,9 % podíl na evropském
trhu. To znamená, že každý čtvrtý dieselgenerátor prodaný v Evropě nesl
značku Cat. Hlavním důvodem, který přispěl k získání této ceny, bylo
komplexní portfolio produktů sahající od 9 kVA generátorů až po 17 460
kVA agregáty. Navíc při sestupné tendenci trhu dokázala značka Cat udržet
tuto pozici díky své pružné reakci na měnící se podmínky.

Stroje Caterpillar vhodné pro použití v komunální technice
se předvedly na 14. česko-slovenském veletrhu komunální
techniky v Jičíně pořádaném v loňském roce společností Kobit.
Čtyřdenní akce se zúčastnilo celkem 34 vystavovatelů.
U expozice Caterpillar čekalo na návštěvníky interaktivní předvedení
kompaktního nakladače Cat 908H a smykem řízeného nakladače Cat 216B2.
K zhlédnutí byl také rýpadlo-nakladač Cat 432E2 a další z příslušníků divize
smykem řízených nakladačů, model Cat 246C. Pod taktovkou zkušených
strojníků Pavla Černého a Pavla Škopka předvedly stroje vhodné pro
komunální údržbu své možnosti. Cílem dema bylo seznámit návštěvníky
s kvalitou a všestranností strojů a ukázat jejich možnosti využití v komunální
oblasti. O stroje projevili zájem především klienti z měst a obcí, technických
služeb, správy cest a údržby komunikací.
Stroje Caterpillar ukázaly svou všestrannost. Na smykem řízený nakladač
stačí pomocí rychloupínače nasadit správné příslušenství a stroj se rázem
stane grejdrem, sněhovou frézou nebo čističem ulic. „Každý ví, že stroje CAT
jsou jedničkou na poli stavebnictví. Chtěli jsme však připomenout, že naši
žlutí pomocníci jsou dobří také v péči o veřejná prostranství či při úklidu
komunikací,“ řekl Antonín Jaroš, vedoucí prodeje malých strojů Caterpillar
ze společnosti Phoenix-Zeppelin.
Na veletrhu nechyběla ani prezentace půjčovny strojů a zařízení The Cat
Rental Store, která nabízí dostatek tohoto příslušenství pro stroje Caterpillar,
což zvyšuje jejich využitelnost při komunálním uplatnění.

Bohaté zkušenosti a síť dealerů hrály rozhodující roli v uhájení tržního
prvenství. Mezi největší dealery, jež se podíleli na tomto úžasném výsledku,
patří následující evropské společnosti: Finning působící na britských ostrovech,
PonPower, jejíž doménou je Skandinávie, španělský Barloworld a samozřejmě
skupina Zeppelin GmbH, součástí které je i česká společnost Phoenix-Zeppelin.
„Dealeři a distributoři jsou tvářemi značky Caterpillar na jednotlivých trzích,“
uvedl Rajanand Rao, analytik Frost & Sullivan. „Mají dostatek zkušeností
a znají potřeby svých zákazníků. Poskytují také prvotřídní servis a další služby,
které pomáhají společnosti překonat horší časy,“ dodal Rajanand Rao.
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shodit tenisové míčky z několika kuželů. Vše v časovém limitu tří minut. Ačkoli
se zdálo, že úkol je opravdu těžký, Novákovi si s ním poradili na jedničku. Za
dvě minuty a dvacet sekund úkol splnili! Ceny do soutěže věnovala Česká
televize a radost z nich byla opravdu veliká. Paní Nováková vyhrála vysněnou
postel, manžel červený vůz Renault Clio a obě dcery notebooky! Vypadá to, že
našim předváděčům Pavlovi a Pavlovi roste konkurence!

Hodina pravdy pro Caterpillar
Hlavní roli si zahrál stroj Caterpillar – konkrétně minirýpadlo
301.8C – v rodinném zábavném pořadu vysílaném Českou televizí
„Hodina pravdy“.
V sobotu 16. října v osm hodin večer mohli diváci opět sledovat soutěžící
při plnění nelehkých úkolů. A právě rodina Novákova z malé vesničky Zubří
byla vylosována k nesnadné úloze: za pomoci minirýpadla Caterpillar poslepu

V rámci 16. mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně proběhne soutěž v ovládání minirýpadla
Cílem bude poslepu s pomocí hlasové nápovědy shodit míčky umístěné na dopravních kuželech v co možná nejkratším čase.
Přijďte se podívat na plochu R1, kde soutěžící prožijí vlastní „hodinu pravdy“.

V kabinách pásových nakladačů seděli jako již tradičně ti nejlepší z nejlepších.
Pavel Škopek, Pavel Černý a Milan Veselovský ovládali své pětitunové
drobečky s centimetrovou přesností. Dráha byla připravena skvěle.
Když pak celý motokrosový cirkus skončil, nastoupil na plochu velký
kolový nakladač CAT 938H a zeminu zpátky shrnoval a nakládal na korby
aut, která ji odvážela. Vše muselo být za pár hodin zase uklizené, v hale je
totiž doma hokejová Slavia.

Řemeslo má stále zlaté dno
Gladiator Games 2010
Pražská O2 Aréna byla na konci listopadu svědkem dalšího
ročníku úchvatné motokrosové show s názvem FMX Gladiator
Games 2010. Nejlepší freestyle motorkáři předváděli naplněné
hale, co se svými stroji dokáží. Skoky, obraty, salta, působivé
efekty – před očima diváků se odehrávala velkolepá podívaná,
při které občas běhal mráz po zádech a tajil se dech. Uznání
za své výkony zaslouží kromě závodníků jistě i řidiči strojů
Caterpillar. Bez jejich obětavosti, zkušenosti a samozřejmě
také umění by se totiž motokrosová show uskutečnila jen těžko.
Nejprve musely smykem řízené nakladače Caterpillar rozhrnout
dovezenou hlínu a rovnoměrně pokrýt celou plochu arény včetně ramp
a příjezdové cesty.
„Hlína se rozhrnuje po vrstvách, abychom ji kvalitně zhutnili. To proto, aby
se nesesouvala a pevně držela na dopadech,“ uvedla Michaela Hanzlíková,
vedoucí marketingu a komunikace společnosti Phoenix-Zeppelin, která do
Česka stroje značky Caterpillar dováží.

Společnost Phoenix-Zeppelin se aktivně zapojila do speciálního
projektu na podporu tradičních řemesel na českých školách.
Akce se uskutečnila pod záštitou Svazu podnikatelů ve
stavebnictví (SPS) a za podpory Evropské unie a byla zacílena
na Liberecký kraj.
Smyslem projektu byla prezentace tradičních řemesel, ktera postupně mizí
z hledáčku českých absolventů základních škol, jako například instalatér,
truhlář nebo i strojník stavebních strojů. Na natočení klipu o posledně
jmenovaném oboru se podílela společnost Phoenix-Zeppelin, lépe řečeno
její pracovníci. V krátkém šotu představili tuto neprávem opomíjenou
činnost, snažili se vyvrátit pověry o tom, že to je pouze „špinavá práce“
v nepříjemném prostředí, ukázali, že strojník používá ke své práci moderní
stroje, obsluhuje elektronická zařízení a musí zvládat například i základy
angličtiny. „Chtěli jsme našim studentům a výchovným pedagogickým
poradcům představit a přiblížit tradiční řemesla a činnosti názornou formou
a nejlépe těmi, kteří v těchto oborech úspěšně pracují. Jsem rád, že nám
právě Phoenix-Zeppelin pomohl představit a připomenout obor strojník
stavebních strojů, který již vymizel z učebních osnov,“ uvedl František
Fiala, oblastní manažer SPS ČR.
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Výlet do historie: Caterpillar začíná měnit
naši planetu mezi světovými válkami
O tom, jak originální stroje firmy Caterpillar pomohly
vyhrát první světovou válku, jsme psali v minulém
díle. Přestože tento válečný konflikt málem srazil
předchůdcům žlutočerné legendy vaz, díky spojení obou
konkurenčních firem vzniká silný výrobce, který se
dále rozvíjel a rozšiřoval svoji celosvětově uznávanou
pověst. A i druhá světová válka potvrdila, že by se
vítězové bez strojů Caterpillar nedokázali obejít.
Silnější. Mnohem silnější
V roce 1925, po dlouhém a tvrdém konkurenčním boji firem Benjamina Holta
a Daniela Besta, se obě firmy spojují a vzniká značka Caterpillar Tractor co. Původně
byla hlavním sídlem vedení společnosti továrna v San Leandru v Kalifornii, v roce
1930 se ale přesouvá do města East Peoria v Illinois, kde zůstalo až do dnešního dne.
Fúze pomohla zachránit dvě velké firmy
po první světové válce a světlo světa
spatřilo strojní impérium s velkými
výrobními halami, celosvětovou
popularitou a promyšlenou sítí 89
dealerů. Už v této době nabízí nově
vzniklá firma velký rozsah produktů,
a to v odvětví zemědělských strojů:
od malých, zemědělských traktorů.
Na svém kontě má v té době desítky
patentů a s přibývajícími roky jich
přibudou další stovky. V rámci
Dozer Cat D7 při úklidu sutin
úsporných opatření sice firma snížila
počet zaměstnanců, výrobní kapacitu i počet nabízených modelů, ale postupně
zvyšovala efektivitu. Mezi roky 1926 a 1929 se prodej strojů zdvojnásobil
a profit ztrojnásobil, přitom cena některých modelů klesla téměř o třicet procent.
Caterpillar na začátku třicátých let také zakládá zcela nové výzkumné oddělení,
jehož výsledky se projeví o několik let později a definitivně změní celosvětovou
mapu výrobců zemědělských a stavebních strojů.

Dozer Cat D7 upravuje terén po náletech

nesmazatelně zapsala do myslí všech dalších zákazníků: žlutá v kombinaci s černou
barvou se používá dodnes.
Ve stejném roce přichází výzkumné oddělení s jedním z největších plodů své práce,
s dieselovým motorem D9900. Patent na dieselový motor znal svět od roku 1893,
kdy jej poprvé představil Němec Rudolph Diesel. V USA se začal vyrábět už o pět
let později, ale první motory nebyly vyvíjeny pro použití na traktorech a původní
otcové firmy Caterpillar tyto motory na rozdíl od přání svých inženýrů nepoužili.
Po fúzi projevilo vedení firmy o tento nový typ motoru znovu zájem a mezi roky
1926 a 1932 utratilo více než jeden milión dolarů za výzkum a stavbu nového
dieselového motoru, který byl určen přesně pro těžké nasazení .
Nový motor byl umístěn do modelu Sixty, který měl ale mohutnější konstrukci
a převodovku upravenou pro potřeby dieselového motoru. Na rozdíl od motorů
konkurenčních firem se ale tento motor nemusel seřizovat za běhu a zákazníci
si začali vychvalovat jeho vlastnosti, které patří k základům všech výrobků
Caterpillar: vysokou účinnost, spolehlivost a schopnost pracovat i v těch
nejtěžších podmínkách. Diesel Sixty pracoval při 650 ot/min, motor o objemu
18,5 l měl výkon 73 k (54,4 kW). Modelu Sixty bylo vyrobeno pouze čtrnáct kusů,
poté byl změněn na model Sixty-five a v roce 1933 byly představeny další čtyři
modelové řady s dieselovým motorem.

V tomto období představil Caterpillar první stroj, který nebyl založen na
předchozích modelových řadách. Model Twenty byl prvním zcela originálním
strojem Caterpillaru, který přichází z výroby v roce 1927. Ekonomická krize v roce
1929 byla pro celý svět další těžkou zkouškou, firma ale použije stejnou strategii
jako velké automobilové koncerny a každým rokem nabízí další a další modely.

Legenda, kterou nic nepřekoná
Rok 1931 je pro firmu dalším revolučním rokem. První výraznou obměnou je
změna vizualizace strojů. Zatímco v předchozích letech byly firemními barvami
šedá a červená, Caterpillar volí jinou výraznou barevnou kombinaci, která se
Dozer Cat D6 ve službách armády
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Výzkumné oddělení ale muselo řešit další problém, kterým bylo vhodné složení
paliva. Tisíce dieselových motorů všech značek totiž trápily připečené pístní
kroužky, poškrábané stěny válců a spálená hlavní ložiska. Caterpillar se s tím
nehodlal smířit a začal intenzivně pracovat na novém složení paliva. Po několika
měsících se spojil s firmou Standard Oil z Kalifornie a výsledkem bylo unikátní
složení paliva s vhodnými olejovými aditivy, které ale trh s palivy ze začátku odmítl
distribuovat, a trvalo několik měsíců, než ho nakonec přijal. A staví na něm dodnes.

Každý z těchto strojů byl přitom vždy větší a výkonnější než předchozí modely.
Jak se ale později ukázalo, právě toto období bylo pro další vývoj firmy určující.
Malí farmáři a zemědělci totiž v době krize neměli peníze a nové stroje pro ně
byly nedostupné, zatímco státní zakázky poskytují Caterpillaru dostatek finančních
prostředků. A právě v této době se Caterpillar začíná soustředit na stavební stroje.

Nové stroje, nové použití
V době hospodářské krize začínají traktory postupně pracovat také s novými
nástroji, které vyrábějí menší manufaktury. Před traktory jsou dřevařskými
společnostmi poprvé použity navijáky pro tahání kmenů, objevují se i sněžné pluhy
k protahování silnic a začínají se používat i radlice. Světlo světa tak spatřily první
buldozery. Caterpillar si je vědom možností těchto vybavení a odkupuje společnost
Russell Grader Manufacturing Company. V roce 1931 použije na stavbu silnic své
první grejdry na srovnávání zeminy.
Jako zcela klíčovou se ale ukázala spolupráce s jiným výrobcem strojních součástí.
Podnikatel Robert G. LeTourneau soustavně pracoval na vybavení skrejprů,
buldozerů, rozrývačů a zařízení k ovládání těchto příslušenství a ve svém oboru
byl považován za génia. A protože Caterpillar v té době více pracoval na výrobě
samotných traktorů než na dalším vybavení, podepsaly obě firmy v roce 1934
spolupráci, která dala oběma společnostem obrovskou sílu na trhu. S pomocí svých
dealerů distribuoval Caterpillar zařízení také od LeTourneaua a u zákazníků měla
tato spolupráce pozitivní odezvu. O rok později přemístil LeTourneau svůj výrobní
závod do města Peoria, hned vedle Caterpillaru, a stroje tak šly z jedné výroby
okamžitě do druhé na potřebné úpravy.
V době Velké hospodářské krize a velkého útlumu začaly stroje Caterpillar pracovat
na lukrativních a velkých veřejných zakázkách. Podílely se na úpravách řeky
Mississippi, pomáhaly při stavbě Golden Gate Bridge v San Franciscu a přehrady
Hoover Dam na řece Colorado, upravovaly vodní kanály a podílely se na stavbě
železniční tratě a dálnice. A firma neustále expanduje do světa. Na počátku
třicátých let bylo do Ruska prodáno 1 350 traktorů za 12 miliónů dolarů, o deset
let později už pracují stroje na stavbách dokonce až v Iráku a Pákistánu. S velkými
a náročnými zakázkami se také zvětšuje příslušenství, se kterými stroje pracují,
a Caterpillar soustavně vyvíjí nové a výkonější modelové řady. Přicházení se stroje
Diesel Seventy, Diesel Seventy-Five, RD8 a později velice populární D8.

Pásový traktor Cat RD8

S druhou světovou válkou přichází pro Caterpillar nová výzva. Firma dodává
spojencům traktory, dozery, pozemní stroje, ale když v roce 1941 vstupuje USA do
války, musí svoji výrobu zněkolikanásobit. Stejně jako v prvním světovém válečném
konfliktu propůjčuje licenci firmě American Car and Foundry v Pensylvánii k výrobě
pásového traktoru D7 ve speciální armádní úpravě a výroba se postupně dostává
na neuvěřitelné číslo 1 100 strojů za měsíc. Pro vojenské účely byl dokonce
vyvinutý zcela nový hvězdicový dieselový motor, vyrábí se i podvozky pro houfnice,
převodovky a koncové náhony tanků. Největší úspěch ale zaznamenaly buldozery
typu D7 a D8, které pomáhaly opravovat rozbombardované letištní plochy.
Admirál William F. Halsley po válce dokonce prohlásil, že právě buldozer společně

Pásový traktor Cat RD8

s ponorkou, radarem a letadlem pomohl Američanům vyhrát válku v Pacifiku.
Generál George S. Patton šel ve chvále ještě dál: „Kdybych si měl vybrat mezi
tankem a buldozerem, vybral bych si buldozer.“
Stejný úspěch zaznamenala firma i v první světové válce, tentokrát ji ale konec
konfliktu nedostal na kolena. I když Caterpillar během válečných let přerušil výrobu
většiny modelových řad a soustředil se na „khaki“ buldozery, dokázal plynule přejít
na civilní výrobu a uspokojovat přání zákazníků, kteří po válce obnovovali vše, co
konflikt napáchal. Svět byl v troskách a Caterpillar byl připraven ho znovu napravit.
O tom, jak se mu to dařilo a co pro firmu znamenal poválečný trh, se více dozvíte
v dalším díle našeho seriálu.
Dozery Caterpillar čistí přístaviště
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Trh se stavebními stroji
ve střední Evropě má budoucnost

O tom, že hospodářská krize změnila model podnikání v oboru stavebních strojů, není pochyb.
Jak se dokázal Caterpillar, světový lídr ve výrobě stavebních strojů, vyrovnat s novými trendy
a jak vidí budoucnost nejen v Evropě? Na to nám odpověděl Timothy M. Kasper, District Manager
for Central Europe.

1

Celosvětová hospodářská krize změnila pohled a strategie mnoha
společností. Jak vnímáte rozdíly v dopadech na stavební trh mezi
jednotlivými evropskými zeměmi.
Evropa je v dnešní době složena z mnoha států různého charakteru a stupně
vývoje. Tedy i celosvětová hospodářská krize různým způsobem ovlivnila
jednotlivé státy. Znovuoživení jednotlivých ekonomik nebude mít stejný
rostoucí trend. Historicky můžeme říci, že se středoevropský trh, ve srovnání
s ostatními částmi světa, dostával z krizí o něco pomaleji. Ani tato recese není
výjimkou. Troufnu si říci, že bude ještě chvíli trvat, než se střední Evropa plně
zotaví a ekonomiky jednotlivých zemí opět naberou plných obrátek.

2

Jak se dařilo českému trhu v porovnání s ostatními trhy ve střední
Evropě?
Srovnáme-li trh stavebních strojů ve střední Evropě v roce 2008 s rokem
2010, došlo v celkovém průměru k poklesu poptávky po stavebních strojích až
o 63 %. Zbytek Evropy zaznamenal „pouze“ pokles o 50 %. Tedy v celkovém
průměru se ve střední Evropě na stavebních trzích projevila krize o něco silněji
než v jiných částech Evropy. Nicméně, celkový trh v Evropě je i přes loňský
25% růst stále jen na úrovni roku 2001.
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Český trh si vedl lépe než ostatní země střední Evropy. V porovnání
s pobaltskými státy nebo Rumunskem, kde pokles trhu mezi lety 2008 a 2010
dosáhl až 85 %, trh v České republice poklesl loni o polovinu . Na druhou
stranu, v roce 2010, kdy trh stavebních strojů v zemích střední Evropy měl
již rostoucí trend, český trh ještě o dalších 5 % klesl v meziročním srovnání
let 2009 a 2010. Nebojím se ale říci, že ekonomika a trh se stavebními stroji
pomalu roste, tedy jsme již na dobré cestě.

3

Jaké trendy budou podle Vašeho soudu nejvíce utvářet české tržní
prostředí v roce 2011?
Dvě slova jsou zcela výstižná pro rok 2011: úsporná opatření. Trendem,
který nás v roce 2011 ovlivní nejvíce, bude právě jejich implementace na
území jednotlivých států. Vlády jednotlivých zemí přijímají opatření ke snížení
deficitů což má často za následek utlumení velkých infrastrukturních zakázek.
V České republice je výborným příkladem například zpoždění projektu opravy
dálnice D1.
Výrazně se také změnilo kupní chování zákazníků a lidé více zvažují investice
do nákupu nových strojů. Díky těmto trendům roste tak poptávka po těch
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použitých. Společnost Catepillar nabízí zákazníkům certifikované použité
stroje pod značkou Cat Certified Used, které jsou v současné době velmi
populární. V České republice nyní prodáváme skoro stejný počet použitých
strojů se zárukou Cat Certified Used jako nových strojů.
Další důležitá změna, kterou u našich zákazníků cítíme, je snaha vylepšit
vlastní cash flow. Toho dosahují redukcí strojového parku a outsourcingem.
Výsledkem je častější využívání služeb půjčoven a nárůst zájmu o financování
stroje na leasing. V neposlední řadě prověřila hospodářská krize efektivitu
a konkurenceschopnost všech hráčů na trhu, a přiměla tak zákazníky více
sledovat efektivnost nasazení a provozu strojů. Zákazníci projevují větší zájem
o technologie, jež jim pomohou zefektivnit provoz jejich strojového parku
a šetřit náklady. Caterpillar díky své službě Product Link umožňuje měřit,
vyhodnocovat a analyzovat produktivitu strojů, a v důsledku toho šetří
náklady. Domnívám se, že sofistikované technologie s přidanou hodnotou pro
koncového zákazníka, které Caterpillar svým klientům nabízí, jsou budoucností
moderního stavebnictví. Obecně můžeme říci, že hlavním tématem pro rok
2011 jsou poprodejní služby a spokojenost našich zákazníků.

4

Mohlo by se zdát, že je český trh stavebními stroji již nasycen?
Nemyslím si, že se český nebo středoevropský trh nasytil a dosáhl plně svého
potenciálu. Když porovnáme trh v České republice s ostatními evropskými
trhy, předpokládáme, že potřeba posílit infrastrukturu bude hnacím motorem
růstu po nadcházející desetiletí. Nenaplněný potenciál je také jedním z důvodů,
proč společnost Caterpillar zřídila svou pobočku v Modleticích v roce 2009 –
chceme se více soustředit na střední Evropu. Je to investice, která se nám
určitě vyplatí.

5

V loňském roce začala akvizice společnosti Bucyrus. Co si slibujete
od koupě této firmy?
Soudě podle populačního růstu a modernizace ekonomik třetího světa, lze
předpokládat narůstající poptávku po nerostných surovinách. Vzrostou nároky na
těžbu a společnosti v tomto oboru budou potřebovat kvalitní vybavení. Akvizice
firmy Bucyrus nám dovoluje poskytnout zákazníkovi komplexní řešení veškerých
otázek spojených s těžbou surovin. Představuje ideální propojení nabídky těžkých
těžebních strojů Bucyrus se současnou nabídkou strojů Caterpillar.

6

Jak se Vám jako Američanovi líbí život v České republice?
Česká republika je již třetí zemí v rámci mého působení ve společnosti Catepillar
v Evropě. Před tím jsem strávil pět let v Madridu a šest let v Ženevě. Česká
republika je krásná země, která nám cizincům nabízí život velmi podobný
Americe, a přesto zcela odlišný. Zejména Praha je skvělé město, které skýtá
mnoho možností k zábavě, ale i dobrému jídlu. Také velmi rád prozkoumávám
české regiony. Jen málo amerických turistů se dostane dále než do Prahy

a o mnoho přicházejí. Vyšplhal jsem na Sněžku, užil jsem si houbaření s českými
přáteli na jejich chatě, ochutnal jsem různé druhy moravských vín a relaxoval
jsem u dalších podobných aktivit. Cítím se zde v Čechách velmi příjemně.

7

Je známým faktem, že společnost Caterpillar vždy po krizi posílí,
i v roce 2010 měl obrat společnosti rostoucí trend. Co je faktorem
„pozitivních “ dopadů negativních vlivů celosvětové hospodářské
krize na společnost Caterpillar?
Caterpillar se vždy plánovaně připravuje na možnost zpomalení ekonomiky
a do jisté míry se mu daří i tyto změny i předvídat. Všechny divize mají
připravené „krizové“ plány pro případ poklesu poptávky. Svědomité plánování
a znalosti makroekonomického obchodního cyklu nám pomohly adaptovat se
na tržní prostředí postižené krizí. Každá ekonomická recese s sebou vždy nese
potřebu úspory nákladů a zefektivní fungování všech činností.
V době, kdy celosvětová hospodářská krize v roce 2008 začínala, procházela
společnost Caterpillar fází restrukturalizace, díky které jsme se dokázali lépe
vyrovnat se ztíženými podmínkami na trzích střední Evropy, neboť nám
pomohla vyrovnat se se stíženými podmínkami na jednotlivých trzích.

8

Vize 2020 je novou strategií společnosti Caterpillar a jedním
z jejích cílů je být lídrem na všech trzích, kde je Caterpillar
přítomen. Jak se s touto výzvou vyrovnáte ve střední Evropě?
Na českém trhu jsme číslem jedna. Prvenstvím to však nekončí. Již jsem
zmínil, že naše společnost prošla v posledních letech restrukturalizací.
Po celém světě máme nyní 178 zastoupení a uřídit takový „kolos“ není
jednoduché. Snažíme se, aby všechny naše nabízené služby byly k dispozici
prostřednictvím našich dealerů na stejné úrovni v rámci místních možností.
Společnost Caterpillar je v rámci celosvětového řízení rozdělena do tří oblastí:
Severní a Jižní Amerika, Evropa, Afrika a Střední Východ a třetí oblastí je
Asie a Pacifik. Tyto jednotlivé oblasti jsou řízeny prostřednictvím tzv. District
Office, které se starají vždy o několik zemí v rámci své oblasti. V daném
regionu tak zajišťují veškeré činnosti a podpory pro zákazníky Caterpillar
prostřednictvím svých lokálních dealerů. Našim hlavním cílem je uspokojit
potřeby zákazníků, a to poskytováním špičkových produktů a služeb za
adekvátní ceny. Chceme našim klientům pomoci využívat nové příležitosti,
zvyšovat jejich konkurenceschopnost a ziskovost.
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Kdybyste si měl vybrat ze všech produktů Caterpillar, jaký je Váš
nejoblíbenější?
Tohle je nejtěžší otázka ze všech. Když si ke značce vybudujete emoční vztah,
je těžké objektivně ukázat a říci: „Tohle je nejlepší!“ Osobně mám rád všechny
naše produkty, protože věřím jejich kvalitě a užitné hodnotě. Kdybych jim
nevěřil, nepracoval bych u společnosti Caterpillar.

Timothy M. Kasper (46) zastává ve společnosti Caterpillar pozici District Manager for
Central Europe. Jeho tým pracuje s dealery a koordinuje obchodní aktivity a produktovou
podporu. Před jmenováním do současné role působil Timothy M. Kasper na pozici Used
Equipment Manager pro Evropu, Afriku a Střední východ, kde byl zodpovědný za
sekci použitých strojů a její následný rozvoj. Jeho největším projektem bylo vytvoření
programu Cat Certified Used (použité stroje se zárukou) a jeho uvedení na trh.
Ve volném čase se věnuje cyklistice, cestování, ochutnávání nových jídel a turistice.

Heaven 2011

10

Novinky ze světa Caterpillar

Caterpillar uvádí na český trh smykem
řízené nakladače série B3

Nedávno obohatila český trh novinka z oblasti stavebních strojů z dílny společnosti Caterpillar. Jde o sérii B3
smykem řízených nakladačů, které se mohou pochlubit vyšší bezpečností, spolehlivostí i komfortem.
Nové smykem řízené nakladače série B3, kolové, s typovým označením
216B3, 226B3, 236B3, 242B3, a pásové 247B3 a 259B3, mají vylepšenou
konstrukci, která zvyšuje jejich výkon, spolehlivost, bezpečnost a umožňuje
snadnější ovládání. Silnější motor a výkonnější hydraulická soustava u typů
242B3, 257B3 a 259B3 dělá z těchto modelů výkonnější pomocníky, kteří

si zachovávají svou praktickou velikost a výborné manévrovací schopnosti.
„Nová konstrukční zlepšení všech modelů série B3 dále zahrnují přemístění
tzv. ventilu pro snadnější přístup spuštění pracovního zařízení při vypnutém
motoru a novou elektronickou řídicí jednotku (ECM),“ říká Antonín Jaroš,
vedoucí prodeje strojů GC ze společnosti Phoenix-Zeppelin.

Smykem řízený kompaktní pásový nakladač Cat 259B3 nabízí nezávislé nápravy tlumící rázy
Plně odpruženým podvozkem s pryžovými pásy vyztuženými ocelovou
vložkou, která poskytuje vysokou univerzálnost, životnost a pohodlí, se
může pochlubit kompaktní pásový nakladač Cat 259B3. Torzní nápravy pro
těžký provoz odpružují podvozek a mohou se pohybovat nezávisle vzhledem
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ke stroji i nezávisle jedna na druhé. Tyto nápravy absorbují, zvláště na
nerovném terénu, většinu rázů působících na stroj a obsluhu a zvyšují
komfort pro obsluhu stroje. Stroj je možné vybavit dvěma druhy pásů se
standardní šířkou 320 mm nebo volitelným pásem v šířce 400 mm.

Novinky ze světa Caterpillar

Konstrukční změny
Základní změny konstrukce univerzálního terénního pásového nakladače
typu 257B3 a smykem řízeného nakladače typu 257B3 MTL představují
podstatné zvýšení výkonu jak motoru, tak hydraulické soustavy. Tato změna
umožňuje smykem řízeným nakladačům dosahovat vysokých výkonů i ve
stísněných prostorech. Stroje jsou vybaveny novým motorem Cat C3.4 DIT,

který má vyšší zdvihový objem a výkon 71 k. Díky tomu došlo ke zvýšení
výkonu o 25 % v porovnání se stejnými typy strojů série B2. Motor C3.4
DIT pracuje také s nižšími otáčkami – 2 500 ot/min – což je o 500 ot/min
méně než u motorů série B2. Každý model ze série však může nabídnout
něco unikátního.

Kolové smykem řízené nakladače série B3 v číslech
Čistý výkon (kW)
Provozní hmotnost (kg)
Jmenovitá provozní nosnost, stand. při 50 %
zátěže při překlopení a s protizávažím (kg)
Hydraulický průtok (stand.) (l/min)

216B3
35
2 581

226B3
42
2 641

236B3
53
3 178

242B3
53
3 179

680

726

929

1000

61

61

83

83

Smykem řízený nakladač Cat 242B3 a univerzální
terénní pásový nakladač 257B3 – výkonnější
hydraulika a vyšší nosnost
Doplňkem k výkonnějšímu motoru u typů 242B3 a 257B3 je výkonnější
hydraulický systém, který má standardní průtok zvýšený o 24,2 l/min
na 83,3 l/min. Vypočtený výkon hydraulického systému tak vzrostl o téměř
40 %, což významně zvyšuje výkon a účinnost při práci s příslušenstvím, jako
jsou například křovinořezy, rotační rozdružovače nebo příkopová rýpadla.
Větší zdvihací a naklápěcí válce dodávají těmto dvěma novým modelům
výrazně vyšší sílu od 13 do 19 % pro pohyb ramene a zdvih (závisí na
modelu a použitém nástroji). Stroje tak dosahují vyššího výkonu ve všech
základních funkcích, tj. při nakládání, zdvihání i hloubení.
U těchto dvou modelů byla zvýšena i jmenovitá pracovní nosnost. U Cat
242B3 je to 975 kg při 50% zatížení pro překlopení, resp. 1 000 kg při
použití protizávaží. Typ 257B3 má při 50% zatížení pro překlopení nosnost
1 213 kg, která se s protizávažím zvyšuje na 1 236 kg.
Univerzální terénní pásový nakladač Cat 257B3 s mulčovačem

Pásové smykem řízené nakladače série B3 v číslech
Čistý výkon (kW)
Provozní hmotnost (kg)
Jmenovitá provozní nosnost, stand. při 50 %
zátěže při překlopení (kg)
Hydraulický průtok (stand.) (l/min)

247B3
42
3 174

257B3
53
3 656

259B3
53
4 052

975

1 236

1360

61

83

83
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Hydraulická minirýpadla řady D se představují

Phoenix-Zeppelin zařadil do nabídky nová hydraulická minirýpadla značky Caterpillar. Tyto všestranné stroje
s kompaktním poloměrem otáčení jsou vybaveny novou hydraulickou soustavou, novými typy motorů, vylepšenými
rychloupínacími zařízeními pro výměnu pracovních nástrojů a větší šířkou podvozků pro lepší stabilitu.
Nová série D hydraulických minirýpadel přináší stroje s typovým
označením Cat 303.5D CR, Cat 304D CR, Cat 305D CR a Cat 305.5D CR.
Tyto stroje prošly řadou technologických inovací a v jejich označení je
zaznamenána i jejich provozní hmotnost – od 3,5 do 5,5 tuny.
Vylepšené podvozky u minirýpadel řady D znamenají lepší stabilitu při
práci v terénu, nové rychloupínací zařízení s úchytem za čepy (s novým
hydraulickým ovládáním) je zase určeno k rychlé výměně pracovních
nástrojů, a navíc kombinuje pevné uchycení pracovního nástroje s malými
tolerancemi v místech uchycení, čímž se snižuje míra opotřebení.
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Modernější je také hydraulická soustava typu „load sensing“ i motory,
které splňují emisní normy Tier-4 Interim (EPA) a Stage-3A (EU).
Standardní přídavný hydraulický okruh je vybaven rychlospojkami
a možností přepínání mezi jednocestnou a dvoucestnou funkcí, jako např.
mezi bouracím kladivem a naklápěcí svahovací lopatou.
Ploché dno – žádný problém
Podobně jako velké typy rýpadel mají i minirýpadla série D zakřivený
výložník se skříňovou konstrukcí ze svařovaných profilů, který je při
práci flexibilní. Nezávislé otočení výložníku umožňuje pracovat blízko zdí

Novinky ze světa Caterpillar

nebo jiných překážek. Stroje je také možno vybavit delší násadou pro
větší hloubkový dosah i výšku zdvihu. Násada je vybavena úchyty pro
případnou montáž hydraulicky ovládaného přidržovače materiálu v lopatě,
pojistné ventily pro toto zařízení jsou součástí hlavního rozvaděče.
Hydraulické válce výložníku a násady mají tlumení koncových poloh,
aby se snížily mechanické rázy a nedocházelo k vysypávání materiálu.
Úhel otáčení lopaty je více než 200 stupňů, což umožňuje lepší držení
materiálu v lopatě při vyšším zdvihu a usnadňuje rýpání výkopů s plochým
dnem. Standardní výbavou těchto minirýpadel je radlice, která ulehčuje
zahrnování výkopů a čištění pracovní plochy. Volitelně si může zákazník
pořídit také úhlově nastavitelnou radlici.
Větší šířka podvozku – těžší pracovní nástroje
Typy 303.5D CR a 304D CR jsou stroje, u kterých poloměr otáčení horní
nástavby nepřesahuje šířku pásového podvozku. Typy 305D CR a 305.5D
CR mají poloměr otáčení horní nástavby, jenž přesahuje šířku podvozku
nejvýše o 140 mm. Obě konstrukce zmenšují prostor potřebný k provozu
stroje a ulehčují posádce práci.
Větší šířka podvozku u modelů 303.5D CR a 304D CR a těžší protizávaží
u 305D CR a 305.5D CR podstatně zlepšují stabilitu strojů, umožňují zvýšit
nosnost při zdvihu a efektivněji využívat dosah i rypné síly. Ke strojům je
také možné připojit větší a těžší pracovní nástroje.

Minirýpadla Cat řady D pro každou stavbu

Hydraulická minirýpadla Caterpillar řady D v číslech
Provozní hmotnost
v provedení s kabinou (kg)
Čistý výkon (kW)
Hloubkový dosah:
standardní násada (mm)
dlouhá násada (mm)

303.5D CR

304D CR

305D CR

305.5D CR

3 700
22

4 015
29

5 155
31

5 465
35

2 880
3 180

3 210
3 510

3 420
3 820

3 490
3 890

Sedm zajímavých fakt o minirýpadlech řady D
1.	Kabina je prostorná, vybavená komfortní odpruženou sedačkou, nastavitelnými loketními opěrkami, přepracovanými ovládacími
prvky a s dostatkem místa pro nohy.
2.	Hydraulický olej vydrží 3 000 provozních hodin do další výměny.
3.	Mechanická vedení výložníku a nápravy obsahují samomazná ložiska, která je třeba mazat pouze v intervalu 500 provozních hodin.
4.	Ovládání lze přímo v kabině přepnout buďto na schéma používané u rýpadel, nebo na schéma rýpadlo-nakladačů.
5.	Pokud není po určitou dobu aktivována hydraulická soustava, motor automaticky sníží otáčky na volnoběh, čímž se šetří palivo a snižuje
hlučnost i emise výfukových plynů.
6.	Automatický dvourychlostní pojezd je vybaven přepínačem pro zablokování nižší rychlosti, například při provádění úprav terénu pomocí radlice.
7.	Kapota se odklápí do strany, což umožňuje přístup ke vzduchovému filtru, hlavnímu rozvaděči, ventilu pro přepínání pracovního režimu
přídavného okruhu a k hydraulické nádrži.
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Wacker Neuson: nové partnerství pro Caterpillar

Společnost Caterpillar uzavřela na dvacet let strategickou dohodu
o spolupráci s firmou Wacker Neuson. Předmětem dohody je
výroba, vývoj, distribuce a údržba minirýpadel značky Cat.
Díky tomuto strategickému partnerství dojde k rozšíření nabídky strojů v segmentu
nižších hmotnostních kategorií. Cílem dohody je nastavení dlouhodobé strategické
spolupráce mezi oběma společnostmi, sdílení zkušeností a rozšíření nabídky
portfolia strojů. „Díky tomuto spojení nabídneme svým zákazníkům širší paletu
strojů Caterpillar při zachování standardů a pravidel společnosti Caterpillar.
Lépe tak uspokojíme jejich požadavky při výběru strojů. Všechny modely strojů
Caterpillar budou zřetelně odlišeny od srovnatelných modelů značky Wacker
Neuson“, doplnil Daniel Sys, obchodní ředitel Phoenix-Zeppelin.
Zákazníci tak mohou v polovině roku 2011 očekávat nové typy strojů. Veškerá
výroba strojů Caterpillar ve výrobních závodech společnosti Wacker Neuson bude

podléhat pravidlům společnosti Caterpillar a bude vycházet z technického zadání
a standardů kvality společnosti Caterpillar. Díky koncentraci výroby strojů v závodě
na minirýpadla ve společnosti Wacker Neuson v Linzi využijí partneři objemové
efekty a i nadále budou využívat vlastních distribučních sítí.

Caterpillar míří do těžařského průmyslu – kupuje Bucyrus
Přední světový výrobce stavebních strojů Caterpillar Inc. zahájil akvizici společnosti Bucyrus, amerického výrobce důlní technologie.
Odhadovaná cena transakce je přibližně 8,6 miliard dolarů.
Společnost Caterpillar předpokládá, že akvizice bude uzavřena v první polovině
roku 2011. Tímto krokem chce posílit svou pozici v sektoru těžařských strojů,
a tím pomoci expanzi na rozvíjející se trhy. „Po několik let jsme vedli dialog se
zákazníky ohledně rozšíření portfolia produktů a služeb, abychom lépe uspokojili
poptávku na trhu,“ řekl CEO a předseda představenstva společnosti Caterpillar
Doug Oberhelman. „Tímto krokem, tedy akvizicí, potvrzujeme našim zákazníkům,
že jim nasloucháme. Věříme ve světlou budoucnost těžebního průmyslu. Naše
investiční strategie je disciplinovaná a finanční prostředky společnosti směřují do
atraktivního segmentu,“ uvedl Doug Oberhelman.
Prezident firmy Bucyrus Tim Sullivan je přesvědčen, že ve společnosti
Caterpillar našli vynikající partnery. „Jedná se o globální jedničku na trhu,
která vyrábí prvotřídní stroje a zařízení, a proto věříme, že spojením sil
posílíme postavení na trhu.“
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Akvizice vychází ze strategického záměru společnosti Caterpillar rozšířit
svou pozici v oblasti těžařského průmyslu, významnou motivací pro akvizici
společnosti Bucyrus byl i potenciál budoucích zisků. Jako klíčové rostoucí
segmenty se ukazují podpora prodeje a servisních služeb, přestavba
těžebních strojů a výroba součástek prodlužujících životnost strojům
Bucyrus. Právě tato odvětví budou motorem růstu a společnost Caterpillar
odhaduje, že synergické efekty, které se projeví na začátku roku 2015, lze
vyčíslit na 400 miliónů USD.

Po stopách našich strojů

Lukáš Beran: „Caterpillar má u nás zelenou.“

Stačilo málo a Lukáš Beran by stroje Caterpillar asi nikdy nepoužíval. Neochota a arogantní chování obchodního
zástupce konkurenční značky ho ale přivedly do firmy Phoenix-Zeppelin a dnes stojí v areálu jeho stavební
firmy Beran 2, s.r.o., na okraji Kostelce nad Labem téměř desítka strojů Caterpillar. Nepřehlédnutelné jsou
i kvůli tomu, že si je Lukáš Beran nechal všechny přebarvit na zeleno.
Začalo to v roce 2001. Lukáš Beran právě založil firmu Beran 2 na kompletní
dodávky komunikací. V té době dělal už pět let s kamarádem zámkové
dlažby kolem rodinných domků a právě se rozhodli, že si koupí nový stroj

Zelené stroje přinášejí štěstí a pilně pracují

pro zjednodušení práce. Jak zakázky půjdou, netušil, ale věřil si. Vypravili
se proto s kolegou do jedné firmy, která stroje prodává. Odskočili si mezi
prací tak, jak byli, v montérkách, špinaví. „Vidím to jako dnes. Prodejce si
nás prohlédl a povídá: to je drahý stroj. My na to: to víme, ale potřebujeme
ho k práci. On si nás znova změřil pohledem a dodal: na to ale nebudete
mít. Tak mu říkám: pěkně děkujeme a nashledanou. Odešli jsme a ještě ten
den, zase špinaví a v montérkách, jsme zamířili do firmy Phoenix-Zeppelin
zeptat se na stroj Caterpillar,“ vzpomíná Lukáš Beran.
První zelený stroj
Prodej těchto strojů měl už tenkrát ve společnosti Phoenix-Zeppelin na
starost Josef Tvrdík. „Pan Tvrdík se zachoval profesionálně a nabídl nám
smykem řízený nakladač Cat 246. Navrhl nám i výhodné financování od
Cat Financial. Byli jsme spokojeni, a to především poté, co jsme stroj
začali používat. Fungoval tak, jak měl,“ pochvaluje si Lukáš Beran. Nechal
si stroj nabarvit na zeleno a už tehdy prý Josefu Tvrdíkovi řekl, že když
bude vše bez problémů, bude nakupovat jen stroje této značky. „Tenkrát
to bylo myšleno tak trochu s nadsázkou, ale je to vlastně tak,“ dodává
Lukáš Beran.
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Pásový smykem řízený nakladač se bude na stavbách hodit

A jeho další slova to potvrzují. Čtyři roky po nákupu prvního Caterpillaru si
vybrali ve firmě Phoenix-Zeppelin dalšího pomocníka – tentokrát rýpadlonakladač 432D. „Tyto stroje mají vesměs překlápěcí vidle přes lžíci. Jelikož
se naše firma specializuje na zámkovou dlažbu, objednali jsme si speciální
příslušenství, tedy samostatnou lžíci a samostatné vidle,“ uvádí Lukáš Beran.
Praxe ukázala, že výběr byl více než správný. Příslušenství se vymění jedno
za druhé za pár minut a komfort při práci je neocenitelný. „Tento rýpadlonakladač 432D byl navíc jeden z prvních strojů s tímto příslušenstvím
prodaný přes pražskou pobočku společnosti Phoenix-Zeppelin. Také proto
si vysloužil místo na stánku této společnosti na stavebním veletrhu IBF
v roce 2005. V zeleném provedení byl mezi typickými žlutočernými „kolegy“
nepřehlédnutelný. A jako nový vypadá i po těch téměř šesti letech práce. Ve
firmě Beran 2 mají totiž ve zvyku stroje pečlivě udržovat, pravidelně mýt,
důkladně o ně pečovat.
Zelený strojový park se rozrůstá
Třetím strojem Caterpillar, který si Lukáš Beran ve firmě Phoenix-Zeppelin
vyhlédl, koupil a nechal také přetřít na zeleno, byl kolový nakladač Cat 906.
Protože se osvědčil, a navíc přišla velká zakázka – dláždění 15 000 m2 v areálu
Slavie Praha v Edenu – přibyl k tomuto stroji ještě jeden stejného typu. Za
nějaký čas následovalo pásové rýpadlo Cat 314C a hned po něm třetí Cat 906.
A Lukáš Beran s nákupem strojů Caterpillar zdaleka neskončil. Spolehlivost,
ideální poměr mezi kvalitou a cenou, bezproblémový servis a velká variabilita

Poslední přírůstek do firmy - Cat 289C s grejdrem
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Jeden z dlouholetých pomocníků: kolový nakladač Cat 906

příslušenství – to vše přispívalo k jeho rozhodnutí u této značky zůstat. K práci
byli navíc zapotřebí další pomocníci, tak si vyhlédl kloubové kolové nakladače
Cat 907H a Cat 928H. A zatím posledním přírůstkem do zelené flotily firmy
Beran 2 je pásový smykem řízený nakladač Cat 289C vybavený mimo jiné
přídavným grejdrem a laserovou nivelací značky Trimble.
Nejnovější přírůstek: smykem řízený nakladač s grejdrem
Lukáš Beran přiznává, že zvažoval, zda koupit samostatný grejdr, nebo si
ho pořídit jen jako součást příslušenství. „Dříve jsme upravovali spíše velké
plochy, například kolem nových logistických center, ale trendem posledních
let jsou spíše menší projekty zhruba do pěti, maximálně deseti tisíc metrů
čtverečních. A tam je velký grejdr už trochu omezený, velkou část plochy s ním
nevyrovnáte, protože se tam prostě nevytočí,“ tvrdí Lukáš Beran.
Nivelace pro vyšší přesnost
Na zkoušku si tedy Cat 289C s grejdrem a laserovou nivelací značky Trimble
ve firmě Phoenix-Zeppelin půjčil a při jedné zakázce vyzkoušel. Stroj se při
rovnání podkladových vrstev pro položení zámkové dlažby skvěle osvědčil.
Bylo tedy rozhodnuto. A s novým Caterpillarem přišel i nový strojník. Pro něj
bude nejdůležitější, aby si co nejdříve osvojil práci s nivelací, což je u tohoto
stroje základem úspěchu. Lukáš Beran o tom vůbec nepochybuje. „Dnes se
klade na přesnost velký důraz, i pár centimetrů v jedné vrstvě mimo plán
může znamenat zásadní překročení rozpočtu stavby,“ upozorňuje. Zároveň
věří, že Cat 289C bude mít příznivý vliv na získávání dalších zakázek pro jeho
firmu. „Podle propočtů bychom měli s novým strojem a grejdrem zvládnout
práci rychleji než dříve, což bude méně nákladné a projeví se to samozřejmě
v ceně naší nabídky pro odběratele. A když nabídnete nižší cenu, vyhráváte
zakázky,“ odhaluje Lukáš Beran záměr, se kterým Cat 289C kupoval.
Výhled do budoucna
Pokud dojde na jeho slova a jak říká, ve svých odhadech se nemýlí, měla
by jeho firma už brzy mít na kontě celou desítku strojů značky Caterpillar.
„Přemýšlím o kolovém rýpadle Cat M315D, které bychom užili na dokončovací
práce, jako je například svahování. Je to ale otázka zhruba příštího roku,“
plánuje Lukáš Beran. I tento stroj, pokud ho koupí, bude zelený. Proč vlastně
tahle barva? „Vždycky se mi líbila, je to barva přírody a naděje. A dokonce
i naše první pracovní auto, se kterým jsme před patnácti lety začínali, starý
wartburg, byl zelený,“ uzavírá Lukáš Beran.
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Kolový nakladač Cat 990H obhájil
svoji pozici i po šestnácti letech

Od roku 1994 zajišťuje nakládku vápence v lomu Mokrá u Brna a když přišel čas k jeho výměně, rozhodla se firma
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost pro stejný typ stroje. Největší a nejsilnější stroj z portfolia
kolových nakladačů značky Caterpillar předala společnost Phoenix-Zeppelin v listopadu loňského roku.
Lom Mokrá u Brna se rozkládá na ploše 270 hektarů, ročně se zde vytěží
1,5 miliónu tun vápence pro výrobu cementu a vápna. V náročných podmínkách
odpracoval starší nakladač 990H neuvěřitelných 30 530 motohodin a na konci
roku 2010 se vedení společnosti rozhodlo pro jeho výměnu. O jeho nástupci
ale neměli nejmenší pochybnosti. „Ve výběrovém řízení jsme se opět rozhodli
pro značku Caterpillar, hlavně díky správnému poměru výkonnosti, spolehlivosti
a efektivity jejích strojů,“ říká Milan Beneš ze společnosti Českomoravský
cement, jež je součástí skupiny HeidelbergCement. Velkou roli při volbě nového
nakladače hrála i náročnost údržby. „V tomto ohledu jednoznačně zvítězila
servisní služba společnosti Phoenix-Zeppelin,“ dodává Beneš.
Nová posila, prověřený typ nakladače
Při předávání stroje mohli pozvaní účastníci spatřit vedle sebe starší stroj,
který v lomu dosluhoval, a nový, žlutě zářící kolos. A přesto, že je dělí
šestnáct let, byly na první pohled od sebe téměř k nerozeznání. Na otázku,
čím se vlastně liší, odpovídá Pavel Černý, předváděcí technik Caterpillaru,
poměrně překvapivě: „Skoro ničím. Na tomto nakladači můžete vidět, že
kvalitu není potřeba měnit. Samozřejmě byl zušlechtěný, má modernější
vybavení, vylepšený design, ale základ stroje, jeho výkon a vlastnosti jsou
v podstatě stejné.“
Motor, který zvládne tvrdou práci
Nejvýraznější změnou prošel motor, který musí odpovídat přísnějším
emisním předpisům EU stupně IIIA. Nakladač o hmotnosti 80 tun pohání
dvanáctiválcový motor o zdvihovém objemu 27 litrů s uspořádáním válců

do „V“ a výkonem 636 koňských sil. Originální koncepce motoru vybavená
technikou ACERT™ vyhovuje nejen emisním předpisům, ale dokáže také
skvěle reagovat na vnější pracovní podmínky. Chod motoru se například
přizpůsobuje změně nadmořské výšky a při nízkých teplotách zase tato
technika aktivuje speciální režim pro jeho spouštění. Velkou péči věnovali
vývojáři i chlazení motoru, do kterého byl přidán mezichladič plnícího
vzduchu, jež omezuje tepelné napětí a zabraňuje předčasnému opotřebení
všech součástí pohonné jednotky.
Mírnou úpravou prošla i kabina řidiče, která přináší všechny důležité prvky
zvyšující komfort obsluhy. Je větší, umožňuje lepší výhled a hlučnost
uvnitř nepřekračuje 75 decibelů. Přepracováno bylo i sedadlo. Nechybí
ani výkonná klimatizace nebo
kamerový systém informující
Cat 990 H
strojníka o dění za strojem.
Čistý výkon:
468 kW
Revoluční spojka měniče
Zcela výjimečnou funkcí strojů Cat
990H je ale spojka měniče, která
umožňuje měnit krouticí moment
přenášený na nápravy. Tím se
prodlužuje životnost pneumatik
a dochází k efektivnějšímu
a ekonomičtějšímu využití paliva.
Kolový nakladač Cat 990H je vhodný

Provozní hmotnost:
Jmenovité užitečné zatížení:
Objemy lopat:

77 840 kg
15 000 kg
8,4 – 9,2 m3
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pro nakládku 60 až 100 tunových damprů, čas na pracovní cyklus pro jednu
lopatu vyjde na 40 sekund. V ideálních podmínkách dosahuje stroj výkonnosti
až 1 500 tun za hodinu, strojníci přitom mají možnost využívat systém kontroly
hmotnosti nákladu, který napomáhá k přesné kontrole naložení damprů.
Stroj je vybavený jednoduchou kinematikou typu „Z“, příčná trubka
i naklápěcí páka jsou vyrobeny odléváním, zdvihová ramena tvoří pevné
ocelové desky. Samotná konstrukce nakladače je z více než 80 procent
svařovaná roboticky, a to z důvodu vyšší odolnosti proti únavě a delší
životnosti. Konvenční metody svařování takové vlastnosti neposkytují.
Nízké náklady, vysoký výkon
Dlouhodobou snahou vývojářů firmy Caterpillar je co nejlepším možným
způsobem snižovat provozní náklady strojů a přitom zvyšovat jejich

výkon a flexibilitu. Ani Cat 990H
nezamrzl ve vývoji. Hydraulický
systém je opět vybaven řízením
typu „Load Sensing“ které na
rozdíl od typických systémů
odebírá výkon motoru jenom
tehdy, pokud se řízení skutečně
používá.
Všechny kolové nakladače typu H jsou dodávány se systémem pro tlumení
rázů a elektronickým monitorovacím systémem, který včas identifikuje
a usnadňuje vyhledávání a diagnostiku závad. U Cat 990H pochopitelně
nechybí ani Product Link, tedy systém na dálkovou kontrolu a odesílání dat,
který Caterpillar dodává ke všem velkým strojům.

Skládkový kompaktor Cat 816FII
slouží v Nasavrkách

První skládkový kompaktor značky Caterpillar 816FII předala firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. společnost Phoenix-Zeppelin. Nový
stroj využije dceřiná společnost AVE Nasavrky a.s. na skládce komunálního odpadu v katastru obce Nasavrky, kde bude stroj zajišťovat
rozhrnování, ukládání a hutnění odpadu ze spádové oblasti Pardubicka, Chrudimska a oblasti Železných hor. Kompaktor si společnost
AVE Nasavrky pořídila formou pětiletého operativního pronájmu. Slavnostní předání stroje proběhlo za účasti vedení obou společností
i zástupců městského úřadu ve čtvrtek 10. února 2011.

Cat 816FII

Čistý výkon:
Provozní hmotnost:
Šířka kol:
Šířka radlice:

173 kW
25 700 kg
1 016 mm
3,65 m

„Nový kompaktor svými parametry
přispěje k ještě vyššímu využití
skládkového objemu a dalšímu
omezení případných úletů,“ řekl
na adresu nově pořízeného stroje
Ing. Luboš Kačírek, MBA, předseda
představenstva AVE Nasavrky a.s.
V současné době operuje na českém
trhu celkem deset skládkových
kompaktorů značky Cat v různých
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výkonových třídách, které svým zákazníkům dodala společnost PhoenixZeppelin. Firma AVE Nasavrky a.s. využila výhodného operativního pronájmu
finanční společnosti CAT Financial Services a pronajala si stroj na pět let.
„Jsem rád, že v nás společnost AVE CZ vidí spolehlivého partnera a dodavatele
kvalitních strojů Caterpillar pro plnění svých náročných úkolů. Neméně mě
těší, že právě kompaktor Cat 816FII rozšířil flotilu strojů Cat, které společnost
AVE CZ dlouhodobě využívá,“ řekl Daniel Sys, ředitel obchodu Phoenix-Zeppelin. „Již čtyřicet jedna let dodáváme svým zákazníkům kvalitní stroje
a poskytujeme prvotřídní služby. Když se k nám zákazníci vrací a jsou s naší
prací spokojeni, je to pro nás tou největší odměnou,“ doplnil Daniel Sys.
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Nový finišer Cat AP555E si silničáři
mohou vyzkoušet až do konce dubna

Střední třída 16 tun, pracovní šíře 2,5 až 5 metrů a pásový podvozek s rychloběžnými pásy. Na českém trhu jsou
takové parametry novinkou i přesto, že v Americe tento stroj funguje už více než deset let. Vyzkoušet si ho do
dubna příštího roku mohou i české firmy, jediným požadavkem je najet více než 100 motohodin za měsíc.
Univerzální finišer AP555E spojuje výhody
kolového finišeru, který je rychlý při přesunech,
a pásového, který má mnohem lepší stabilitu
a záběrové vlastnosti. Podvozek Mobil-trac
je vybavený rychloběžnými pásy, se kterými
dosahuje při přesunu rychlosti až 18 km/h (běžná
přepravní rychlost u strojů stejné třídy bývá
4 km/h). Svojí váhou a výkonem motoru je určený
pro dálnice, silnice první třídy a všechny běžné
typy pokládky asfaltové směsi ve městě i mimo
město. „Tento finišer je opravdu univerzální. Má
dobrou manévrovatelnost, rychlost, stabilitu a lépe
se pohybuje na nezpevněném podloží,“ říká Jiří
Široký, vedoucí prodeje silniční techniky Caterpillar
ze společnosti Phoenix-Zeppelin.

Cat AP555E
Rychlost pokládky:
Základní šíře pokládky:
Max. výkon:
Palivová nádrž:
Délka stroje:

Vyhřívaná hladicí lišta a komfort pro obsluhu
Teoretická produkce stroje je 550 tun za hodinu, pokládka 25 metrů za minutu.
Mezi jeho největší přednosti ale kromě výkonu patří i elektricky vyhřívaná
hladicí lišta a přesná dodávka směsi. Hladicí lišta AS4252C vybavená vibrací
a pěchováním se nabízí pouze jako vyhřívaná elektrickým proudem, vyhřívané jsou

až 25 m/min
2,55 m
106 kW
190 l
5,6 m

ale nejenom hladicí plechy, ale také boční hladítka. Do
výbavy stroje patří také indikátory místa tahu a čtyři
nezávislé senzory šnekových a pásových přepravníků.
Kromě toho je stroj vybavený i dvěmi sedačkami, které
se dají vysunout a natočit mimo obrys stroje. Zároveň
má každá z nich ovládací panel, který se tak nemusí
přesouvat z jedné strany na druhou. Požadovanou
kvalitu povrchu zajišťují nivelační přístroje Trimble – ať
již ultrazvukové či GPS.

Dobře manévruje a kvalitně pokládá
Jako první si finišer vyzkoušeli ve firmě Silnice Žáček
s.r.o z České Lípy. Nejdříve ho nasadili v Mělníku
do městské zástavby, ale pracoval i na silnici první
třídy a v České Lípě na kruhovém objezdu. „S tímto
finišerem jsme byli opravdu spokojení, je skutečně
výborný,“ říká pan Sedláček z firmy Silnice Žáček. „Mezi jeho největší
přednosti určitě patří vyhřívání žehlicí lišty a vysouvání sedaček do stran.
Není sice vhodný na malé poloměry, ale určitě je to konkurenceschopný stroj,“
dodává. Majitelé firmy si pak u nového finišeru nejvíce pochvalovali přesnost
a rychlost pokládky, snadnost obsluhy a také výbornou manévrovatelnost.

Heaven 2011

20

Po stopách našich strojů

To není obyčejný stroj,
to je BAGGER

Na první pohled vypadá jako kříženec bagru s tankem. Při bližším poznání ale člověk zjistí, že jde o unikátní stroj,
který v České republice nemá obdoby. Společnost BAGGER si jej pořídila především na čištění zabahněných rybníků.
Základ tohoto stroje tvoří pásové rýpadlo Caterpillar 324D LN, které je umístěno na speciálních pontonových
podvozcích. Ty si majitel firmy BAGGER Martin Šoltys sám navrhl a nechal vyrobit na míru. Pětačtyřicetitunový,
šest metrů široký a deset metrů dlouhý obr se pohybuje díky pásům poháněným hydromotory. Nerozhodí ho ani
několik metrů bahna do hloubky a pracovat může téměř za jakéhokoliv počasí.
Firmě BAGGER se v loňském roce podařilo získat zakázku na vyčištění jednoho
většího rybníka. „Zjistili jsme, že v rybníce je místy až osm metrů bahna, které
se nedá se žádným klasickým strojem odbagrovat, protože tam takový stroj
ani nezajede. Chtěli jsme se vyvarovat situací, kdy uprostřed rybníka zůstane
utopený stroj, ze kterého nemůže řidič pomalu ani vylézt,“ říká majitel firmy
BAGGER Martin Šoltys. „Uvažovali jsme proto, jak by se takovým situacím dalo
předcházet, až jsem na internetu našel vyfocený stroj na úpravu rybníků. Podle
obrázku jsem navrhl speciální pontonové podvozky a nechal je vyrobit tak, aby
seděly na rýpadlo Cat 324D LN,“ dodal Martin Šoltys.
Na začátku letošního roku dorazily do firmy BAGGER deset metrů dlouhé
pontonové podvozky. Pár dní nato dodal Phoenix-Zeppelin rýpadlo Caterpillar
324D LN a začala montáž. Odstranily se původní podvozky a vznikl originální
pomocník, který má i nové šestnáctimetrové rameno se lžící. Ani to původní
ale nepřijde nazmar, podle Martina Šoltyse by mohlo tvořit reklamní poutač
jeho firmy v areálu v blízkosti dálnice z Prahy na Plzeň.
Dva kamiony nestačí
Součástí železného pontonového podvozku jsou silné hydromotory, které
pohánějí řetězové pásy široké dva metry. „I když stroj váží čtyřicet pět tun,
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přesto se díky speciálním pontonovým podvozkům neutopí a může pracovat
i na místech, na kterých to ostatní stroje nezvládnou. Dokonce dokáže
i plavat,“ konstatuje Martin Šoltys. K tomu dodává, že na převoz stroje jsou
potřeba tři kamiony. Jeden veze samotné rýpadlo a zbylé dva po jednom
podvozku. Na místě demontáže i opětovného sestavení musí čekat jeřáb,
který takového „drobečka“ uzvedne.
Ačkoli by se stroj mohl zdát mohutný a neohrabaný, opak je pravdou.
Ovládání je klasické jako u každého jiného rýpadla Caterpillar tohoto typu.
Strojník musí být jen trochu obezřetnější při pohybu po nestálém podloží.
Stroj pracuje za každého počasí, vadí mu jen, stejně jako ostatním bagrům
pohybujícím se pomocí pásů, příliš velký mráz.
Jak se čistí rybníky
A jak vypadá práce tohoto stroje při čištění vypuštěného zabahněného
rybníka? Strojník do stroje na břehu nastoupí a odjede s ním doprostřed
rybníka, kde pomocí lžíce udělá v bahně dlouhou rýhu. Z ní pak do stran
vybagruje další rýhy, takzvaná péra. Rýhy a péra slouží k tomu, aby mohla
z rybníka lépe odtékat voda, tedy aby rybník zcela vyschnul. Úplné vysušení
rybníka může trvat rok či dva. Když rybník vyschne, vjedou do něj klasické
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Majestátní bagr se připravuje do akce

bagry a naloží suchý kal na nákladní auta, která jej odvážejí pryč. Pokud je
ale třeba rybník vyčistit rychleji, unikátní stroj firmy BAGGER odhází svým
dlouhým ramenem ještě mokré bahno až ke břehu, kde se likviduje.
Jediný stroj u nás i v Německu
Jedinečnosti tohoto bagru, tedy že projede všude, řídkým i hustým bahnem,
si všimli už někteří další rybáři v České republice a také v Německu. „Tam by
ho chtěli na tři měsíce na čištění zabahněného rybníka,“ říká Martin Šoltys.
Ani u našich západních sousedů totiž nemají žádný takový stroj k dispozici.
V nejbližší době si bagr
zřejmě zahraje také filmovou
Cat 324D LN
roli. Firma BAGGER totiž
Maximální výkon motoru:
140 kW
Maximální dosah:
16 m
chystá reklamní spot na jeho
Objem lopaty:
500 l
další propagaci.
Provozní hmotnost:

Široké portfolio strojů
Při práci pomáhají ve firmě BAGGER i další stroje Caterpillar. V září loňského
roku si Martin Šoltys pořídil k dozeru D6N XL a dvěma rýpadlo-nakladačům
432E pásové rýpadlo Cat 323D LN. Unikátní bagr, jehož základem je pásové
rýpadlo Caterpillar 324D LN, je pátým strojem této značky. Kromě příznivých
referencí se výběr řídil především nabídkou skvělého servisu. „Dojíždějí k nám
pracovníci z plzeňské pobočky Phoenix-Zeppelin a servis funguje na špičkové
úrovni,“ pochvaluje si Martin Šoltys s tím, že do budoucnosti uvažuje i o koupi
dalšího rýpadlo-nakladače Cat 432. Zatím si ale užívá svůj unikátní bagr. Bagr,
který by si pro své schopnosti a také podobu zasloužil ve svém názvu dvě
písmena „g“. Prostě BAGGER.

45 t

Pomocník pro
všestrannou firmu
K činnostem společnosti
BAGGER nepatří jen čištění
zanesených rybníků. Firma,
která existuje od roku
2002 a má dvě desítky
zaměstnanců,
realizuje
veškeré zemní práce, buduje
inženýrské sítě, provádí zasíťování pozemků, staví komunikace a pokládá
kanalizace. Firma působí v České republice i na Slovensku. Mezi největší
projekty patří podle Martina Šoltyse výstavba základů, kanalizace a dalších
inženýrských sítí. Firma BAGGER se může pochlubit také stavbou parkoviště
pro logistické sklady společnosti Loguran v Plzni na Borských polích. Stejnou
náplň měla i zakázka pro společnost Pierburg v Trmicích u Ústí nad Labem.

Zleva: Pavel Hucl, odborný prodejce stavebních strojů Phoenix-Zeppelin
a Martin Šoltys, majitel společnosti Bagger
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Plně vytížení zemědělci

Balíky slámy se vrší na valník traktoru jako kostky z dětské stavebnice. Uprostřed polí kousek
za Blažovicemi, vískou nedaleko Brna, je vidlemi nakládá teleskopický manipulátor Caterpillar
TH330B. Tento silák zvládne i čtyři zhruba půltunové kvádry najednou. A jen co naloží poslední
fůru, odjíždí stroj dělat něco jiného. Manipulátor se zastaví až v noci. V zemědělském družstvu
Bonagro Blažovice si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemůže.
Zmíněný teleskopický manipulátor Cat TH330B je jeden ze tří stejné značky i typu,
které v Bonagru mají. Skupinu strojů Caterpillar ještě doplňuje kolový nakladač Cat
924G. Ten právě na prostranství před stájemi skotu nakládá svou obrovskou lžící
hnůj na přívěs přistaveným traktorům, které ho rozváží na pole.
Všetranný pomocník
„Kolový nakladač Cat 924G, který máme čtvrtým rokem, používáme při
nejrůznějších činnostech, zejména tedy pro nakládku hnoje a zrnin, ale
například i při demolici budov, opravě lamp, zemních pracích jako jsou drenáže
na polích v místech, kde se drží voda, při rovnání cest, zasypávání výmolů
nebo při řepné kampani na nakládání řepy,“ říká Radek Bednář, mechanizátor
společnosti Bonagro Blažovice, s tím, že kolový nakladač ročně najede bezmála
1 000 motohodin.
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Dělba práce mezi manipulátory
To už je pořádná porce, ale nejvytíženější teleskopický manipulátor zvládne za
rok ještě více jak jednou tolik – 2 200 motohodin. A přitom převeze, přemístí,
naloží a přesune dohromady neuvěřitelných 38 700 tun nákladu. Pracuje také
v živočišné výrobě, kde slouží k nakládání slámy, ke krmení či k odvozu silážních
hmot. Svou směnu končí pozdě večer a hned ráno zase startuje.
„Druhý teleskopický manipulátor Cat TH330B je také určen pro živočišnou
výrobu a působí i jako záložní v případě nutných prací, třeba i pro druhou směnu,“
popisuje Radek Bednář. I tento stroj se zemědělci snaží vytížit co nejvíce. Stejně
jako třetí stroj tohoto druhu. „Máme ho pro rostlinnou výrobu, slouží ve skladě
pro nakládání obilovin, ovoce v sadech či beden vinné révy na vinicích. Zakoupili
jsme k němu paletizační vidle pro manipulaci s paletami a také adaptér na čištění
vozovky například při řepné kampani,“ uvádí Radek Bednář.

Po stopách našich strojů

Nakladač Cat 924G disponuje dosahem 4,4 metrů
Nejvytíženější teleskopický manipulátor Cat 330 B pomáhá v Bonagru Blažovice
již pátým rokem. Nahradil starší stroj jiné značky. Farmáři si na jeho služby
velmi zvykli, a když musel v případě údržby či drobných oprav stát, poznali, že
tento stroj se nedá ničím jiným nahradit. Tak si ho v brněnské pobočce PhoenixZeppelin nejprve zapůjčili a posléze, když zjistili, že se opravdu „uživí“, zakoupili
i druhý manipulátor. A to pouhý rok po prvním. Ale ani další stroj časem
nestačil, tak si farmáři opět po roce pořídili i třetí teleskopický manipulátor –
Cat TH330B. A jak říká Radek Bednář, tento počet je naprosto vyhovující.

rychloupínacímu zařízení lze jedno příslušenství vyměnit za druhé během pár
minut,“ pochvaluje si Radek Bednář.

Široká škála příslušenství pro silné pracanty
Manipulátory se někdy opravdu nezastaví, musí pracovat za každého
počasí, v zimě i v létě. Často pracují ve velmi prašném prostředí, například
při nakládce zrnin, a proto jsou kabiny vybaveny klimatizací. K dispozici
je i bohaté příslušenství. Jak už bylo řečeno, v Bonagru si pořídili vidle na
slámu, paletizační vidle a čisticí adaptér, ale také dva typy ložních lopat –
menší a větší, vykusovač silážní hmoty a plošinu, když je například potřeba
vyměnit lampu či opravit střechu nebo okap. „Máme stroje stejné značky, tak
můžeme příslušenství libovolně kombinovat na manipulátory i nakladač. Díky

Společnost Bonagro Blažovice, která vznikla v roce 1994 sloučením několika
zemědělských družstev a postupně se začleňovala další, hospodaří na výměře
celkem 4 104 hektarů. Největší podíl – více jak třetinu – zabírá ozimá pšenice.
Pěstuje se ale také pšenice jarní, ječmen, cukrová řepa, žito, řepka, mák,
kukuřice, hořčice, krmná řepa a vojtěška. Když se zaměříme na živočišnou
výrobu, tak se dostaneme k 2 200 kusům skotu, z toho tisícovka je dojnic, dále
zde chovají téměř šest tisíc prasat a sezónně také čtyři stovky krůt. Nechybí ani
sady s produkcí jablek a hrušek a vinice. Veškerá réva putuje do čejkovických
sklepů. O celé rozsáhlé hospodářství se stará celkem 176 zaměstnanců.

Oba Blažovičtí pomocníci

Kvalitní servis je základ
Univerzálnost příslušenství je jednou z výhod, kterou v Bonagru na značce
Caterpillar oceňují. „Už když jsme stroje vybírali, měli jsme na ně velmi příznivé
reference, hlavně co se týká spolehlivosti a výkonu. A kromě příznivé ceny nás
přesvědčil hlavně výkonný servis, navíc brněnskou pobočku Phoenix-Zeppelin
máme jen pár kilometrů,“ vypočítává další přednosti Radek Bednář.

Praktická ukázka nakládání
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Silák na Šumavských pláních

Na příkrém svahu drsné horské planiny Šumavských plání pod úbočím Hamižné hory leží městečko
Hartmanice. Je domovem Ekofarmy K+H, kterou zde v roce 1998 založil Josef Hlavsa se svými
společníky. Chovají tu skot na maso a už bezmála pět let pro ně pracují i stroje Caterpillar. Od
loňského léta je jejich neocenitelným pomocníkem teleskopický manipulátor Cat TH407.
Čtyři roky v plném nasazení

Caterpillar se na Ekofarmě v Hartmanicích poprvé objevil v roce 2006.
A jako už v mnoha obdobných případech, i tady pomohl zvítězit nad
konkurencí přístup prodejců společnosti Phoenix-Zeppelin, která stroje této
značky v Čechách výhradně distribuuje. „Oslovili jsme více značek, celkem
asi čtyři firmy, a rozhodovali jsme se jednak podle výhodnosti nabídky
a samozřejmě také podle chování prodejců. Ve společnosti Phoenix-Zeppelin byli nejvstřícnější a nejaktivnější, takže jsme si nakonec vybrali
stroj Caterpillar,“ říká Josef Hlavsa. Volba padla na TH330B. S ním do
Hartmanic putoval od Phoenix-Zeppelin také traktor Challenger MT545B.
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Stroj TH330B našel hned spoustu využití. Za čtyři roky si odpracoval
2 000 motohodin. Lopatou nakládal hnůj ze stájí, vidlemi či kleštěmi
manipuloval s balíky siláže na pastvinách i v areálu Ekofarmy a když bylo
třeba, připojila se na TH330B plošina, která vyzvedla opraváře na střechu
či k rozbité lampě.
Obměna strojového parku manipulátorem Cat TH407
V srpnu loňského roku se vedení Ekofarmy rozhodlo pro obměnu stroje
a zakoupilo nový teleskopický manipulátor Cat TH407. Téměř osmitunový
silák okamžitě převzal práci po svém předchůdci a jeho řidič Jan Ticháček
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Plošinu lze využívat také k opravám obecního osvětlení

se občas ani nezastaví. Již zmíněné čtyři druhy příslušenství – lopata,
vidle, kleště a plošina – zvládne strojník vyměnit během pár minut, takže
se stroj umí téměř okamžitě přizpůsobit tomu, k čemu je právě potřeba.
Cat TH407 například dokáže vyzvednout náklad o váze dvou tun až do
výšky sedmi metrů.
„Teleskopický manipulátor se snažíme maximálně vytížit, ostatně proto ho
máme. Fungování Ekofarmy si už bez něj nedokážeme představit, usnadní
nám spoustu věcí. Z Ekofarmy ho půjčujeme například obci maximálně
na půl dne, je téměř nemyslitelné, aby odjel kupříkladu na celé dva dny,“
tvrdí Josef Hlavsa. Podle jeho slov se počítá, že teleskopický manipulátor
ročně najede 500 až 600 motohodin. To znamená, že jej v létě čeká první
pravidelná servisní prohlídka. Tu obstará plzeňská pobočka PhoenixZeppelin, se kterou mají v Hartmanicích velmi dobré vztahy.

Cat TH407 AGRO VERSION při manipulaci s hnojem
Chov skotu - hlavní oblast
zájmu Ekofarmy

Ekofarma K+H hospodaří na
výměře 600 hektarů. Celkem 12
zaměstnanců se na pastvinách
a ve stájích stará o zhruba 400
kusů skotu kříženců plemen Česká
červená straka, Hereford, Piemont
a Masný simentál. Ekofarma
prodá ročně pět desítek půlročních
býčků a jaloviček. Kupující je pak
vykrmují do potřebné hmotnosti
a jejich maso prodávají v drtivé
většině do zahraničí, převážně
do Itálie.

Cat TH407

Celkový výkon
(standardní motor):
Maximální výška zdvihu:
Jmenovitá nosnost:
Nejvyšší rychlost pojezdu:

93,1 kW
7 300 mm
3 700 kg
40 km/h

Kleštiny na kulaté balíky - nepostradatelné příslušenství na farmě
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Drtič STE 108-75/T-RR: sen, který se proměnil ve skutečnost

Na začátku bylo přání snížit náklady při zpracování kamene a na konci 73tunový kolos, který šetří milióny.
V České republice ojedinělý čelisťový drtič s výkonným odhliňovačem vznikal téměř jeden rok a v současné době
zpracovává kvalitní čedič, který se vyváží k dalšímu zpracování mimo jiné i do Německa.
V létě roku 2009 se Zdeněk Kvída z firmy KVD Plus s.r.o. obrátil na společnost
Phoenix-Zeppelin s požadavkem na zlepšení kvality zpracování kamene a úspory
při tomto zpracování. Předpokládanou lokací pro nový stroj měl být lom Libá
u Chebu, ve kterém se od roku 1964 zpracovává olivínový čedič, který je
jedním z nejtvrdších čedičů zpracovávaných v České republice. „Jeho tvrdost se
pohybuje kolem 400 MPa, ale v tomto lomu jsou pasáže čediče s tvrdostí kolem
500 MPa. Je to opravdu extrémně tvrdý kámen a při výrobě stroje jsme s tím
museli počítat,“ říká Petr Mencl, odborný prodejce drticí techniky MFL ze
společnosti Phoenix-Zeppelin.
Drtič pro lom v pokročilé fázi těžby
Předpokládaná produkce tvrdého čediče z Libé měla být mezi 300 až 400 tisíci
tunami za rok, ale množství a tvrdost materiálu nebyly jediným problémem, se
kterým se měl budoucí provozovatel potýkat. Čistý materiál, který se v Libé po
dlouhá léta těžil, už totiž z lomu téměř vymizel a majitel se pomalu začal dostávat
do pasáží, ve kterých je čedič z 25–30 procent zahliněný a se spoustou nečistot.
Na řadu přišla schůzka s firmou MFL, na které se poprvé objevila myšlenka využít
rotační odhliňovač ze stacionárních drtičů a použít ho na mobilním jednovzpěrném
čelisťovém drtiči. Jako výchozí stroj pro nový drtič byl vybrán typ STE 108-75/TV,
který měl projít hned několika úpravami.
Odolný pohon a jeho výhody
„Obrovskou výhodou drtičů od firmy MFL je diesel-elektrický pohon, kdy jsou
všechny pohony včetně drtiče hnané elektromotory. Tento systém má nižší
nároky na údržbu a také nižší spotřebu paliva, která je při stejném výkonu nižší až
o 25 procent. A celý systém je pochopitelně také mnohem spolehlivější, protože
elektrický pohon je účinnější a nepůsobí na něj takové vlivy jako například vysoké
teploty v létě nebo naopak extrémně nízké v zimě,“ říká Petr Mencl.
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Robustní stroj byl vybaven silnějším agregátem a výkonnějším elektromotorem
drtiče. Také byla zvýšena váha setrvačníků, které přispívají k plynulému chodu
drtiče při drcení tak tvrdého materiálu, jaký je těžen v lomu Libá. Podle požadavku
zákazníka prošlo úpravou i opancéřování tlamy drtiče.
Kvalita vlastní výroby
„Firma MFL vyrábí drtiče více než padesát let a používá jen ty nejkvalitnější
komponenty. Výrobce má vlastní slévárnu na odlitky a všechno je postavené na
robustnosti,“ pochvaluje si Petr Mencl rakouskou kvalitu a dodává: „Na hlavní
ložiska drtiče poskytujeme záruku na 16 000 motohodin, což je podle mého názoru
opravdu extrémní doba.“
Upravený odhliňovač
Největší úpravou pochopitelně prošel odhliňovač. Firmě MFL se do něj podařilo
umístit šest válců o průměru 30 cm, které jsou nastavitelné na spáru na požadovaný
rozměr materiálu. Materiál o rozměrech 0–50 mm je ještě před vstupem do drtiče
v množství až 40 procent
z celkové kapacity separován
pomocí rotačního odhliňovače.
„Tím se výrazně zvedla kvalita
a produkce kameniva na
dopravním pásu za drtičem,
neboť
na
standardně
vybavených drtičích bývá
prstový vibrační odhliňovač,
který dokáže v takto
zahliněném materiálu odhlinit
maximálně 10 procent,“ říká
Petr Mencl.
Probíhá inspekce stroje
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Mobilní čelisťový drtič MFL STE 108-75/T-RR
Celková hmotnost:
bez příslušenství 73 tun
Délka:
18 m
Výška:
5m
Základní rám stroje:
mostová konstrukce svařovaná z ocelového plechu a profilové oceli
Podvozek:
pásový, rychlost jízdy 1 km/h, přípustné stoupání pro přejetí 30 %
Tlak pásů na půdu:
cca 15,7 N/mm2
Násypka: 	objem 9 m3, svařovaná konstrukce z ocelového plechu vysoce
odolného proti otěru, stěny zásobníku jsou hydraulicky sklopitelné
Hlavní výstupní dopravní pás: 1 200 x 11 300 mm

Těžké stroje se při práci v lomu skvěle doplňují
Slouží? Slouží. A dobře!
Od první schůzky do dodání stroje do lomu v Libé uběhl jeden rok, slavnostní
předání a uvedení stroje do provozu proběhlo 12. října 2010. Firma KVD Plus má
zatím pro stroj jen slova chvály. „Dříve jsme při zpracování materiálu používali
sedm strojů, teď používáme pouze čtyři. Například hrubotřídič, který byl umístěn
před drtičem, už není potřeba. Úspory jsou v řádech několika miliónů. ,“ říká
Zdeněk Kvída.
Produkce tohoto osmnáct metrů dlouhého stroje je praxí ověřena na 250 tun/h.
Nadrcený čedič z Libé si stále zachovává vysokou čistotu a vyváží se do Chemnitzu,
kde je zpracováván na čedičovou vatu. U firmy Phoenix-Zeppelin lze tento mobilní
čelisťový drtič pořídit v různých specifikacích a výbavách.

Na slovíčko se
Zdeňkem Kvídou,
jednatelem společnosti
KVD Plus s.r.o

Jak se zrodil nápad na výrobu tohoto speciálního drtiče?
Chtěli jsme nějakým způsobem ušetřit náklady při zpracování kamene pro
společnost BASALT CZ s.r.o., a tak jsme si s panem Menclem dohodli schůzku
s firmou MFL. Tam se objevila myšlenka, že tento odhliňovač, který se používá
na stacionárních strojích, použijeme u mobilního drtiče. Projekt jsme navrhli firmě
BASALT CZ a nabídli jsme jim možnost úspor při zpracování kameniva. Firma
BASALT CZ se rozhodla pro dlouhodobější kontrakt a my jsme odsouhlasili výrobu
tohoto stroje.
Jak jste spokojený s novým drtičem?
Drtič máme několik týdnů a zatím jsme s ním maximálně spokojeni, všechno
funguje skvěle včetně spotřeby pohonných hmot. Tento typ stroje má obrovské
výhody a pro náš typ podnikání se skvěle hodí.
Čím se vaše firma zabývá? Jak dlouho existujete na trhu?
Všechno začalo před dvěma a půl lety, kdy jsem byl nucen opustit společnost
Demorecykla s.r.o., která působila jako zemařská a stavební firma. Musel jsem

ale vymyslet něco dalšího, takže jsem se zaměřil na oblast recyklace stavebních
materiálů a následně zpracování kameniva. Kromě zpracování materiálu po celé
ČR provozujeme mimo jiné recyklační středisko v lokalitě u Mělníka, kde se
vykupují stavební odpady.
Jak těžké byly začátky?
Bylo to opravdu hodně náročné. Na začátku byla spousta probdělých nocí,
a i když jsem měl nějaké vize, začínali jsme úplně od začátku. Teď máme dvanáct
zaměstnanců, osm strojů a za sebou hodně práce. Zatím jsem rád, že stroje pracují
a že se k nim podařilo sehnat skvělý tým lidí, který svojí práci rozumí.
Využíváte stroje i k jiné činnosti?
Máme i drtiče jiného charakteru, které používáme třeba při demolici na zpracování
a výrobu recyklátů, které se následně využijí pro stavební účely. Ne že bychom
přímo bourali, ale zákazníkům dodáváme tuto službu.
Jaký máte vztah se značkou CAT?
Pro tuhle značku mám slabost, která trvá už hrozně dlouho. Většina našich strojů
je právě od Caterpillaru. Sice mě s něčím občas naštvou, ale to k podnikání patří.
Jaké máte sny a plány do budoucna?
Musím se přiznat, že budoucnost moc dopředu neplánuji. Tento drtič je pro mě
něco jako splněná vize a mám z toho pochopitelně velkou radost, ale co bude dál,
ukáže až budoucnost. V hlavě už rozvíjím další myšlenky, ale nechci předbíhat.
Máte čas na nějaké koníčky?
Koníčkem je pro mě práce, práce, práce, rodina a někdy rychlá auta. Sponzoruji
závodní vůz IT-Racing Davida Tomka, ale teď mám opravdu hodně práce, takže na
závody se moc často nedostanu.
Lom Libá u Chebu. Ložisko Libá je nejzápadnějším vulkanickým tělesem
tzv. Oháreckého riftu na našem území. Zásoba těžitelného čediče v lomu se
odhaduje na 30–35 let. V lomu se pracuje od roku 1964 a v osmdesátých
letech byl kvůli bezpečnosti zrušen odstřel čedičové skály v celé její výšce
(40 metrů). Dnes se odstřely realizují ve třech etážích, které jsou vysoké
okolo 12 metrů. V průběhu jednoho měsíce se provádí tři odstřely pomocí
tekutého střeliva. Majitelem lomu je firma BASALT CZ s.r.o.
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Nejstarší vozík Hyster v Čechách
pochází od americké armády

V říjnu se na naši firmu Phoenix-Zeppelin obrátil František Řehák z Volduch u Rokycan s tím, jestli bychom neměli
zájem podívat se na vozík Hyster, který pracuje v jeho zámečnictví. Podle jeho slov pochází z konce druhé světové
války a stále pracuje v jeho zámečnické firmě.
Šedesát let staré stroje jsou raritou sami o sobě. A pokud jsou stále ještě funkční
a aktivně pracují, jsou o to vzácnější. Jak jsme se ale přesvědčili na vlastní oči,
kvalitní stroje společně s pečlivou údržbou dokážou zázraky. V sychravém ránu
vyjížděl červený vysokozdvih z garáže, jako by měl odpracováno jen několik let.
Žádné dlouhé starty, tříštivé zvuky nebo nejistá jízda. Až na prasklý kryt nad hlavou
a podivnou červenou barvu, která na vozíkách Hyster nebývá k vidění, se zdálo být
všechno v pořádku.
Dobrý technický stav nepřekvapil jenom nás, ale jak se později ukázalo i výrobní
závod značky Hyster v Holandsku, který uvažuje o tom, že by vozík vykoupil pro
vlastní potřeby. „Nějaké historické vozíky tam samozřejmě mají, ale nejstarší je
asi z roku 1935 a druhý nejstarší až z roku 1989, takže tento stroj by se jim
hodil do sbírky,“ říká Michal Beneš, vedoucí prodeje manipulační techniky Hyster.
„O roce výroby ještě pochybujeme, protože podle výrobního štítku to vypadá, že
ho Američané dovezli do Německa až v roce 1952, ale jeho historická cena se tím
pochopitelně nezmenší.“
Svoji nezanedbatelnou cenu má tento vozík i pro Františka Řeháka, majitele
zámečnictví, který historický Hyster koupil před dvanácti lety. Podle jeho slov
odvádí svoji práci dobře a líbí se mu i nenáročnost jeho údržby.
Jak jste k této raritě přišel?
Ve vedlejší v obci, v Oseku, začal podnikat německý občan, který zde vyráběl palety
a z Německa si sem dovezl tenhle vozík. Později ho prodal kolegovi, od kterého
jsem ho v roce 1998 odkoupil do naší firmy.
Věděl jste o tom, jak je starý?
Pan Holzemann, který ho přivezl do Čech, mi tvrdil, že je od americké armády,
od které ho v roce 1945 odkoupil v Německu. Tam s ním potom celou dobu
podnikal, než ho přivezl sem. A tady pracuje dalších dvacet let. Byl v dobrém
technickém stavu, takže nebyl
důvod ho nekoupit.
Jaké má vybavení?
Podle mě byl na tehdejší poměry
vybavený poměrně slušně. Na
volantu je například posilovač řízení
a i dnes se s ním dá otáčet téměř
jedním prstem. A také má veliký
rejd a nosnost téměř čtyři tuny. To
jsme si ověřili i v naší firmě. Nejvíc
musím ocenit jeho dlouhé vidlice,
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ty se nám tady opravdu skvěle osvědčily. Výšku zdvihu má kolem tří metrů, i když
pan Holzemann tvrdí, že původně byla větší. Jinak moc velké vybavení nemá, ale
na svůj věk slouží velice dobře. Pro naše účely to bohatě stačí.
Víte nějaké podrobnosti o motoru?
Nemám tušení, ale je původní. Hned potom, co jsem vozík koupil, jsme
provedli celkové repasování motoru. Nechali jsme odlít jeden píst, ostatní jsme
překroužkovali. Dali jsme přetěsnit vanu, víko motoru. Později jsme zjistili, že
z převodovky utíkal olej, tak jsme jí nechali také přetěsnit.
Měl jste s tímto vozíkem nějaké problémy?
Vlastně ani ne. Na údržbu tady mám jednoho kolegu, který se o něj pravidelně
stará. Ten jednou za rok provede výměnu olejů, občas něco přetěsnění. On si ten
stroj rozebral do posledního šroubku a složil ho znovu dohromady, takže k němu
má opravdový vztah a tenhle vozík je pro něj něco jako dítě. Ale zpátky k otázce:
ten stroj je konstrukčně tak jednoduchý, že vážnější problémy jsme s ním ani mít
nemohli.
Provedli jste na něm nějaké změny?
Změnili jsme barvu. Původně byl žlutý, my jsme ho přestříkali na červenou barvu,
která je naší firemní barvou. A koupili jsme na něj nové pneumatiky.
Víte kolik má odpracovaných motohodin?
To si vůbec netroufnu odhadnout, můžu mluvit jenom za nás. My jsme zámečnická
firma, takže pro náš provoz odpracuje takových 150 motohodin za rok, ale používali
jsme ho i při rekonstrukci naší firmy a tam odvedl opravdu hodně práce.
Jste s ním spokojený?
Absolutně, je to skvělý pracant. Možná je ten vozík historický kousek, ale tady si to
svoje opravdu „odmakal“. Ale už má svoje léta a brzy to bude chtít nějakou obměnu.

Zámečnictví Řehák má sídlo ve Volduchách
u Rokycan a funguje od roku 1994. V roce
2001 se stalo společností s ručením omezeným,
v současné době má deset zaměstnanců.
Provozuje zakázkovou výrobu a stavební
zámečnické práce. „Děláme všechno, od špendlíku
až po lokomotivu,“ říká s nadsázkou pan Řehák.

František Řehák za volantem
nejstaršího vozíku Hyster v ČR

Vozíky Hyster v akci

Hyster RS 45-24IH – první
silák svého druhu na Moravě

První svého druhu v Čechách a na Moravě. Na otevřeném terminálu Ostrava-Paskov pracuje od začátku letošního
roku moderní překladač, neboli reachstacker, Hyster RS 45-24IH. Vedle běžných ISO kontejnerů dokáže šikovně
manipulovat i se silničními návěsy a výměnnými nástavbami. Mezinárodní dopravní a logistická skupina AWT
(Advanced World Transport), které terminál patří, si takovýto stroj pořídila jako vůbec první v tomto regionu.
Pohled na práci Hysteru 45-24IH opravdu stojí za to. Kontejnery zvedá jako
peříčko, ostatně, jak má již v názvu, nosnost zvedaného nákladu v první řadě
je až 45 tun a do druhé řady, která je vyšší a také dál od stanoviště stroje,
dokáže přemístit 24 tun. Nejen síla je ale předností tohoto překladače. Písmena
IH v jeho označení znamenají, že je vybaven speciálními kleštinami pro
přemísťování silničních návěsů. Obdobným strojem byl v Čechách vybaven
zatím pouze jediný terminál, a to v Lovosicích.
Ideální pro kombinovanou dopravu
Výhody stále populárnější kombinované dopravy tak mohou ve větší míře
využívat i silniční dopravci. „Manipulace návěsů posunuje naši skupinu mezi
špičky terminálových operátorů, kteří nabízejí tuto službu. První zákazník, Ewals
Cargo Care, který sám provozuje více než čtyři a půl tisíce vlastních přepravních
jednotek, je pro nás skvělou referencí. Ale zároveň nás také zavazuje k vysoké
odpovědnosti a kvalitě našich služeb,“ říká Martin Cetl, který má ve skupině AWT
na starost veškerou spedici a kombinovanou dopravu.
Trend operativního pronájmu pokračuje
Skupina AWT má Hyster RS 45-24IH pronajatý na pět let s možností jeho odkoupení
kdykoliv v průběhu nájmu i po jeho skončení,“ informuje Martin Folwarczny, LT
Region Sales Manager z ostravské pobočky společnosti Phoenix-Zeppelin. Tato
pobočka stroj skupině AWT dodala. A jak Martin Folwarczny doplňuje, nájem
zahrnuje také pojištění a kompletní servis včetně příjezdu technika do
24 hodin od nahlášení poruchy.
Hyster RS 45-24IH zvládne mnoho práce
Na terminálu Paskov odhadují, že by jejich nový pomocník mohl za rok najet
1 500–2 000 motohodin. Přesný počet zdvihů a celkovou hmotnost přepraveného
nákladu zaznamenává Hyster díky počítadlu a váze. Vloni zvládl jeho předchůdce,
Hyster RS 46-36CH, který je ale bez kleštin, dvacet tisíc manipulací. „To jsou
takzvané manipulace placené. K tomu ale musíme připočítat ještě ty, při kterých
se stroj potřebuje dostat k určenému kontejneru, protože ten je občas zarovnaný
jinými,“ říká vedoucí terminálu AWT Ostrava-Paskov – Paskov Michal Kubíček.

Co se týká výšky zdvihu, dokáže na sebe Hyster RS 45-24IH zvednout pět
kontejnerů, každý o hmotnosti až 45 tun. Do dálky sáhne maximálně do třetí
řady, ale to jen s úplně vyloženým kontejnerem. „Stroj má samozřejmě i čidla
a když by mělo dojít k nepovolenému přetížení, tak automaticky zdvih vypne,“
ubezpečuje Michal Kubíček.
Vstřícný dodavatel – základ úspěchu
Hyster RS 45-24IH je vlastně náhradou za
svého předchůdce – Hyster RS46-36CH. Toho
si v Paskově pořídili na podzim roku 2009.
Když skončil roční pronájem, dostali nový
vůz s kleštinami. „Jako dodavatele jsme si
Phoenix-Zeppelin vybrali zejména proto, že
nám tato firma vyšla vstříc už s pronájmem
prvního stroje Hyster a kromě výhodných
podmínek pronájmu nám nabídla i velmi
pružný servis,“ konstatuje Michal Kubíček.

Reachstacker RS45-24 překládá
jumbo návěsy i kontejnery
Náklad cestující Evropou
Do terminálu skupiny AWT Ostrava-Paskov, který
vznikl v těsném sousedství kdysi slavného dolu, jež
stále připomíná těžební věž, míří celkem tři přepravní trasy. Z největšího evropského
přístavu – holandského Rotterdamu – směřují po železnici přes překladiště
v Mělníku do Paskova kontejnery převážně s počítačovými součástkami. Ze
slovinského přístavu Koper pak přijíždějí po kolejích kontejnery naložené především
automobilovými součástkami. A na nové, třetí trase se nyní pohybují návěsy. Tato
trasa vede z průmyslové oblasti v okolí německého Duisburgu přes terminál Lovosice
a odtud opět po železnici do Paskova. Ve všech třech případech platí samozřejmě
i trasa opačná, pouze s prázdnými kontejnery či návěsy.
„Poptávka po překládce návěsů byla opravdu velká a trvala minimálně rok. Proto
jsme se rozhodli pořídit si nový Hyster, který překládku návěsů umožňuje. Pokud
vše půjde tak, jak si představujeme, nevylučuji, že budeme v budoucnu potřebovat
další takovýto stroj,“ dodává Michael Kubíček.
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Hyster
„Silná třináctka“

Tři velké haly společnosti SDP Logistics sklady a.s. pro celkem 35 tisíc palet plných pytlů polyethylenu nebo
polypropylenu – to jsou místa, kde od loňského léta spolehlivě pracuje třináct vysokozdvižných vozíků Hyster
H1.8FT. Ve skladech v Mostě-Čepirohách, v nedalekém Sedlci a přímo v areálu firmy Unipetrol Litvínov se
denně otočí až osmdesát aut. Jedno uveze zhruba 25 tun nákladu. To znamená, že denní příděl flotily všech
vozíků se může vyšplhat na dva tisíce tun.
Společnost SDP Logistics sklady vznikla, aby skladovala výše uvedený materiál
právě pro Unipetrol Litvínov. Na každou paletu se vejde pětapadesát pytlů
polyethylenu nebo polypropylenu. A když jeden pytel váží 25 kilogramů, vychází
hmotnost jedné palety na 1 375 kilogramů. Vozíky vykládají a nakládají zboží
a přemisťují palety v halách. „Unipetrol vyváží materiál do našich třech skladů,
sám ho prodává, my zajišťujeme expedici,“ říká ředitel společnosti SDP Logistics
sklady Karel Tomčík.
Nevyhnutelné inovace
Na takový objem práce už původní zastaralé vysokozdvižné vozíky nestačily.
Značné náklady na údržbu i servis vedly vedení společnosti SDP Logistics sklady
k vyhlášení výběrového řízení na obměnu vozového parku. „V první fázi jsme
oslovili pět uchazečů, do užšího výběru postoupili tři z nich,“ konstatuje Karel
Tomčík. Jako nejvýhodnější se nakonec ukázala nabídka od společnosti Phoenix-Zeppelin na dodávku vozíků Hyster H1.8FT. „Do zdárného konce jsme došli na
jaře loňského roku, kdy jsme domluvili konkrétní podmínky dodávky, tedy počet
vozíků, jejich vybavení a tonáž. Než byly v srpnu dodány nové vozíky, měl zákazník
zapůjčené obdobné starší vozíky Hyster,“ říká Jan Vacek, prodejce manipulační
techniky společnosti Phoenix-Zeppelin.
Jako na trenažéru
Vozíky na zkoušku si Karel Tomčík pochvaluje. „Chtěli jsme, aby se naši lidé naučili
vozíky s Hyster dobře jezdit a nechtěli jsme je hned pouštět na nové stroje. Takže

Vozík zvedající paletu o hmotnosti 1 375 kg
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Pět vozíků při předání v Sedlci
v každém skladu byly dva starší vozíky Hyster a zaměstnanci se na nich střídali
a učili se jejich ovládání.“
Společnost SDP Logistics sklady tedy v srpnu převzala třináct vozíků Hyster
H1.8FT. Číslo v názvu uvádí nosnost v tunách, devět jich je na dieselový pohon
a pracují ve skladech v Mostě-Čepirohách a Sedlci. Zbylé čtyři jezdí na plyn, mají
uzavřenou kabinu řidiče a jejich působištěm je sklad přímo v Unipetrolu Litvínov.
Servisní služby a jednoduché ovládání
A co vlastně rozhodlo pro Hyster? „Nebudu samozřejmě popírat, že také cena.
I ostatní zájemci se sice snažili cenou přizpůsobit, ale nebyli jsme u nich spokojeni
se servisem,“ uvádí Karel Tomčík s tím, že výhodou je blízkost pobočky Phoenix-Zeppelin jen pár set metrů od sídla společnosti v Mostě. A i k dalším skladům
to není daleko. „Zákazník platí nájem, servis, opravy, údržbu, tedy vše, co jsme
dohodli při výběrovém řízení, v jedné částce,“ říká Jan Vacek. Součástí dodávky
bylo samozřejmě i podrobné školení budoucí obsluhy nových strojů. „Tyto vozíky
se vyznačují tím, že nejsou vůbec přetechnizované, jsou to jednoduché, ale
výkonné stroje a ovládání není složité,“ dodává Jan Vacek.
Nové vozíky Hyster H1.8FT najely prvních 500 motohodin, takže všechny již mají
za sebou prvotní údržbu. Ve společnosti SDP Logistics sklady jsou s nimi velmi
spokojeni. „Potřebovali jsme robustní, silné a pevné vozíky, co něco vydrží. A to
Hyster naprosto splňuje,“ uzavírá Karel Tomčík.

Sportovní okénko

Miroslav Kopřiva:
„Slavia je můj splněný sen.“

Dva roky zkoušel štěstí v zámořské NHL, na přelomu roku po něm intenzivně zatoužil movitý Omsk
z ruské Kontinentální hokejové ligy. Přesto se od začátku letošní sezóny stal novým brankářem HC
Slavia Praha, a splnil si tak jeden ze svých snů. Letní příprava se mu podařila a z předváděné hry
tak měl na začátku sezóny dobrý pocit. Po několika kolech si sice pochroumal krční páteř, ale brzy
se vrátil do branky a svými výkony definitivně vyřešil nejistou situaci kolem brankářů Slavie.
Jak jste se ve Slavii jako nový hráč cítil?		
Velice dobře. Se spoustou hráčů se už známe dlouho, nějaký ten rok proti sobě hrajeme,
s klukama ze stejného ročníku jsme dokonce hráli v reprezentaci. Tady ve Slavii je dobrá
parta, opravdu se tady cítím dobře.
Do klubu červenobílých jste přišel z Kladna, které loňskou sezónu hrálo na
samém konci tabulky. Jak moc je to velká změna přijít do klubu, který pravidelně hraje o nejvyšší příčky?
Ta změna je vidět už v zázemí klubu. V Kladně se kolem všeho točí jeden dva lidi a tady
jich je najednou pět. Prostředí je prostě více hokejové. Slavia v posledních letech získala
hodně úspěchů, na druhou stranu i v Kladně se hrálo o hodně.
Slavia je ambiciózní klub a jeho fanoušci od vás chtějí titul. Jste na takový tlak připravený?
Rozhodně. Na tlak jsem zvyklý z předchozích ročníků, i když tady půjde o medaile. Ale parta, fanoušci, trenér, všichni jsou tady skvělí, neměl by to být problém. Doufám, že Slavii
v jejím snu o medailích hodně pomůžu.
Jak se vám trénuje s takovou legendou, jako je Vladimír Růžička?
Je to příjemné. Je vidět, že tréninkům dává maximum a hodně se věnuje hráčům.

33

Heaven 2011

Je ochotný přerušit trénink a dovysvětlit nám herní situace. Ne každý trenér to dělá, ale
všichni hráči to vítají.
Se změnou klubu přišla i změna výstroje. Jaká je?
Dřív byla modrobílá, teď je červenobílá. Ale jedna podstatná změna tam přece jenom je.
Na masce jsem měl vždy namalované kopřivy, podle svého jména, ty by teď ale neladily
ke klubovým barvám.
Mezi hráči máte přezdívku Kopr, nezkusíte tuhle rostlinu?
Kopr je taky zelený, takže je to stejné. Jinak se mi trochu změnil design betonů, teď tam
mám takovou malou pavučinku, jinak všechno zůstalo.
Dva a půl roku jste chytal i v zámoří. Jak se vám tam vedlo?
Měl jsem takový plán, že začnu hrát na farmě a postupně se dostanu dál. Ale ty šance pořád nepřicházely, takže poslední rok jsem to předčasně ukončil a vrátil se zpátky. Ale určitě to byla obrovská hokejová i životní zkušenost a rozhodně toho nelituji.
Jaký je největší rozdíl mezi tím hrát hokej tady a v zámoří?
Velký rozdíl je ve velikosti hřiště, v zámoří se hraje na malé ploše a je to hodně znát.
A hodně jiné je také nasazení hráčů. Dokonce i v tréninku do toho chodí naplno jako

Sportovní okénko

Výstroj správného brankáře
při zápase. Oni nejsou moc techničtí, vyznávají dost silový hokej, s rvačkami, ale to
k tomu patří. V Čechách zase zkušení hráči neuvěřitelně uplatňují svůj přehled. Jsou
to opravdu rozdílné ligy.
Atmosféra klubu vám víc vyhovuje v Čechách nebo za mořem?
Víte, pro každého hráče za mořem je velký problém jazyková bariéra, než si tam s někým pokecáte nebo si něco zařídíte, trvá to dvakrát déle. Ale atmosféra je na každém
stadionu jiná, stejně jako v české lize.
Jaký je váš oblíbený klub? Máte nějaký klub, za který byste si chtěl
zahrát?
V jednom takovém klubu jsem už teď a je zbytečné přemýšlet nad něčím jiným. Sněním
se moc nezabývám, je ale zbytečně myslet na to, jestli budu jednou hrát za Vítkovice
nebo Petrohrad. Když jsem byl malý, fandil jsem Dukle Jihlava, protože pořád vyhrávali
(smích). Ale přiznám se, že pořád ještě sleduji výsledky Minnesoty, kde jsem hrával
na farmě.
Váš brankářský vzor?
To byl můj otec, který také chytal a od něj jsem se hodně naučil. Jezdil se mnou na
každý zápas, vzor jsem měl vždy v něm.
Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Neměl jsem žádné zaměstnání, po kterém bych toužil. Dělám to, co mám rád už od
dětství, a tak se to dá brát jako další splněný sen.
Co budete dělat, až skončí vaše hokejová kariéra?
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Nejdřív bych musel dodělat školu, kterou jsem kvůli
hokeji přerušil, a pak se uvidí.
Jaký je váš nejlepší a nejhorší hokejový moment?
Největší radost jsem měl a vždy budu mít z toho, když nastoupím za reprezentaci. To je
pro mě obrovská pocta, je to myslím největší meta, které hokejista může dosáhnout.
Nejhorší zážitek byl asi v reprezentaci do 18 let, kde jsme v boji o bronzové medaile
prohráli 2:1. Měl jsem spousty šancí, ale prostě se nám to nepodařilo. Velká škoda.
Jak je rozdíl v tréninku brankáře a dejme tomu útočníka?
Musíme hodně trénovat pohyb v brankovišti, přemísťovat se od tyčky k tyčce. Soustředíme se i na pohyb po kolenou a předvídání střelby. Fyzičku trénujeme asi stejně,
protože ani brankář se během zápasu nesmí unavit. I když pro brankáře je zápas mnohem těžší po té psychické stránce, protože se musíme neustále koncentrovat a sledovat puk, i když se hraje na druhé straně.

Phoenix-Zeppelin a Slavia: silní partneři
Máte nějaké cvičení na koncentraci?
V letní přípravě děláme takových cvičení hodně. Jsou zaměřená na soustředění
a rovnováhu; žonglujeme, házíme tenisákem a skáčeme přes švihadlo. Nechybí ani
cvičení na medicinbalech a nafukovacích balónech.
Jaký je váš oblíbený doplňkový sport?
Tenis.
Co podle vás dělá brankáře dobrým brankářem?
To, že pouští málo gólů (smích). Dobrý brankář určitě musí podržet tým v kritických
situacích a jak říkáme, musí chytit něco navíc. Takovéhle momenty mohou často rozhodnout celý zápas.
Co je pro brankáře tím nejhorším, co se může stát během zápasu?
Asi to jsou ty střely přes celé hřiště, které se špatně odrazí a skončí v brance. Důležité
je se v tom nepitvat, nezabývat se tím a neřešit to.
Jaká je osamělost hokejového brankáře? Bavíte se během zápasu s ostatními hráči?
Dá se říct, že jenom o nějakých konkrétních situacích. Bavíme se o tom, jestli jsme to
mohli vyřešit lépe, nebo jim během hry říkám, jaká je situace na ledě. Nějaká komunikace
tam je. Nejsou to nějaké dlouhé rozhovory, ale osamělý se tam necítím.
Hokejový život je náročný, hrajete třikrát v týdnu. Najdete si při něm čas
i na rodinu?
Já si myslím, že ano, s manželkou se snažíme vyjít si vstříc. Když jsem unavený, tak ví,
že mě má nechat odpočinout. Ale jinak trávíme čas pochopitelně spolu. Tréninky máme
každý den, ale jen od desíti hodin do oběda, takže na sebe máme celkem dost času.
Sice se trochu moc stěhujeme, ale manželka už je se mnou sedm let, takže si zvykla.
Vaše oblíbené jídlo?
Mám rád českou klasiku. Svíčkovou, knedlo zelo vepřo, husu a kachnu.
Můžete si takový jídelníček dovolit?
Jen říkám, že je to moje oblíbené jídlo. Ale dát si ho můžu jen po sezóně. Jinak je to taková ta klasická sportovní strava: kuřecí maso, těstoviny a občas si s manželkou zajdeme na
sushi. Těsně před zápasem už jím jen nějaké ovoce nebo trochu čokolády.
A ještě jedna otázka na závěr. Víte, čím se Phoenix-Zeppelin zabývá?
Vím, že je špička ve stavebních strojích. a tuším, že dělá i nějaké traktory. Ale čím se
přesně zabývá, to vám neřeknu, přece jen je to hodně mimo můj obor.

Miroslav Kopřiva
Narozený 5. 12. 1983 v Kladně. 192 cm, 94 kg. V sezóně 2004/2005 při stávce v NHL
hostoval v Berouně, další dvě sezóny chytal na farmě Minnesoty v týmu Houston Aeros
(AHL). Za národní tým odchytal několik turnajů Euro Hockey Tour, na výraznější úspěch
v reprezentačním dresu ještě stále čeká. Tvrdí o sobě, že nervózní před zápasy není
a minulostí se netrápí. Líbí se mu Houston v Texasu a Chorvatsko, jeho oblíbeným
filmem je Život Davida Galea.
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„Věříme si, proto můžeme hrát
se zákazníky otevřenou hru,“ říká
vedoucí servisu Phoenix-Zeppelin

Poprodejní služby jsou mnohdy klíčovým faktorem při rozhodování zákazníků o nákupu stroje.
Servis stavebních strojů je jejich důležitou součástí. Phoenix-Zeppelin disponuje osmi servisními
středisky po celé republice a nabízí také řadu preventivních programů, například Contamination
Control. Jak se servisu dařilo a jaká jej čeká budoucnost, zodpověděl Martin Jelínek, vedoucí
servisu Phoenix-Zeppelin v České republice.
I na konci roku 2010 zářil optimismem, původní obavy z nedostatku práce pro
servisní mechaniky se nepotvrdily. V našem rozhovoru se zmiňuje i o tom, proč
nepoužívat neoriginální díly a proč by zákazníci měli posílat olejové vzorky strojů
k pravidelnému testování.

Preventivní péče o stroje
Důkladná preventivní péče o vaše stroje a zařízení
je základem jejich dlouhé a bezporuchové životnosti.
Společnost Phoenix-Zeppelin nabízí několik
specializovaných preventivních programů.

Můžete čtenářům přiblížit, z čeho se skládá a jak funguje servis
firmy Phoenix-Zeppelin?
Servis je nedílnou součástí poprodejních služeb naší společnosti. S preventivní
péčí a prodejem náhradních dílů pro naše zákazníky a jejich stroje vytváříme
zázemí, na které se naši zákazníci mohou vždy spolehnout. Pro naši společnost
i pro zákazníka je pochopitelně ideální polní servis, tedy oprava strojů přímo
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na pracovišti, na stavbách a na polích. Pokud je to jen trochu možné, snažíme
se opravy provádět přímo tam. Střední a velké opravy, včetně generálních
oprav, ale pochopitelně vyžadují speciální zázemí servisních budov.
Jaký je poměr servisních zásahů na stanovištích strojů a v dílnách
Phoenix-Zeppelin?
Větší podíl servisních zásahů je přímo u strojů v terénu, ale to je i kvůli
preventivním zásahům.Polní servis tedy tvoří 70–80 procent všech servisních
zásahů, zbytek připadá na opravy v našich dílnách.
Jak probíhá zásah přímo u zákazníka?
Každý zákazník dostane při předání stroje kontaktní čísla na příslušné servisní
pobočky, které jsou určeny konkrétně pro jeho oblast. Jakmile má se svým
strojem jakýkoliv problém, zavolá na jedno z nich. Závadu přebere dispečer
a po domluvě se zákazníkem navrhne buď rychlý zásah, nebo se s ním dohodne
na pozdějším termínu. Někteří zákazníci nám po telefonu s diagnostikou
závady příliš nepomohou, a tak dispečer musí vyhodnotit situaci podle priority
zákazníka, podle závažnosti poruchy a například i podle toho, zda je stroj stále
provozuschopný.

Servisní služby P-Z

Servisní pobočky v ČR:

Program S·O·S
Program S·O·S spočívá v pravidelném odebírání
vzorků ze všech olejových náplní a jejich následné
analýze. Nejčastějším intervalem odběru vzorků z komponent je
500 provozních hodin. Jednotlivé vzorky jsou podrobeny třístupňové
analýze, která zkoumá obsah otěrových kovů, stupeň stárnutí olejů
a další důležité parametry. Následně se provádí další fyzikální
a chemické testy, které poskytují doplňkové informace o stavu stroje.
Máte i nějakou vysloveně „krizovou linku“?
Zákazníci znají pohotovostní čísla, která fungují i o víkendech a svátcích, ale
musím přiznat, že u servisu stavebních stavebních strojů nejde o plné pokrytí
na celých 24 hodin. Ale v nejbližší době začneme pracovat na jednotném čísle
pro celou Českou republiku, které bude fungovat nonstop, a na tomto čísle se
v akutních případech zákazník vždy dovolá pomoci. Na všech pobočkách je ale
na každý den určený minimálně jeden mechanik pro urgentní případy.
Jakou máte průměrnou dobu dojezdu k zákazníkovi?
U těch naléhavých případů je to vždy do jednoho a půl dne, u ostatních, včetně
preventivních zásahů, je to do čtyř dnů. Ale za nejdůležitější pravidlo, které by
mělo platit vždy, osobně považuji „co slíbím, to dodržím“. To znamená, že když
zákazníkovi slíbíme, že přijedeme za týden, tak tam ten mechanik prostě musí
být. A tady, myslím si, máme opravdu velkou úspěšnost.
Liší se v něčem vybavení vozů polního servisu a vozů pro
preventivní údržbu?
Na údržby jezdí speciálně navržená auta, které umožňují pracovat rychle,
ekologicky a s veškerým komfortem jak pro našeho technika, tak pro
zákazníka. Máme pro ně firemní název „mazačka“. Tato auta jsou vybavena
nádrží o objemu 500 litrů určenou pro dodávku nových olejů a 1 000litrovou
nádrží na použitý olej. Nádrže na nový olej jsou také vybaveny dodatečnou
filtrací, čerpadly a výdejními pistolemi. Pro rok 2011 jsme ještě pořídili speciální
terénní „mazačku“, která bude připravená na podmínky sokolovské pobočky,
a v Praze provozujeme menší auto, které se může pohybovat v rušném
městském provozu a v místech s hustou zástavbou.
Kolik máte v České republice poboček?
Celkově máme osm servisních středisek, ale tady musíme rozlišovat menší
servisní pobočky, od velkých servisů, které nabízejí služby v komplexní šíři
a kde je sklad náhradních dílů, dílenský servis a polní servis. Hlavních servisních
poboček je pět: Praha, Most, Sokolov, Brno a nově také Ostrava.

Jsou některé z těchto poboček něčím specifické?
Každá pobočka je odrazem toho, v jaké oblasti se stroje prodávají. Most
a Sokolov slouží zejména pro oblast s významnou těžbou hnědého uhlí. V Mostě
je například specializovaná dílna na pásové podvozky. Praha má v portfoliu
zejména střední a menší stroje, jako jsou kolové nakladače nebo rýpadla, a její
specializací je hydraulická dílna. Brno je podobné Praze, Havířov představuje
mix mezi malými a středními stroji a je zde například v provozu naše jediné
auto s jeřábem.
Čím se podle vás servis firmy Phoenix-Zeppelin nejvíce liší
od konkurence?
Oproti konkurenci máme určitě největší pokrytí na trhu. Disponujeme velkým
zázemím našich vlastních servisních poboček a neustále hledáme nové
progresivní servisní metody. Z hlediska vývoje servisních produktů a šířky
nabídky, komplexnosti, vzdělávání pracovníků a tréninkových plánů jsme asi
nejdále. Před konkurencí jsme podle mého názoru měli vždy velký náskok
a musím říci, že i když se naše konkurence snaží tuto mezeru dotahovat, většina
novinek stále pochází od naší firmy.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
Velký rozdíl je například v rozsahu a typech servisních smluv, které poskytujeme.
Pravidelně také provádíme dozor nad zázemím našich poboček, které jsou
každoročně auditované výrobcem, a můžeme tak měřit i jejich kvalitu. Dalším
bonusem pro naše zákazníky je rozjíždějící se systém Product Link, který nám
umožní nejen monitorovat stroje na dálku, ale také proaktivně informovat
zákazníka. Naší chloubou je laboratoř, ve které provádíme analýzu olejových
vzorků a kde můžeme sledovat opotřebení jakéhokoliv stroje.

Product Link
Product Link je systém umožňující provádět
satelitní a GSM sledování stroje pomocí
webového rozhraní Vision Link.Tato aplikace
umožňuje sledovat provozně technický stav stroje včetně jeho
využití a sledování spotřeby paliva.
K zobrazení požadovaných dat přes webové rozhraní využívá
systém Product Link strojového hardwaru, moduly GPS
a GSM, satelity a server Caterpillar.
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Preventivní kontrola kapalin
Analýzu olejových vzorků dokáže provádět i konkurence. V čem je
tedy rozdíl?
Konkurenční firmy odesílají vzorky do zahraničí případně do tuzemských
laboratoří a taková laboratoř nemůže mít přesné poznatky o konkrétních
strojích. Naše laboratoř nejen že provádí analýzu vzorků přímo tady, ale také
známe konkrétní stroje včetně jejich historie a konstrukce jejich komponent,
ze kterých byly vzorky odebrány. Ve srovnání s naší konkurencí máme tedy
možnost provést mnohem detailnější analýzu a přesnější interpretaci.
Jak tato SOS laboratoř funguje?
Laboratoř vznikla již v roce 1992 a sídlí v Modleticích. Vzorky jsou zasílány
pravidelným rozvozem z našich servisních poboček, nebo je posílají přímo
zákazníci, kteří jsou poučení o tom, jak a kdy vzorek odebrat. Vzorky se pak
zpracovávají ve čtyřech testech: analýza otěrových kovů a aditivačních prvků,
analýza zestárnutí oleje, měření čistoty oleje a nakonec se provádějí i fyzikální
a chemické testy olejů. U našich zákazníků se těší tyto testy velké oblibě, jen
za minulý rok jsme zpracovali na třicet pět tisíc olejových vzorků, což je více než
sto vzorků denně. Myslím, že s tím souvisí i naprosto unikátní množství oleje
prodaného za rok naší firmou, tj. jeden milión litrů.

Vraťme se ještě ke školení zaměstnanců, můžete ho čtenářům
trochu více přiblížit?
Phoenix-Zeppelin dbá na vzdělání zaměstnanců tak aby jejich znalosti
a dovednosti byly vždy na vysoké úrovni. Pro mechaniky máme dobře
postavené vzdělávací programy. V souvislosti s tím se také na ně neustále
zvyšují požadavky. Začínají se hledat lidé s minimálně středoškolským
vzděláním, kteří musí umět anglicky, ovládají práci s počítačem a elektronikou
a vyznají se v opravárenství strojů. Důležitá je i odolnost uchazečů vůči stresu
a nepříznivým klimatickým podmínkám. Pro naše mechaniky máme připravený
vzdělávací program TCDP vyvinutý společností Caterpillar, v rámci kterého má
každý mechanik určený individuální plán vzdělávání. Celkově se v servisních
střediscích v České republice školí a pracuje 120 mechaniků pro stavební stroje.
Máte mezi mechaniky velkou migraci?
Nemáme. Drtivá většina z nich zůstává, protože si s postupem času uvědomují,
že se naše společnost o své zaměstnance pečlivě stará. Navíc tím, že jsme
výhradním zastoupením firmy Caterpillar, největšího výrobce stavebních strojů
na světě, vzniká zvláštní vazba mechanika s výrobkem, které osobně říkám
„žlutá krev“. Lidé, kteří ji mají, pak nedají na naši firmu dopustit.

Co s pomocí této laboratoře dokážete zjistit?
Každý stroj generuje vlastní křivky opotřebení. Podle nich se dá zjistit, co se
opotřebovává a kdy nastane nestandardní stav. Na základě analýzy vzorků
z motoru, hydrauliky, náprav a převodů dokážeme poměrně přesně stanovit
poškození nebo závadu. Dokážeme také odhadnout její další vývoj, a hlavně
doporučit preventivní servisní zásah před její eskalací, která v důsledku znamená
vyšší náklady na opravu. Důležité je dlouhodobé vzorkování, z jednoho vzorku
se nedá prakticky nic poznat.

Jak jste v servisním oddělení pocítili ekonomickou krizi?
Ve srovnání s minulostí se určitě zvýšil tlak na uzavírání servisních smluv za
lepších podmínek na dodávky služeb pro naše odběratele. Ty si stále více chtějí
určovat podmínky a požadují některé slevy a specifické ceny za různé výkony.
Práce ale máme v servisu stále dost, a to i přesto, že poklesl prodej nových
strojů. Během krize se totiž prodávalo dost použitých a repasovaných strojů.
A pokud navíc dokážeme dobře využít produktivní čas mechaniků, nemám
o naše pobočky žádné obavy.

Jaké jsou intervaly k posílání vzorků?
Pět set motohodin je základním intervalem, v některých případech se volí
i kratší interval, tj. 250 motohodin.

Zvýšil se v souvislosti s krizí zájem o neoriginální náhradní díly?
Určitě. Zákazníci navíc mnohem pečlivěji porovnávají jejich ceny. Ale víte,
jsou dvě skupiny neoriginálních náhradních dílů. Tou první jsou díly, například
filtry od známých výrobců, a ty jsou v podstatě náhradou, která se ale
přesto od originálu v kvalitě liší. Druhou skupinu tvoří díly od prapodivných
výrobců, jejichž balení vypadá téměř totožně jako originál, mají dokonce stejná
katalogová čísla, ale nikde není uvedené naše logo nebo registrovaná ochranná
známka. Bohužel někteří prodejci ze začátku opravdu nabízejí originální díly, ale
pak zákazníkům posílají tyto napodobeniny v obalech, připomínajících balení od
výrobce Caterpillar, a ti na to později doplatí.

Servisní smlouvy
Nabízíme několik druhů servisních smluv,
díky kterým budete mít údržbu a náklady
svých strojů a zařízení neustále pod kontrolou. V nabídce
jsou smlouvy na provádění údržby, na celkovou údržbu
a opravy nebo na diagnostické prohlídky. Smlouvy je
možné uzavřít samostatně nebo v jakékoliv kombinaci.
Totéž se týká různých možností plateb za tyto služby.
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Prevence znečištění Contamination Control
Nečistoty, které mohou kontaminovat olej v hydraulickém
systému, vyřadí stroj z činnosti až na několik dní. Aby
nedocházelo k těmto situacím, Phoenix-Zeppelin provádí měření
čistoty kapalin v rámci programu Contamination Control. U strojů
proběhne měření, zdali čistota olejů odpovídá standardům společnosti
Caterpillar. Pokud tomu tak není, přichází na řadu filtrace a čištění.
Čisté provozní kapaliny tak zajišťují delší životnost jednotlivých
komponent stroje.
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Proč by zákazníci neměli nakupovat tyto „neoriginály“? Riskují tím něco?
Riskují minimálně to, že používají díl, který nebyl dimenzován a vyzkoušen přímo
pro jejich stroj, a těžko mohou později zabránit nějakému většímu poškození.
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Poměr životnosti a výkonu k ceně je nižší. Velice často
se stává, že se zákazníci na vlastní kůži přesvědčí o jejich
nevýhodách a brzo od nich ustupují.

Mobilní servis od Phoenix-Zeppelin
V regionech po celé ČR se pohybuje jedenáct mazacích vozů. Mobilní
servis má technologie umožňující ekologické provedení výměny olejů.
Ještě před načerpáním nové hydraulické kapaliny do stroje probíhá
její filtrace a čištění. Efektivní výměna oleje pod taktovkou techniků
Phoenix-Zeppelin zkrátí prostoje stroje na nezbytné minimum.

Prodáváte i repasované díly?
V naší nabídce jsou továrně opravené díly, tzv. REMAN, a o tyto díly je v poslední
době poměrně velký zájem. Znovu ale musím upozornit, že je rozdíl mezi dílem,
který byl opravený v továrnách Caterpillar podle jednoznačných specifikací
a postupů shodných s výrobou nového dílu, a dílem, který repasovala nějaká
záhadná firma. I tady se cena liší, ale pochopitelně i výsledná kvalita.
Jak bude podle vás vypadat servis značky Caterpillar v budoucnosti?
Snažíme se směřovat k takzvanému proaktivnímu přístupu, kdy budeme sami
volat zákazníkům, že se blíží preventivní prohlídka jejich stroje nebo že stroj
hlásí nějakou závadu, a tyto zásahy si domluvíme dopředu. Pokud budeme moci
sledovat akumulaci motohodin jednotlivých strojů, jejich aktuální technický
stav a závady přímo na stroji a provádět pravidelné analýzy olejů, můžeme se
postupně dostat k optimální podobě prevence a servisu, o kterou usilujeme.
V tom nám určitě pomůže technologie Product Link.
Použil jste termín Product Link. O co se vlastně jedná?
Product Link je zařízení, které nám a majitelům strojů umožňuje sledovat
stroj na dálku. Přímo u stolu v kanceláři tak máme možnost sledovat průběh
motohodin, polohu stroje, využití stroje, chybová hlášení, limity preventivních
prohlídek a spotřebu nafty. Toto sledování zprostředkovává nové webové
rozhraní Vision Link. Na rozdíl od předchozí generace je současný Product Link

v kombinaci s Vision Link schopen přenášet informace přes GSM sítě mobilních
operátorů. Kromě častějšího stahování dat došlo i ke změně grafického
designu, který je uživatelsky mnohem příjemnější. Tyto vlastnosti mohou využít
i stávající zákazníci, neboť Vision Link je schopen pracovat i s daty zasílanými
starší generací Product Link, který přenáší data přes satelit. Navíc s ním
můžeme sledovat i stroje, které jsou od jiného výrobce.
Kolik strojů prostřednictvím Product Link zatím sledujete?
S pomocí naší služby Product Link
sledujeme v současné době něco kolem
130 strojů. Se zavedením nové generace
Product Link, která pracuje s webovým
rozhraním Vision Link, a na základě reakcí
současných uživatelů věřím, že toto číslo
bude výrazně narůstat.
Nemyslíte, že když bude mít zákazník
dokonalý přehled o tom, jak se opotřebovává jeho stroj, bude si potom
více stěžovat?
Možné to je, ale my přesto chceme, abychom
společně se zákazníkem měli o stroji detailní
přehled. Víme, že poskytujeme kvalitní služby,
a chceme hrát se zákazníkem otevřenou hru.

Martin Jelínek,
vedoucí servisu Phoenix-Zeppelin

Komplexní diagnostika
Servisní mechanici Phoenix-Zeppelin mají k dispozici moderní měřicí a diagnostické přístroje, s jejichž pomocí mohou provádět komplexní
diagnostiku hydraulické, elektrické i elektronické soustavy strojů. Moderní měřicí přístroje umožňují měřit více tlaků současně, provádět
záznam jejich časového průběhu nebo počítat jejich součtové, případně rozdílové hodnoty. Diagnostický software „Electronic Technician“,
instalovaný v běžném osobním počítači, umožňuje odhalování a odstraňování závad elektronické soustavy strojů, provádí důležité testy
a kalibrace a v případě potřeby rovněž nahrává do řídicí jednotky aktualizovaný software.

Heaven 2011

38

Novinky v CRS

Půjčovna strojů The Cat Rental Store:
plus pro vaše projekty
Uvidíte nás
na 14 půjčovnách v ČR
na 5 půjčovnách na Slovensku
na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně
(plocha A1)

Sokolov

V roce 2010 jsme

Most

Liberec
Ústí nad Labem*

Praha sever
Praha
Praha
západ
východ

Plzeň

otevřeli tři nové půjčovny v Ostravě,
Olomouci a Jihlavě

*Ústí nad Labem otevřeme v II. čtvrtletí 2011
*Pardubice, Tábor otevřeme v nejbližší době

Tábor*

Hradec Králové
Pardubice*
Ostrava

Olomouc
Jihlava

České Budějovice

Brno

Zlín

Pro ty, co Půjčovny strojů
Phoenix-Zeppelin neznají
máme v nabídce přes 1 350 strojů
a zařízení

uzavřeli jsme přes 15 000 smluv o pronájmu

celkově vám je k dispozici přes 42 000 strojů
a zařízení v rámci půjčoven koncernu Zeppelin

obhájili pozici jedničky na českém trhu

tým 50 odborníků ochotných vám vždy
kvalifikovaně poradit s výběrem vhodného stroje

Chystáme pro vás
stabilní ceny
nové půjčovny v Ústí n. Labem,
Pardubicích a Táboře
nové produkty v nabídce půjčovny

Nejvíce jsme půjčovali
minirýpadla a kompaktní pásové nakladače Caterpillar

Novinky v naší nabídce

osvětlovací věže TowerLight

kompaktní pásové nakladače Cat 259B3;
pásové minirýpadlo Cat 300.9D

štěpkovače GreenMech
řezačky asfaltu a vibrační techniku Weber

osvětlovací věže SolarLink Tower
malé drtičky RedRhino
kolové rýpadlo TW85
minidampry Terex
demoliční rýpadlo Cat 345C UHD
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Jan Blecha
ředitel půjčoven The Cat Rental Store
v České republice

3x

Zeptali jsme se...

1

Byl rok 2010 pro půjčovnu
The Cat Rental Store úspěšný?

Rok 2010 byl pro půjčovnu strojů historicky nejúspěšnějsím rokem.
Podařilo se nám dosáhnout rekordního počtu uzavřených smluv
o pronájmu, podařilo se nám rozšířit nabídku strojů a zařízení
v půjčovně a otevřít tři nové půjčovny v Ostravě, Olomouci a Jihlavě.

2
3

Co nového chystáte v nejbližší době?

Aktivně se připravujeme na účast na Mezinárodním stavebním veletrhu
v Brně ve dnech 12.-16.4.2011. Návštěvníci budou moci navštívit
stánek naší půjčovny na volné ploše A1, podívat se na připravované
novinky pro letošní rok a současně si odnést malou pozornost.

Jaké novinky nás čekají na trhu půjčování
stavebních strojů

V roce 2011 nás čeká pokračující vzrůstající trend v oboru půjčovnání
strojů a zařízení. Na podporu tohoto trendu a na základě iniciativy
půjčovny The Cat Rental Store byl dne 23. 2. 2011 dohodnut mezi
splečnostmi Phoenix-Zeppelin The Cat Rental Store, RAMIRENT, CRAMO
a Terramet vznik Asociace půjčoven stavební techniky. V rámci této
asociace předpokládáme spolupráci v další popularizaci půjčovnictví
stavební techniky v České republice a od příštího roku i na Slovensku.

Vše, co potřebujete vědět, chcete-li si půjčit stroj.
Díky našim dlouholetým zkušenostem a profesionálnímu zázemí je pronájem stroje v našich půjcovnách velice jednoduchým
procesem. Navíc vám rádi pomužeme s výběrem stroje a poskytneme veškeré technické a další informace, které přispějí
k vašemu co nejefektivnejšímu rozhodnutí.

1. Vyberte si stroj
z katalogu

na naší webové stránce www.p-z.cz
Zavolejte nám na naši Modrou linku 844 100 105
nebo přímo do nejbližší půjčovny a my vám
s výběrem stroje profesionálne poradíme.

3. Sepište s námi smlouvu
Pro sepsání smlouvy požadujeme jednu z následujících
kombinací dokladu:

výpis z obchodního rejstříku + osvědčení o registraci DIČ
živnostenský list + osvědčení o registraci DIČ
živnostenský list + občanský průkaz
občanský průkaz + rodný list.

2. Vslužby
yberte si doplňkové
podle potřeby
přeprava stroje na místo nasazení
kvalifikovaná obsluha stroje
profesionální zaškolení
pomoc při plánování a realizaci vašich zakázek

V případě zapůjčení stroje bez obsluhy požadujeme platný doklad
o odborné způsobilosti pro práci s daným typem stroje.

Cokoliv potřebujete,
jsme tu pro vás!

844 100 105
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Lokomotivy expandují

HOLDING CZ LOKO staví další halu,
v níž začne rozvíjet nový obor

HOLDING CZ LOKO, ve které vlastní Phoenix-Zeppelin 49 procent akcií, vynaloží letos na investice zhruba 200 miliónů
korun. Více než polovina z nich připadne na stavbu nové haly pro výrobu a opravu elektrických točivých strojů.
Společnost tímto krokem zvyšuje svou hodnotu, a navíc vytváří prostor pro rozvoj nového výrobního programu.
„Jde jednoznačně o rozvojovou investici. Točivé stroje, tedy trakční motory do
lokomotiv, představují perspektivní obor, který u nás už naráží na kapacitní limity,
a my už tuto práci nestačíme v současných prostorách zvládat,“ říká výrobní
ředitel Petr Jíša. Nové výrobní prostory přitom umožní stávající strukturu zakázek
a technologií oprav významně rozšířit a vstoupit i na jiné segmenty trhu.
Dvě fáze stavby
Nové hale musí ustoupit stará část areálu v České Třebové, s jejíž likvidací se
začalo v lednu. Samotná stavba je rozdělena na dvě etapy. Do června bude
postavena polovina haly, do níž se pak výroba z dočasných prostor vrátí zpět.
Potom se zbourá druhá polovina objektů. Do konce října pak vyroste druhá část
nové haly, jejíž dovybavení pak bude pokračovat ještě v roce 2012.
Co nová hala přinese
„Nová hala ETS vytvoří daleko více možností pro další práci. Nemusíme třeba získat
nákladnou modernizaci celé lokomotivy, ale získáme opravy nebo generálky zařízení,
která při provozu trpí nejvíce. A to jsou podvozky a motory,“ vysvětluje šéf provozu
Miloš Zemek. Dostatečné výrobní kapacity společně s moderní technologií pak
umožní vyjít firmám vstříc s termínem jejich zakázek. Všichni chtějí co nejkratší dobu
oprav. Zároveň se zvýší operativnost a kvalita práce.
Součástí této investice je rovněž nákup nových strojů a technologií. K těm
stěžejním bude patřit zkušebna točivých strojů, kterou firma doposud nemá,
vodorovná vyvrtávačka pro obrábění statorů, impregnační stanice, vyfukovací,
mycí, sušicí a lakovací box nebo navíječka cívek.

Úspěšná firma přes lokomotivy
HOLDING CZ LOKO, ve které Phoenix-Zeppelin vlastní 49% podíl, je největší českou
firmou zaměřenou na modernizace, opravy
a výrobu dieselelektrických lokomotiv.
HOLDING CZ LOKO zaměstnává v několika
provozovnách v ČR a v Polsku celkem
630 lidí a jeho loňský obrat (2010) dosáhl
téměř 1,8 miliardy Kč. Zhruba třetina tržeb
připadá na export a tento podíl se postupně
stále zvyšuje. Všechny modernizované
a vyrobené lokomotivy jsou vybaveny
výkonnými motory Caterpillar, kterých
bylo od roku 1998 použito na železničních
hnacích vozidlech již téměř 500 kusů.

Uvnitř bije srdce značky Caterpillar

Modernizace i pro Bělorusko
Nejvýznamnější novou zahraniční zakázkou je modernizace 49 lokomotiv ČME3 pro
státní Běloruské železnice. Kontrakt v hodnotě 46 miliónů eur, tedy přes miliardu
korun, je rozložen do let 2011 až 2014 a podepsán byl v závěru loňského roku.
„Počtem modernizovaných lokomotiv i celkovým objemem to je mimořádná zakázka.
Významně nám k ní pomohly i reference ze sousední Litvy, kde jsme během posledních
let zmodernizovali 23 lokomotiv stejné řady ČME3, “ uvedl v této souvislosti Josef
Bárta, generální ředitel CZ LOKO.
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SITECH CZ

Společnost SITECH CZ se představuje českému trhu

Na český trh stavebních strojů vstupuje nová společnost SITECH CZ, autorizovaný distributor americké
společnosti Trimble. Nabídka v České republice sahá od měřických a nivelačních systémů až po zařízení
určená pro management flotily stavebních strojů. Společnost přichází také s řešeními pro speciální
aplikace v oblastech lodní dopravy nebo těžby. Společnost SITECH CZ se bude v ČR rozvíjet po všech
stránkách – kromě prodeje nejmodernějších stavebních systémů pro měření a nivelaci strojů zřídí také
školicí středisko, které se bude specializovat na vzdělávání strojníků, stavbyvedoucích a odborného
personálu v práci s novými stavebními technologiemi. Se zástupci SITECH CZ se budete moci naživo
setkat na stavebním veletrhu IBF, který se koná od 12. do 16. dubna 2011 v Brně.
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„Naším cílem není pouze prodej moderních technologií, ale především jejich
zavádění do stavebních procesů a zajišťování špičkové podpory při jejich užívání.
Zkrátka, chtěli bychom se stát vyhledávaným partnerem stavebních firem
a hnacím motorem při zavádění nových technologií ve stavebnictví,“ řekl Pavel
Dostál, jednatel společnosti SITECH CZ. K tomuto cíli povede sice dlouhá cesta,
ale společnost na ni vykračuje pravou nohou.

Široký záběr společnosti SITECH
Společnost Trimble vytváří síť poboček SITECH po celé Evropě, Severní a Jižní
Americe a Asii. SITECH CZ bude sloužit především podnikatelům ve stavebnictví
zaměřujícím se především na stavbu silnic, železnic a letišť. Stejně tak bude
síť SITECH CZ připravena na požadavky klientů specializujících se na stavbu
komerčních, průmyslových a rezidenčních projektů.

Zákazníky budeme vzdělávat
„Během roku 2011 připravujeme pro naše zákazníky pět regionálních
odborných seminářů pod názvem ‚Trimble Construction Live’ se zaměřením na
měření a kontrolu ve stavebnictví. Chceme tyto semináře pojmout jako školení
s praktickými cvičeními, kde si účastníci budou moci ověřit nové postupy přímo
v praxi,“ dodal Pavel Dostál.

SITECH CZ disponuje širokou nabídkou robustních a uživatelsky jednoduchých
nivelačních systémů Trimble. Společnost spolupracuje při vývoji zařízení s dodavateli
stavebních strojů Caterpillar, Liebherr, Volvo a John Deer, kteří již svoje stroje ve
výrobě vybavují instalační sadou „TRIMBLE READY“. Zákazníkům se tak snižují
náklady při pořízení nivelačního systému a současně jim to umožňuje rychlou
instalaci a přesun jednotlivých komponentů mezi stroji různých typů a značek.
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Nováčkem není SITECH CZ ani v oboru monitorovacích zařízení. Na českém trhu
nabízí pokrokovou a výkonnou technologii „Vision Link“ od firmy Trimble, která
monitoruje vytížení mechanizace, spotřebu paliva, servisní intervaly a napomáhá
tak k udržení co nejvyšší kontroly nad produktivitou strojů a personálu.
SITECH CZ půjčuje nivelační zařízení
Jako jediný v ČR provozuje SITECH CZ půjčovnu nivelačních systémů pro stavební
stroje a měřických systémů, které využívají GPS technologii nebo univerzální
totální stanice. V případě potřeby je schopen zákazníkovi zajistit i pronájem jím
požadovaného stavebního stroje vybaveného 2D nebo 3D nivelačním systémem.
V ceně pronájmu je zahrnuto i důkladné proškolení obsluhy a veškerá technická
podpora. Mezi další služby, které SITECH CZ nabízí, je i příprava a tvorba
digitálních modelů určených pro řízení stavebních strojů nebo měřické práce.
Ve světě má již značka SITECH vybudovanou rozsáhlou síť poboček, protože
klade velký důraz na servis a poprodejní podporu zákazníků. Český trh budou
obsluhovat také dvě servisní centra, z nichž jedno se nachází v Praze a druhé
v Brně. Díky tomuto geografickému rozdělení jsou technici schopni dorazit
k zákazníkovi kdekoli v České republice do čtyř hodin od nahlášení závady. Servis
sedm dní v týdnu a 24 hodin denně je samozřejmostí. V provozu je 24hodinová
bezplatná služba HOT LINE, určená ke konzultacím technických problémů se
specialisty. Tato služba umožňuje efektivně řešit problémy přímo na stavbě, bez
nutnosti dalších nákladů spojených s výjezdem servisního technika.

Společnost SITECH CZ přichází s nabídkou nivelačních systémů, kterou
ocení i ti nejnáročnější zákazníci.
SITECH CZ je distributorem společnosti Trimble v oblastech řízení
stavebních strojů, měřických systémů, managementu flotily stavebních
strojů a vozidel a speciálních aplikací. Nabízí také širokou škálu příslušenství
nezbytného k přesnému měření terénu.
Jako jediná společnost v ČR provozuje půjčovnu nivelačních systémů pro
stavební stroje a měřických systémů, které využívají GPS technologie.
Chcete-li zjistit více, nasměrujte svůj prohlížeč na www.sitech-czech.cz.

Klub pro klienty
„Jako třešničku na dortu jsme pro naše zákazníky připravili klub SITECH FAMILY,
kde budou mít zákazníci k dispozici nejaktuálnější informace týkající se efektivního
využívání stavebních technologií,“ řekl Pavel Dostál. Zákazníci získají také přístup
k bezplatnému vylepšení jak stavebních a kancelářských softwarů, tak softwarů
instalovaných v řídicích jednotkách nivelačních systémů stavebních strojů. „Dále
budeme členy informovat o různých zajímavostech a tipech zefektivňujících
stavební práce. Součástí SITECH FAMILY budou i zvýhodněné ceny na služby
poskytované naší společností,“ uzavřel Pavel Dostál.

3 otázky pro Pavla Dostála,
jednatele společnosti SITECH CZ

1
2

Na jakou cílovou skupinu zákazníků se budete orientovat?
Naší cílovou skupinou zákazníků jsou veškeré stavební a dopravní
firmy bez ohledu na jejich velikost, důlní společnosti, dále firmy,
které provozují skládky odpadů, a plavební společnosti. Jednoduše
řečeno, všichni, kteří hledají kvalitní řešení spojené s měřicí
a vyhodnocovací technikou.

Jakým personálním vybavením bude společnost SITECH CZ
disponovat?
V současné době má firma SITECH CZ sedm zaměstnanců, z toho
jsou čtyři technici. Z důvodu rychlé odezvy na servisní požadavky
zákazníků jsou dva technici v brněnské pobočce a dva v pražské.
Protože hodláme aktivity firmy SITECH CZ dále rozšiřovat
s důrazem na poprodejní podporu našich zákazníků, připravujeme
v nejbližší době nábor nových zaměstnanců na technické pozice.

3

Jak bude společnost SITECH CZ spolupracovat se
společností Phoenix-Zeppelin? Budou její služby úzce
propojeny s nabídkou strojů od P-Z?
Společnost SITECH CZ spolupracuje prakticky se všemi dodavateli
stavebních strojů. A to z jednoho prostého důvodu. Nivelační
systémy Trimble jsou určeny pro jakýkoli stavební stroj bez ohledu
na výrobce. Stroje Caterpillar dodávané společností Phoenix-Zeppelin jsou již z výroby vybaveny předpřípravou TRIMBLE
READY, která je prezentovaná pod názvem ARO.

Obrovskou výhodou je, že veškeré základní komponenty, elektrokabeláž včetně držáků umístěných na radlici a kabině stroje, jsou
kvalitně a s vysokou profesionalitou instalovány přímo ve výrobě.
V dnešní době má navíc mnoho stavebních strojů předpřípravu
TRIMBLE READY, která umožňuje rychlou instalaci a přesun
jednotlivých komponentů mezi stroji různých typů a značek. To
vše děláme kvůli maximálnímu využití této technologie u flotily
stavebních strojů našich zákazníků.
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V Kimberly-Clark jsou
spokojeni se sily Zeppelin

Jan Pumr, manažer oddělení inženýrinku ve společnosti Kimberly-Clark, s.r.o., odpovídal
na několik dotazů ohledně průmyslových systémů a manipulační techniky. Podělil se také
o zkušenosti s výrobky dodávanými společností Phoenix-Zeppelin.

S výrobky společnosti Kimberly-Clark se setkávají každý den
miliony lidí po celém světě. Mohl byste prosím stručně
charakterizovat vaši společnost. Jaké výrobky vyrábíte ve vašem
závodě v Jaroměři?
V našem výrobním závodě vyrábíme dětské pleny, plenkové kalhotky a zároveň
i výrobky pro péči o dospělé.

na manipulaci, a v důsledku toho i výrobní náklady. Skladování v silech zároveň
z našeho procesu odstraňuje nutnost použití obalů, ať již vratných či nevratných.

Jaká je historie společnosti Kimberly-Clark v České republice?
Naše firma byla založena v roce 1872 v americkém státě Wisconsin jako
papírna. Aktivity v České republice se datují od roku 1995, kdy firma Kimberly-Clark vstoupila na český trh a zároveň zakoupila výrobní závod pro dámskou
hygienu Inova Litovel. Jaroměřský výrobní závod byl společností Kimberly-Clark
zakoupen v roce 1996 od společnosti Zisoft-Bobi. Od roku 2000 do dnešního
dne došlo k několika rozsáhlým rozšířením výrobního závodu, díky kterým jsme
mohli rozšířit náš sortiment a zároveň několikanásobně zvýšit objem výroby.
Kolik lidí společnost Kimberly-Clark v jaroměřském závodě zaměstnává?
V našem výrobním závodě zaměstnáváme 450 pracovníků.
Proč jste se rozhodli řešit skladování sypkých materiálů výstavbou
sil? Kdy byla instalována první sila?
Skladování surovin v silech je z pohledu našeho výrobního procesu nejefektivnější
způsob. Umožňuje totiž rychlý a efektivní přesun suroviny z cisterny přímo do
výrobního procesu bez jakékoliv další manipulace, čímž se výrazně snižují požadavky
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Z jakých důvodů jste se rozhodli pro sila dodávaná společností
Phoenix-Zeppelin?
Rozhodnutí bylo učiněno na základě nejlepšího poměru kvality a ceny. Zkušenosti
s provozem nám potvrzují, že naše rozhodnutí bylo správné.

Průmyslové systémy v Kimberly-Clark, s r. o.

Jan Pumr, manažer oddělení inženýrinku

Jaký je objem používaných sil a kolik jich ke skladování materiálu
využíváte?
V současné době máme nainstalováno pět jednokomorových sil o objemu
190 m3 a jedno dvoukomorové silo o objemu dvakrát 78 m3. Dvoukomorové silo
jsme nainstalovali na začátku roku 2011 a uvažujeme o dalším nákupu.
Jaké materiály v silech Zeppelin skladujete? V jaké části výrobního
procesu jsou sila využívána?
Sila jsou používána na začátku výrobního procesu pro skladování vstupních
surovin (plastové granule – peletky).
Společnost Phoenix-Zeppelin dodává společnosti Kimberly-Clark
nejen sila, ale i produkty z jiných komodit, jako jsou manipulační
technika nebo energetické systémy. Jaké spatřujete výhody
v možnosti získat více produktů od jednoho dodavatele?
Výhodou je určitě možnost navázání užší spolupráce a zároveň využití kvalit
technického týmu dodavatele. Nezanedbatelnou výhoda je též úspora času, kdy
během jednoho jednání můžeme projednat více oblastí.

Sypké materiály skaldují v Kimberly-Clark v šesti silech

Ve vašem závodě využíváte i záložní zdroj od Phoenix-Zeppelin.
Jaká zařízení jsou tímto zdrojem zálohována?
Jde o typ GEH175 o výkonu 175 kVA (140 kW) s automatickým záskokovým
rozvaděčem. Zařízení používáme k zálohování kritických systémů při
výpadku elektrické energie, a to jak z pohledu bezpečnosti zaměstnanců, tak
i k odvrácení finančních ztrát. Jako příklad mohu uvést nouzové osvětlení či
nouzové vytápění chladicího okruhu venkovních chladičů.
Jaké jsou vaše zkušenosti se stroji a zařízeními dodávanými
společností Phoenix-Zeppelin?
Zkušenosti máme pouze pozitivní. Vždy se jedná o kvalitní zařízení za příznivou
cenu. Oceňujeme též dlouhou životnost a nízké provozní náklady.
Plánujete v budoucnu pořízení dalších strojů nebo zařízení, o jejichž
dodávku by se společnost Phoenix-Zeppelin mohla ucházet?
Na základě zkušeností se společností Phoenix-Zeppelin budeme určitě uvažovat
o využití jejích technických řešení, ať už v rámci obnovy nebo dalšího rozvoje firmy.

Jaké typy manipulační techniky od společnosti Phoenix-Zeppelin
používáte ve vašem závodě?
Používáme elektrický čelní vysokozdvižný čtyřkolový vozík Hyster J3.5XN
a elektrický čelní vysokozdvižný čtyřkolový vozík Hyster E5.50XL. Vysokozdvižný
vozík J3.5XN je vybaven kleštěmi na role Cascade pro manipulace s rolemi fólie
o průměru 600–1 500 mm a váze 2 200 kg. Hydraulické příslušenství má
třípolohový manuální regulační ventil nastavení tlaku, který umožňuje nastavit
tři různé úrovně tlaku. Skladník také může nastavit plný tlak „od vozíku“ pro
různé velikosti rolí. Světelná indikace nastaveného tlaku ukazuje nastavenou
hodnotu tlaku na regulačním ventilu v kabině.
Vozík Hyster E5.50XL disponuje nosným trnem pro převoz rolí. Oba stroje mají
ve výbavě dvě trakční baterie a další výbavu, která umožňuje boční výměnu
baterie. Díky tomuto technologickému řešení minimalizujeme prostoje strojů.
Oba stroje obsluhují nový provoz na výrobu plastových fólií.
Jak dlouho u vás máte vysokozdvižné vozíky Hyster a k jakým
pracem je zejména využíváte?
Vozíky Hyster používáme asi deset let, a to zejména vozíky s vidlemi pro palety
a vozíky s vozíky s kleštěmi pro manipulaci se surovinami.

Ve skladech slouží také Hyster J3.5XN
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Divize Energetické systémy
Phoenix-Zeppelin trochu jinak

Generátory Fischer Panda se objevují v portfoliu Phoenix-Zeppelin již od roku 2003. Ivan Urban
z divize Energetické systémy představuje v následujícím článku spolupráci obou firem a široký
výběr produktů a služeb.
Když se řekne divize Energetické systémy, většina čtenářů si představí
širokou škálu produktů a řešení spojených s motory a elektrocentrálami
CAT. O všestrannosti jejich využití v různých segmentech trhu se pravidelně
dozvídáte na stránkách časopisu Heaven a dalších publikací či na našich
webových stránkách.
Na tomto místě bych rád obrátil vaši pozornost na oblast, která není tak často
prezentována v našich publikacích, ale přitom tvoří již řadu let organickou
součást činnosti naší divize.
Fischer Panda si vybral Phoenix-Zeppelin
Společnost Phoenix-Zeppelin je od roku 2005 autorizovaným zastoupením firmy
Fischer Panda GmbH v ČR a na Slovensku. Stala se jím na základě doporučení
německého výrobce, který hledal pro evropské teritorium dalšího kvalitního
partnera se zkušenostmi s prodejem a servisem generátorů. Divize Energetické
systémy zajišťuje servisní služby i pro stroje dovezené do České republiky před
tímto rokem.
Rozsah aktivit, které zajišťujeme ve spolupráci s firmou Fischer Panda, lze
rozdělit do dvou základních oblastí: prodej a servis generátorů a příslušenství
pro zástavby do vozidel a mobilních prostředků a prodej a servis generátorů
a příslušenství pro zástavby do lodí.
Spolehlivost bez nároku na údržbu
Elektrocentrály Panda jsou kompaktní, lehké, spolehlivé a téměř bezhlučné.
Vzhledem ke speciální konstrukci kapot je běžná hlučnost generátoru ve
vzdálenosti sedm metrů nižší než 56 dB. Elektrocentrály Panda používají
asynchronní nebo synchronní generátory, při jejichž konstrukci nejsou použity
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kartáče, diodové systémy a složitá rotorová vinutí – tedy elementy, které
obvykle u standardních konstrukcí zvyšují nároky na údržbu a snižují provozní
spolehlivost systému.
Generátor Panda si můžete pořídit již od výkonu 4 kVA až do výkonu
převyšujícího 100 kVA. V tomto rozmezí naleznete celkem 59 modelů lodních
generátorů a 40 modelů generátorů do vozidel, které však mají vždy tři varianty
provedení kapoty podle způsobu zástavby. Jednotlivé modely mohou vyrábět
stejnosměrné napětí 24 nebo 48 V nebo střídavé jednofázové či trojfázové
napětí 400/230 V.
I když vlastní „srdce“ elektrocentrál Panda – motorgenerátory – jsou prakticky
stejná pro obě oblasti, liší se především ve způsobu chlazení. Zatímco generátory
pro vozidla využívají ke chlazení motoru klasický autochladič odpovídajícího
výkonu, který lze umístit kdekoli v interiéru, na střeše nebo v podlaze vozidla,
lodní generátory jsou chlazeny výměníkem, který v sekundárním okruhu
využívá přímo mořskou nebo sladkou vodu z řek a jezer, na kterých lodě plují.
Zástavby generátorů Panda do vozidel
V České republice i na Slovensku jsou instalace ve vozidlech a mobilních či
stacionárních zařízeních ve srovnání s lodními generátory ve většině. Převážná
část instalací generátorů Panda v ČR je realizována v takových aplikacích, jejichž
technologie vyžadují nezávislou dodávku elektrické energie. To znamená, že po
dosažení místa provozu obsluha nastartuje generátor, který napájí instalovanou
technologii. Protože jako pohonná jednotka slouží vždy naftový motor, je
generátor Panda zpravidla připojen na provozní palivovou nádrž vozidla,
takže pro svoji činnost nevyžaduje samostatnou nádrž. Jedná se především
o přenosové vozy prakticky všech významných televizních společností v ČR.

Energetické systémy Phoenix-Zeppelin

a pozemní podporu letectva. I zde byl požadavek na kvalitu a „military“
provedení na prvním místě, což byla zároveň výzva i pro našeho projektanta
Jana Rohlíčka a technika Václava Drbala, se kterou se naši kolegové velmi
dobře vyrovnali, a zajistili splnění všech požadavků klienta.

Odhalené vnitřnosti generátoru
Energie z generátoru napájí celou technologii od kamer a osvětlení přes
záznamová zařízení až k části zajišťující přenos signálu. V současnosti prochází
servisem a údržbou v prostorách našich dílen více než deset přenosových
vozů s generátory Panda, většinou o výkonu 6 až 12 kVA. Druhou významnou
skupinou, ve které lze nalézt generátory Panda, jsou technické prostředky
Policie České republiky. Několik supertichých generátorů, jejichž hlučnost je na
úrovni 45 dB, je provozováno mobilním operátorem.
Panda v bibliobusu
Zajímavým příkladem využití generátoru Panda je jeden z pražských bibliobusů,
jehož součástí je i dieselgenerátor Fischer Panda, který je v pravidelné
servisní péči techniků divize Energetické systémy. Dieselgenerátor o výkonu
4,5 kVA zajišťuje napájení interiéru bibliobusu elektrickou energií v době,
kdy je přistaven na stanovišti a motor není v provozu. Jedná se o napájení
osvětlení, klimatizace, zásuvkových obvodů a kompresoru pro ovládání
dveří. Srdcem dieselgenerátoru PVK-UK 4,5 je jednoválcový dieselový motor
Farymann o výkonu 4,5 kVA/3,8 kW a jednofázový generátor na 230 V, to
vše ve speciální kompaktní kapotě s vysokým útlumem hluku až na úroveň
54 dB/7 m. Bibliobusy jsou vybaveny sortimentem cca 2 500 kusů knih tak, aby
byla využita maximální nosnost bibliobusu. Pracoviště v bibliobusu je on-line
propojeno s centrálním skladem Městské knihovny v Praze, takže v případě, že
žádaný titul není přímo v bibliobusu, je možné provést rezervaci. V bibliobusu je
i možnost použití internetu, a to zdarma.
Pro armádu i pro táborníky
Majitelé karavanů si pořizují generátory Panda jako nezávislé zdroje energie,
aby nemuseli napájet své spotřebiče v karavanu nebo dobíjet baterie
nastartováním motoru vozidla. Velmi významnou skupinu instalací generátorů
Panda představuje armáda ČR. Několik generátorů je instalováno ve vojenských
mobilních prostředcích pro průzkum terénu.
Tyto generátory umístěné ve
vojenských kamionech musí
splňovat extrémní požadavky
armády v tzv. „military“
provedení. Další Pandy až
do výkonu 47 kVA jsou
nasazeny v kontejnerech
pro napájení polních
velitelských pracovišť

Lodní generátory
Vzhledem k tomu, že náš stát je „suchozemský“, je klientela v této oblasti
menší. O co je však menší, o to je atraktivnější. Vždyť kdo by nechtěl mít
jachtu nebo loď, na které by brázdil moře, řeky nebo jezera? A kdo by si
nechtěl vybavit své plavidlo takovými lahůdkami, jako je – kromě tradičního
osvětlení a varné konvice – třeba GPS, klimatizace, lednička či napájení audio
a video přístrojů, počítače nebo kompresoru pro plnění dýchacích přístrojů
pro potápění? Anebo nyní stále populárnějším bezhlučným pohonem pomocí
elektromotorů? Typickou aplikací lodního generátoru je instalace na lodi za
účelem výroby elektrické energie v době, kdy není v provozu hlavní pohon
a jeho alternátor dobíjející baterie.
Pohání i klimatizaci a spotřebiče
Jako uživatel si můžete zvolit podle povahy
zátěže a charakteru jejího provozování, zda
použijete Pandu se střídavým napětím pro
napájení palubních spotřebičů, jejichž příklady
jsem uvedl výše, a s využitím usměrňovače
využít část výkonu generátoru k dobíjení
lodních baterií, nebo vyjdete z instalace
stejnosměrného
generátoru
sloužícího
jako nabíječ baterií a případnou instalací
měniče využijete energii generátoru pro
napájení palubních spotřebičů většího výkonu
(klimatizace, mikrovlnná trouba), aniž byste
nadměrně vybíjeli baterie.
Tato řešení se objevují na námořních jachtách
kotvících na mořích v zahraničí a také u nás si stále více majitelů objednává
pro své lodě generátory Panda. Pro tyto aplikace zajišťujeme rovněž následné
dodávky spotřebních materiálů a náhradních dílů a v případě nutnosti provádíme
potřebné servisní zásahy.
Prakticky neslyšitelný systém elektrického pohonu lodi
V současné době pracujeme s několika klienty na velmi atraktivních projektech
hybridních systémů pohonu a elektrického napájení lodi, označovaných také
jako „Tichá revoluce“. Firmě Fischer Panda se totiž podařilo přenést výhody
a možnosti diesel-elektrických pohonů z velkých lodí na menší komerční
a rekreační plavidla. V systému pohonu nazývaném „Whisperprop drive system“
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Generátory Fischer Panda v několika výkonnostních variantách

vyrábí výkonný generátor energii pro jeden nebo více pohonů lodi, pro klimatizaci,
další palubní spotřebiče a také pro dobíjení baterií. Moderní dynamické motory na
bázi permanentních magnetů díky svému výkonu zvyšují manévrovatelnost lodi.
Tichý chod v náročných podmínkách
V závislosti na požadovaném výkonu lze sestavit hybridní systémy s pohonnými
jednotkami 10 nebo 20 kW o napětí 48, 96 nebo 240 V DC.
Koncepce použití elektromotoru v kombinaci s velmi
tichým generátorem Panda, kdy je hřídel lodního
šroubu nahrazena elektrickým kabelem,
představuje velmi atraktivní systém.
Typickým znakem této koncepce je
velmi tichý chod při vysoké tlačné
síle v celém rozsahu otáček
a zlepšení manévrovatelnosti lodi
díky kvalitnímu řízení pro různé
rychlosti s možností vybavení
více řídicími panely – kontroléry.
Díky elektrickému propojení
generátoru a elektromotoru
pohonu lze zvolit optimální
umístění generátoru v lodi. Výkon
generátoru poskytuje v kombinaci
s měniči a dalšími komponenty
dostatečnou energii i pro napájení
palubních spotřebičů. Při vhodném návrhu
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Závěrem
Tento nový systém vyhledávají naši klienti proto, že spojuje to nejlepší z řešení
pohonu lodi a palubních systémů napájení, a to díky snížení počtu komponent
a zajištění lepšího ovládání, monitoringu a řízení energetických zdrojů. Jedná
se tedy o kompletní hybridní systém napájení, kombinující
stejnosměrné a střídavé obvody, stejnosměrnou a střídavou
energii a energii pro pohon.
V tomto příspěvku jsem se pokusil ukázat, že
pod stručným popisem v našem katalogu
produktů nebo pod krátkým odkazem na
našich webových stránkách se skrývá
poměrně široká paleta produktů
a služeb divize Energetické systémy,
které mohou doplňovat a rozvíjet
vaše profesionální aktivity a zároveň
nabízejí možnosti pro zpříjemnění
mimopracovních činností například
v oblastech lodní rekreace nebo
caravaningu.
Pokud vás některé části tohoto příspěvku
zaujaly, obraťte se na společnost Phoenix-Zeppelin, abychom společně hledali optimální
řešení vašich potřeb nebo přání.

Malý ale šikovný
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řešení lze jedním generátorem odpovídajícího výkonu napájet i více pohonů,
tedy elektromotorů s lodním šroubem.

Generátor Fischer Panda na svém místě v autobusu

Energetické systémy Phoenix-Zeppelin

Phoenix-Zeppelin se podílel
na modernizaci televizního
vysílače Ještěd

České Radiokomunikace, a.s., firmu, jejíž povinností je šíření rozhlasového a televizního
signálu po celém území České republiky, asi není třeba představovat. Její vysílače jsou obvykle
dominantou celého kraje, připomeňme například Cukrák, Praděd, Lysou Horu nebo Prahu-Žižkov.
Některé mají nezpochybnitelnou architektonickou hodnotu, jako například vysílač Ještěd.
Provoz těchto zařízení se však neobejde bez záložních zdrojů elektrické energie.
Většinu těchto vysílačů zajišťují elektrocentrály Caterpillar, které divize
Energetické systémy společnosti Phoenix-Zeppelin dodávala od samého
vzniku v roce 1991.

vyhodnocování nabídek, kde cena nebyla jediným kritériem – rozhodovala
i kvalita,“ říká Andrej Georgiev z divize Energetické systémy, který
s Českými Radiokomunikacemi dlouhodobě spolupracuje.

Ne náhodou v říjnu 2006, při slavnostním otevření nového obchodně-servisního střediska divize Energetické systémy v Modleticích, přebrali
první stroj právě zástupci Českých Radiokomunikací. A další dodávky
následovaly. Nové vysílače se sice již nestaví, ale v souvislosti s probíhající
digitalizací televizního vysílání se zvyšuje jejich výkon a je třeba starší
elektrocentrály nahradit novými, výkonnějšími.

Na vysílači Ještěd je instalována moderní elektrocentrála Caterpillar C-15
o výkonu 450 kVA. Je zde použit moderní šestiválcový motor řady C,
který díky technologii vstřikování paliva CAT ACERT™ splňuje nejnovější
emisní předpisy.

Zvítězila všestrannost nabídky Phoenix-Zeppelin
V roce 2010 vypsaly České Radiokomunikace výběrové řízení na
modernizaci záložních zdrojů pro tři vysílače. Jedním z nich byl právě
Ještěd. V tomto výběrovém řízení uspěla divize Energetické systémy
Phoenix-Zeppelin. „Pomohla nám komplexnost nabídky, od projektu přes
dodávku elektrocentrály včetně rozvaděčů, vzduchotechniky, palivového
systému až k servisnímu kontraktu, ale také odborný přístup zákazníka při

V průmyslové zóně pod Ještědem má mj. sídlo půjčovna The Cat Rental
Store, kterou firma Phoenix-Zeppelin otevřela v roce 2003. Budova
vysílače Ještěd byla dokončena v roce 1973 podle návrhu slavného
architekta Karla Hubáčka. Tvar budovy vysílače plynule navazuje na profil
svahu a z dálky se často nedá rozeznat, kde vlastně skelet budovy začíná.
V každém případě vysílač používají obyvatelé Liberce pro předpověď
počasí: Není-li vysílač vidět, právě prší. Pokud je vysílač vidět, tak každým
okamžikem pršet začne...

Heaven 2011

50

16. mezinárodní stavební veletrh IBF v Brně

Phoenix-Zeppelin zve
na brněnský veletrh IBF

Na dlouho očekávaný 16. Mezinárodní stavební veletrh IBF v Brně se chystá společnost
Phoenix-Zeppelin. Návštěvníci si na místě budou moci prohlédnout a vyzkoušet 20 strojů značky
Caterpillar v různých výkonnostních třídách. Na volné ploše R1 uvidí hosté veletrhu dozer Cat D7E
s diesel-elektrickým pohonem, pevný dampr Cat 772 nebo asfaltový finišer Cat AP555E. Během
veletrhu představí Phoenix-Zeppelin nejmenší stroj ve svém portfoliu – minirýpadlo Cat 300.9D,
jehož patronkou bude Martina Sáblíková.
„Představíme kompletní nabídku dvaceti strojů a chybět nebude ani demo
tým Pavla Černého a Pavla Škopka. Předváděči budou názorně ukazovat
vlastnosti strojů a zákazníci si je budou moci sami vyzkoušet,“ uvedl Daniel
Sys, obchodní ředitel společnosti Phoenix-Zeppelin. „Letošní stavební veletrh
pro nás nebude pouze příležitostí k ukázce nových strojů, ale především
inovací v oblasti technologie a trendů budoucnosti,“ řekl Daniel Sys.
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Pro návštěvníky veletrhu připravil Phoenix-Zeppelin celkem tři projekce
zajímavých video spotů. První se bude týkat vylepšené služby Product
Link, druhá bude o inovacích a možnostech využití strojů Caterpillar a třetí
spot umožní nahlédnout do servisního zázemí Phoenix-Zepplin. „Budeme se
soustředit na představení poprodejních služeb, protože ty jsou stejně tak
důležité jako samotný prodej strojů. Jejich důležitost chceme podtrhnout

16. mezinárodní stavební veletrh IBF v Brně

jedním ze tří projekcí, které potenciálním zákazníkům osvětlí nenahraditelnost
servisních služeb a pravidelné údržby,“ dodal Daniel Sys
Phoenix-Zeppelin představí vylepšenou službu Product Link a její využití
v praxi. Díky novému uživatelskému rozhraní Vision Link se mohou majitelé
strojů lépe orientovat v přehledech o výkonnosti jejich strojů. Aby bylo
představení vylepšené služby Product Link kompletní, společnost PhoenixZeppelin připravila video spot o možnostech tohoto nástroje. Na místě budou
také odborníci na tuto službu, kteří rádi zodpoví veškeré dotazy.
Phoenix-Zeppelin slavnostně odhalí minirýpadlo, novinku letošního roku,
Cat 300.9D, což je nejmenší stroj značky Caterpillar na českém trhu.
Díky svým malým rozměrům dokáže toto minirýpadlo provádět demolice

Hanzlíková, vedoucí marketingu
a komunikace společnosti PhoenixZeppelin. Soutěžící se budou snažit
shodit míčky umístěné na dopravních
kuželech zubem minirýpadla v co
nejkratším čase. Při ovládání
minirýpadla budou mít soutěžící
zavázané oči a hlasová nápověda jejich
navigátora bude jediným vodítkem ke
splnění úkolu. „Uvidíme zda někdo
zdolá časy našich předváděčů,
každopádně se těšíme na každého,
kdo se do naší „Hodiny Pravdy“ zapojí.

Můžete se těšit na slavnostní odhalení
prvního nejmenšího stroje Caterpillar
300.9D, jehož patronkou je olympijská
vítězka Martina Sáblíková.

uvnitř budov. Jeho patronkou bude Martina Sáblíková, se kterou na místě
proběhne autogramiáda.
Na volné ploše R1 návštěvníci uvidí revoluční dozer D7E s diesel-elektrickým
pohonem. Díky němu dokáže stroj ušetřit o 10 až 30 procent paliva, produkuje
méně emisí a potřebuje méně náhradních dílů. Vedle dozeru typu D7E se
představí rychlý silniční finišer Cat A555E s rychlostí pokládky až 18 km/h.
K vidění bude také teleskopický manipulátor Cat TH417 nebo smykem řízený
nakladač Cat 226B3.
„Abychom ozvláštnili program veletrhu, připravili jsme pro návštěvníky
a členy Klubu posádek Caterpillar soutěž Hodina pravdy,“ řekla Michaela

Soutěž nebude moderovat nikdo jiný
než Petr Svoboda,“ dodala Michaela
Hanzlíková.
Poslední veletržní den v sobotu 16.
dubna svedou boj v dovednosti ovládání
strojů členové Klubu posádek Caterpillar.
Soutěž proběhne přímo na stánku
společnosti Caterpillar a ten nejlepší
z přihlášených soutěžících pojede do
výrobního závodu strojů Caterpillar.
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Novinka společnosti Phoenix-Zeppelin
pro energetiku
Divize Energetické systémy společnosti Phoenix-Zeppelin představuje generátor
elektřiny a tepla BOOMEL®. Jedná se o kompaktní zařízení umožňující kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla (KVET) s využitím různých paliv – od zemního plynu přes
naftu, bioplyn až po různé typy biopaliv a jejich kombinace.
BOOMEL® dokonale využívá energii obsaženou v palivu na kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla v procesu, který je řádově o 10 % efektivnější,
než je tomu u oddělené výroby obou druhů energií.
V rámci státní podpory KVET lze využívat dotovanou výkupní cenu
elektrické energie vyrobenou generátory BOOMEL® v celém jejich
výkonovém rozsahu, přičemž nejvýraznější dotace je při výkonovém
rozsahu do 1 MW. Základní výkonový rozsah plynových generátorů
BOOMEL® je od 160 kWe do 2 000 kWe v jednom stroji. Na základě
požadavku klienta je možno dodat generátory BOOMEL® do 8 000 kWe.
Možnosti úpravy
Generátor BOOMEL® může být osazen i vícepalivovým systémem tak, aby
paliva mohla být podle požadavku uživatele kombinována, což umožňuje
pružnou reakci na vývoj trhu s palivy.
Základem generátoru je vždy motor Caterpillar, který je používán
v miliónech stavebních a zemědělských strojů na celém světě. V roce
1931 použila firma Caterpillar dieselový motor jako první na světě. V roce
1947 přichází Caterpillar s další novinkou: motor s plynovým pohonem
(později, v roce 1993, se Caterpillar stal největším výrobcem plynových
motorů na světě). A v roce 1955 bylo poprvé použito turbodmychadlo.
Zkušenosti z vývoje a výroby motorů využila firma Caterpillar při
konstrukci generátorů elektrické energie, které spolehlivě využívají tisíce
zákazníků na celém světě jako trvalý i nouzový zdroj elektrické energie.
Většina motorů Caterpillar je dnes určena právě pro energetické zdroje.

Takto vypadá generátor BOOMEL®

53

Heaven 2011

Spolehlivost a účinnost
Od generátoru elektrické energie byl jen krůček k výrobě a instalaci tisíce
generátorů tepla a elektřiny, jejichž nejmodernějším pokračovatelem je
generátor BOOMEL® od Phoenix-Zeppelin. Při návrhu technického řešení
instalace generátoru BOOMEL® jakož i při jeho vývoji a konstrukci byly
použity mnohaleté zkušenosti a zavedené postupy firem Caterpillar
a Zeppelin. Tímto jsou zaručeny výjimečné provozní parametry zdroje
BOOMEL®, a to zejména vysoká spolehlivost a účinnost, maximální
bezpečnost a nízké provozní náklady. Výjimečnost provozních parametrů
je potvrzena řadami spokojených uživatelů generátorů Caterpillar.
Servisní služby poskytne P-Z
Součástí nabídky společnosti Phoenix-Zeppelin je nejenom dodávka
a instalace generátoru elektřiny a tepla BOOMEL®, ale i kvalitní servis
a poradenství po celou dobu jeho využívání. Jeho uživatel se tak bez
problémů může věnovat svému vlastnímu podnikání. V generátoru
elektřiny a tepla BOOMEL® si zákazník nekupuje pouze výrobek Phoenix-Zeppelin, ale také tradici, spolehlivost a rozsáhlé zázemí.
Dodávkou generátoru elektřiny a tepla BOOMEL® vzájemný vztah
společnosti Phoenix-Zeppelin a zákazníka nekončí. Naopak je začátkem
oboustranně výhodné a trvale udržitelné spolupráce při hledání efektivních
řešení v oblasti využívání energií.
Vysvětlíme jednoduše
Nabídka generátoru BOOMEL® je postavena na stejném principu, který
společnost Phoenix-Zeppelin využívá při řešeních zabezpečeného napájení
elektrické energie: není třeba detailně vysvětlovat „jak to funguje“, protože
to funguje vždy, jak mohou potvrdit stovky uživatelů energetických zdrojů
od Phoenix-Zeppelin. Proto při jednáních se zákazníky nejsou používána
složitá schémata a zbytečné technické údaje. Zákazníka totiž především
zajímá, jak výrazně snížit provozní náklady za elektrickou a tepelnou
energii v objektu, firmě, škole, úřadu nebo obci.
Instalace generátoru BOOMEL® je perspektivní pro obce a města, nemocnice,
školy, bytové domy, bytová družstva a pro všechny firmy, které pro svou
činnost potřebují zabezpečenou elektrickou a tepelnou energii. Generátory
BOOMEL® lze použít jako záložní zdroje elektrické a tepelné energie v ostrovním

Energetické systémy Phoenix-Zeppelin

provozu, jako alternativní zdroj v regionu, kde jsou instalovány nestabilní zdroje
elektrické energie, a v neposlední řadě je lze použít i v programu SMART
GRIDS, což jsou chytře řízené energetické ostrovy.
Unikátní produkt
Zatímco v oblasti plynových generátorů elektrické a tepelné energie existuje
v České republice několik dodavatelů, nabízí Phoenix-Zeppelin jako první
zdroj s duálním palivem. U verze BOOMEL® DUAL je palivem motorová
nafta (případně jiné alternativní kapalné palivo) ve směsi se zemním
plynem. Základní výkonový rozsah je od 100 kW do 1 600 kW elektrického
výkonu v jednom stroji. Možný je také paralelní provoz více strojů. Množství
vyrobené tepelné energie se pak volí podle konkrétního projektu.
Energetický zdroj BOOMEL® DUAL je výsledkem vlastního vývoje Phoenix-Zeppelin ve spolupráci s firmou ComAp, která dodala klíčové
komponenty. Zkoušky prototypu prokázaly schopnost zdroje BOOMEL®
DUAL zpracovávat ve směsi s plynem jak motorovou naftu, tak
alternativní biopaliva. Ve všech případech byla provedena měření emisí,
vždy s příznivým výsledkem.
Již 20 let na trhu
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., oslaví v roce 2011 dvacetileté působení
na českém a slovenském energetickém trhu. Odborná veřejnost
jistě zná nouzové zdroje elektrické energie, případně kompaktní
energocentra, založená na elektrocentrálách Caterpillar s dieselovými

Plynová přípojka u dieselového motoru? Proč ne!

S generátorem BOOMEL® lze získat nejen špičkový generátor elektřiny
a tepla, ale také zázemí spolehlivého partnera, který má v servisní péči
po několik desítek let tisíce zařízení poháněných motory Caterpillar.
Významným přínosem energetického zdroje BOOMEL® pro uživatele
je větší energetická bezpečnost a nezávislost. Možnost kombinace
provozu s různými druhy paliv umožňuje vytvořit „energeticky bezpečný
ostrov“ v rozsahu jedné budovy, městské čtvrti nebo celé obce či města.
To vše v souladu se současným trendem, který podporuje decentralizované
napájení jako cestu k větší energetické bezpečnosti státu a jeho obyvatel.

Graf názorně ukazuje strukturu investičních nákladů různých řešení kombinované výroby elektrické a tepelné energie.
Investiční náklady kombinovaného zdroje elektrické a tepelné energie
Elektrocentrála
Technologie kogenerace
Standardní plynová KGJ

BOOMEL® DUAL nový

BOOMEL® DUAL optimalizace

motory. Těchto elektrocentrál bylo instalováno více než 2 500,
a protože jsou určeny k nouzovému provozu, jejich opotřebení je
minimální a vysoká investice v nich uložená není využita. PhoenixZeppelin přichází s nabídkou optimalizace těchto nouzových zdrojů,
která přinese vyšší využití stroje, významné ekonomické úspory
a zvýší energetickou bezpečnost a nezávislost.
Významná úspora nákladu
Použití duálního paliva (směs nafta-zemní plyn) je ekonomicky velmi
zajímavé. Energeticky ekvivalentní množství plynu lze totiž pořídit za
méně než poloviční cenu ve srovnání s motorovou naftou. Standardní
dieselový motor je upraven tak, že je do válců při splnění předepsaných
podmínek vháněn plyn a současně se množství nafty snižuje. Poměr
nafta/plyn může být až 30/70 % – úspora v provozních nákladech je
tedy významná.

Úprava na dual

Podstatné při decentralizovaném napájení je i snížení nákladů na transport
energie odstraněním ztrát při jejím přenosu (v duchu pravidla: „Nejlevnější
energie je ta, která nemusí být vyrobena.“) Výrobou elektrické a tepelné
energie v místě spotřeby se nejen sníží koncová cena energie pro
zákazníka, ale odlehčí se i přetíženým sítím.
Řešení energetického zdroje BOOMEL® je samozřejmě i součástí
spolehlivostního programu Phoenix-Zeppelin. Již od roku 2006 je
pro významné zakázky prováděna spolehlivostní analýza, která na
základě matematického modelu exaktně určí jistotu provozuschopnosti
energetického zdroje. Kromě všeobecně používaných (a ne příliš přesných)
parametrů MTBF (střední doba mezi poruchami) a A (dostupnost) je
výsledkem této analýzy především tzv. spolehlivostní křivka, která jednoznačně
definuje jistotu dodávky elektrické energie v čase. Generátor elektřiny a tepla
BOOMEL® je proto pro uživatele zárukou energetické nezávislosti a bezpečnosti.
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Modernizace energocentra v Akademii věd ČR

Divize Energetické systémy společnosti Phoenix-Zeppelin dodala energocentrum NZ2®
do Akademie věd ČR. V důsledku rozvoje vědeckého pracoviště přestala totiž kapacita
původní elektrocentrály stačit. Nový agregát s výkonem 1 000 kVA a s možností
dalšího rozšíření nyní chrání zákazníka proti výpadkům elektrické energie. Jeho
montáž proběhla ve zkráceném termínu, a to v pouhých devíti dnech.
Málokdy se stane, že se nějaké velké investiční zařízení musí rekonstruovat
po necelých sedmi letech provozu. U energocentra NZ2®, které divize
Energetické systémy společnosti Phoenix-Zeppelin dodala do Ústavu
pro organickou chemii a biochemii Akademie věd ČR (ÚOCHB) v roce
2003, to však bylo nutné. Projektanti totiž podcenili obrovský potenciál
tohoto světově proslulého výzkumného pracoviště, kde se pod vedením
ředitele prof. Antonína Holého realizuje např. vývoj léčiv pro nádorová
onemocnění a svoji vědeckou kariéru začínala i dnešní německá kancléřka
Angela Merkelová.
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Hlavními okruhy výzkumné činnosti ÚOCHB jsou medicinální chemie,
chemie vztahů mezi živými objekty v přírodě, příprava nových materiálů
v oboru nanotechnologie a také teoretické výzkumy zaměřené na
chemické principy vztahů v živé hmotě.
Energetická spotřeba ústavu během několika let vzrostla natolik, že
původní energocentrum NZ2® o výkonu 500 kVA, byť bylo navrženo
s rezervou, již nestačilo.

Energetické systémy Phoenix-Zeppelin

Do podzemí AV ČR se běžný návštěvník nepodívá

„Nové energocentrum NZ2® má výkon 1 000 kVA s možností rozšíření až
na 2 x 1 000 kVA, tedy čtyřnásobek původní hodnoty,“ říká Jan Kouřil
z divize Energetické systémy. „Znovu je použita originální koncepce
Phoenix-Zeppelin, která nahrazuje choulostivé a nespolehlivé baterie
v záložních zdrojích mechanickým akumulátorem. Zákazník má nyní
k dispozici dostatek elektrické energie s maximální spolehlivostí“.
Co Phoenix-Zeppelin dodal
Energocentrum NZ2® obsahuje elektrocentrálu Caterpillar 3516B HD
o výkonu 2 500 kVA, která je doplněna záložním rotačním zdrojem o výkonu
1 000 kVA. Součástí dodávky je i palivový systém, vzduchotechnika,
unikátní řídicí systém, dvoustupňové výfukové tlumiče a výfukové potrubí,
kde na poslední chvíli architekt místo obvyklé nerezové oceli žádal použití
mědi. Součástí dodávky je i nové propojení celého objektu s trafostanicí
a dodávka úplně nové rozvodny s třemi nezávislými elektrickými okruhy
podobně jako v nemocnicích.
Unikátní konstrukce energocentra NZ , kterou někteří odborníci nazývají
„záložním zdrojem třetího tisíciletí“, vznikla na základě vlastního vývoje
Phoenix-Zeppelin a dosud je instalováno více než osmdesát kusů v České
republice i v zahraničí. Zásadní rozdíl je v akumulaci energie, která je třeba
pro napájení zálohovaného zařízení v době, kdy záložní elektrocentrála
startuje. Na rozdíl od standardních řešení, kde jsou použity olověné
baterie se všemi svými nevýhodami (klimatizace, životnost, hmotnost,
zastavěná plocha, diagnostika...), obsahuje energocentrum NZ2® rotační
zásobník energie. Setrvačník o hmotnosti 270 kg rotuje rychlostí 7 700 ot/
min. ve vakuu a je nadlehčován magnetickým polem. Díky této unikátní
konstrukci pracuje toto zařízení prakticky beze ztrát a s vysokou účinností.
Hlavním přínosem pro uživatele energocentra NZ2® nejsou jen nízké
provozní náklady. Významná je i vysoká provozní spolehlivost, doložená
exaktní spolehlivostní analýzou.
2®

Velmi choulostivá byla otázka hlučnosti celého energocentra, na které
divize Energetické systémy spolupracovala s renomovanými „hlukařskými“

Energocentrum je již na svém místě

ateliéry. Zapracování obrovského energocentra do stísněných prostorů
strojoven, navíc památkově chráněných, a splnění přísných nočních
hlukových parametrů si vyžádalo skoro roční úsilí hlukařů a projektantů.
Montáž v šibeničním termínu
Instalace zařízení, které je umístěno ve dvou strojovnách, probíhala za
plného provozu. „Z původních plánovaných dvaceti dnů na montáž zbyla
díky liknavosti úředníků pražského magistrátu (povolení pro dopravní
omezení v místě montáže vydali až s desetidenním zpožděním) sice jen
polovina, ale nakonec bylo energocentrum NZ2® zprovozněno včas“,
vzpomíná Karel Kučera, projektový manažer Energetických systémů.
„Další den jsme ztratili při evakuaci ústavu, kde při jednom z experimentů
došlo k úniku toxických látek do ovzduší. Museli jsme zkrátit jednotlivé
etapy zkoušek, a dokonce vypustit testování energocentra do náhradní
zátěže. Prostě se jelo hned naostro“.
Instalace energocentra NZ2® v ÚOCHB je další instalací tohoto moderního
zařízení ve vysokoškolském areálu v Praze-Dejvicích. První instalace byla
uskutečněna v nové budově Národní technické knihovny (psali jsme o ní
v tomto časopise v roce 2009) a věříme, že brzy přibudou další.

Takto probíhala montáž agregátu
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CatShop

Oblíbené zboží v CatShopu
Zboží s logem Caterpillar se již vžilo do povědomí nejen fanoušků této značky.
V tomto čísle časopisu Heaven vám nabízíme sadu minimodelů pro vaše nejmenší.
Ti určitě také ocení stylový bryndáček nebo dětské velikosti mikin a triček. Odrostlí
fanoušci žlutočerných strojů určitě rádi ozdobí své klíče stylovým přívěskem.

Minimodel Cat - Dump truck, MPXCAT151, 298 Kč

Minimodely Cat (sada 5ks), MPXCAT150, 276 Kč

Minimodel Cat - BHL, MPXCAT156, 298 Kč

Přívěsek Caterpillar, MPXCAT48, 81 Kč

Multifunkční nožík Cat, MPXCAT36, 208 Kč

Přívěsek Cat kovový, MPXCAT170, 116 Kč

Bryndák Cat, MPXCAT176, 232 Kč
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Pro sportovní fandy máme triko a mikinu ragbyového týmu Leicester Tigers sponzorovaného
firmou Caterpillar. Bližší informace o zboží a možnosti objednání naleznete na internetové
adrese www.p-z.cz/catshop. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Čepice Cat hnědá, MPXCAT93, 204 Kč

Triko dětské, MPXCAT175, 333 Kč

Mikina Cat dětská, MPXCAT10, 586 Kč

Mikina Cat dámská, MPXCAT77, 1 450 Kč

Triko Cat, MPXCAT84, 852 Kč

Triko dětské, MPXCAT146, 1 455 Kč

Mikina Cat Leicester Tigers, MPXCAT147, 1 527 Kč

Triko Cat Leicester Tigers, MPXCAT148, 1 047 Kč

Polo triko Cat, MPXCAT85, 736 Kč

Mikina Cat fleece, MPXCAT193, 828 Kč

Bunda Cat, MPXCAT117, 2 403 Kč

Deštník Phoenix-Zeppelin Hyster, MPPZ014, 228 Kč
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Průmyslové systémy Zeppelin:
inovativní technologie skladování,
dopravy a zpracování sypkých hmot

Každý moderní výrobní provoz vyžaduje technologická zařízení odpovídajících technických
a materiálových kvalit, provozní spolehlivosti a to vše při nejvyšší možné efektivitě. Všechny tyto
požadavky dokáží produkty společnosti Zeppelin splnit. Špičkové průmyslové systémy Zeppelin
prokazují své kvality u tisíců zákazníků v průmyslech výroby a zpracování plastů, gumárenství,
chemie, farmacie a potravinářství. Kontaktujte společnost Phoenix-Zeppelin a zjistěte více.

Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. je vedoucí firmou na trhu stavebních a zemních strojů, manipulační techniky a energetických systémů v České republice.
Je součástí koncernu Zeppelin GmbH, který se orientuje na stavební stroje, energotechniku a sila. Toto partnerství a více než čtyřicet let zkušeností se stroji
Caterpillar umožnilo firmě Phoenix-Zeppelin pro své zákazníky vybudovat jedinečný systém dodatkových služeb. Phoenix-Zeppelin je dynamicky se rozvíjející
společností, která neustále rozšiřuje pole své působnosti o další typy strojů a techniky.

Prodej

stavebních
strojů a zařízení
Caterpillar
manipulační techniky Hyster
zemědělských strojů Challenger
třídicí techniky MFL
hutnicí a vibrační techniky Weber

Půjčovny The Cat
Rental Store
p ronájem stavebních strojů
a zařízení
malé mechanizace
manipulační techniky
komplexní, spolehlivá řešení
v oblasti energetických systémů

Prodej použitých strojů
s tavebních strojů
manipulační techniky
zemědělských strojů
Použité stavební stroje se zárukou
Cat Certified Used
Stroje s prodlouženou zárukou

Servis

Průmyslové systémy a sila

p o celou dobu životnosti strojů:
údržby, opravy, preventivní zásahy,
speciální, nejmodernější
diagnostická a laboratorní technika

Náhradní díly
k valita – originální náhradní díly
dostupnost – každá pobočka má
vlastní skladovací prostory

inovativní technologie manipulace
se sypkými hmotami
dodávka průmyslových provozů na klíč

Energetické systémy
p rodej a servis energocenter
služba Energency
prodej a servis zástavbových motorů

*Ústí nad Labem - otevřeme v II. čtvrtletí 2011
*Pardubice, Tábor - otevřeme v nejbližší době

ČESKÁ REPUBLIKA
PRAHA
Lipová 72
251 70 Modletice
Tel.: 266 015 111
Praha-Sever
Kostelecká 915
196 00 Praha 9 – Čakovice
Tel.: 283 930 397
Praha-Západ
areál stavební výroby Praha, a.s.
Chrášťany 140
252 19 Chrášťany
Tel.: 257 216 080
BRNO
ul. Tuřanka 119
627 00 Brno
Tel.: 548 134 211

www.p-z.cz
info@p-z.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Okružní 614
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 420 335
Jihlava
areál STK Jihlava
Znojemská 82
586 01 Jihlava
Tel.: 567 213 193
Olomouc
Sladkovského 2
772 00 Olomouc
Tel.: 585 153 010
OSTRAVA
Betonářská 880/16
712 00 Ostrava-Muglinov
Tel.: 596 220 500

ZLÍN
Kvítkovická 1623
763 61 Napajedla
Tel.: 577 101 595
HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 1869/45a
500 06 Hradec Králové
Tel.: 495 407 152
LIBEREC
Průmyslová zóna Jih
Ampérova 485
462 04 Liberec
Tel.: 488 019 912
MOST
Čepirožská 40
434 01 Most-Velebudice
Tel.: 476 769 711

PLZEŇ
Chrástecká 5
301 52 Plzeň
Tel.: 377 470 320
SOKOLOV
Chebská 53, P.O.Box 93
356 33 Sokolov
Tel.: 352 467 512

Slovensko
Banská Bystrica
Zvolenská cesta 50
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 484 14 66 60

Bratislava
Pribylinská 10
821 00 Bratislava
Tel.: +421 244 87 31 69
Košice - Šaca
Železiarenská 96
040 15 Košice - Šaca
Tel.: +421 556 11 56 11
Žilina
Hruštiny 33
010 01 Žilina
Tel.: +421 903 558 181
Nitra
Novozámocká 64
949 01 Nitra
Tel.: +421 376 42 54 40
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9 otázek pro Timothy M. Kaspera
Stavební veletrh IBF v Brně
Půjčovny Phoenix-Zeppelin
Servisní služby
SITECH CZ se představuje
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