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Komatsu bude součástí projektu pro vývoj inovativních technologií pro autonomní stavění ve vesmíru. Pod vedením japonské vlády mají být 
vyvíjeny technologie, které bude možné použít například na Měsíci. 
Předložený návrh společnosti Komatsu k vývoji technologie digitálních dvojčat pro použití stavebních strojů na Měsíci byl vybrán jako cíl v oblasti 
technologií pro autonomní stavění (automatizace a dálkové řízení), který je hoden podpory. 

Aktuálně
Náš výkon – Váš úspěch

Komatsu bude součástí projektu pro vývoj inovativních technologií pro autonomní stavění ve vesmíru. Pod vedením japonské vlády mají být 
vyvíjeny technologie, které bude možné použít například na Měsíci. 
Předložený návrh společnosti Komatsu k vývoji technologie digitálních dvojčat pro použití stavebních strojů na Měsíci byl vybrán jako cíl v oblasti 
technologií pro autonomní stavění (automatizace a dálkové řízení), který je hoden podpory.



Komatsu s jednolinkovou výrobou 
k optimálním průběžným časům 

Emco
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yearsyears
MACHINE TOOLS  

MADE IN THE HEART OF EUROPE

Od března 2021 stojí ve výrobě společnosti 
Komatsu Germany v Hanoveru frézka na 
pojízdném stojanu řady Ecomill od firmy 
Emco Mecof. Výrobce stavebních strojů 
tak nahrazuje dvě starší obráběcí centra, 
šetří cenné místo a pracovní čas a výrazně 
zvyšuje svoji produktivitu. Obchody 
v oblasti pozemního a podzemního 
stavitelství zaží-vají už po mnoho let velký 
růst. Stejně tak jsou proto důležité moderní 
stavební vozidla optimálně přizpůsobená 
specifickým potřebám. Frézka Ecomill je 
konfigurovaná pro kyvadlové obrábění až 
20 tun těžkých dílů a nahrazuje dvě starší 
obráběcí centra. Tím byly redukovány 
průběžné časy. Ještě důležitější však 
je pro Ingo Büschera, ředitele závodu 
Komatsu v Hanoveru, nově získaná 
flexibilita a produktivita: „Chtěli jsme u nás 
bezpodmínečně zrealizovat jednolinkovou 
výrobu. To znamená, že různé hlavní kom-
ponenty našich stavebních vozidel – jako 
lopaty, výložníky, přední a zadní rámy – 
se po svařovacím procesu dostanou do 
jednoho centrálního obráběcího centra. 
Tam se pak vyfrézují různě velké průchody 
pro montážní čepy. Přitom nesmí hrát 
roli, jestli jsou to díly určené pro kolový 
nakladač, nebo kolové rypadlo a jakou mají 
velikost. Frézka Ecomill firmy Emco Mecof 
nám to umožňuje.“

Čas zpracování při frézování zkrácen 
z 45 minut na 17

„Mechanická konstrukce naší kompaktní 
frézovací hlavy umožňuje používat relativně 
krátké nástroje. Z toho vyplývá optimální 
přenos síly a vysoká stabilita.“ Kromě toho 
je univerzální frézovací hlava vybavena 
mazáním olejovou mlhou, vodním 
chlazením a na tisícinu stupně přesným 
automatickým polohováním. „V součtu 
dosahujeme díky této technologické 
inovaci větší přesnosti a produktivity na 
obrobku,“ vysvětluje Uwe Urban.

Skupinový snímek všech osob, které se v Německu podílely na vedení projektu 
Ecomill (zleva doprava): vedoucí výroby Sascha Thiese, provozní inženýrka Nicole 
Köhneová, ředitel závodu Ingo Büscher, provozní inženýr Nico Paasche (všichni 
z Komatsu Germany), vedoucí oddělení prodeje velkých strojů společnosti Emco 
Uwe Urban a vedoucí celkové výroby Matthias Henning z Komatsu Germany.

Závod Mecof společnosti Emco poblíž Janova. Mecof Emco je celosvětově uznávaný 
výrobce vysokorychlostních frézek a obráběcích center a od roku 2005 je součástí 
společnosti Emco GmbH se sídlem v rakouském Halleinu. www.emco-world.com

Ecomill 
•  Vysoká produktivita díky 

jedno-linkové výrobě

•  Flexibilita při zpracování různě 
velkých obrobků

•  Digitální integrace do systému 
řízení výroby KOMATSU

•  Poprodejní servis, včetně 
půjčovny náhradních hlav

Na ploše 200 000 m² se ve výrobním areálu v Hanoveru vyvíjejí, vyrábějí a prodávají 
kolové nakladače o výkonu 55 až 531 koní a kolová rypadla vážící 14 až 22 tun.

Frézka Emco Ecomill 
(délka 10 metrů)



Kuhn expanduje do Rumunska

Předmluva
Vážení obchodní přátelé,

ekonomika stále vzkvétá, neodrazena a nedot-
čena všemi nepokoji, ať už z oblasti zdraví, 
překážkami na nákupních trzích, nebo válkou na 
Ukrajině. 

Různé problémy s dodávkami surovin a kompo-
nentů ovšem ženou ceny nahoru. Se zdravým 
optimismem věříme racionalitě politiky a do budo- 
ucnosti hledíme s důvěrou.

Následující stránky vám nabízejí přehled zajíma-
vých zpráv o aktivitách z různých zemí. Nově 
k nim přibyly zprávy z Rumunska. V březnu se 
nám v Rumunsku podařilo převzít společnost 
Marcom - prodejce strojů Komatsu.

Od 24. do 30. října se v Mnichově koná veletrh 
Bauma. Celý průmysl stavebních strojů se 
nachází uprostřed období velkých změn, 
Komatsu jako technologický lídr nabídne mnoho 
zajímavých novinek: z oblasti elektrifikace, Smart 
Construction a mnoho dalšího.

Velice se těšíme na setkání s Vámi všemi, 
nejpozději na veletrhu Bauma v Mnichově!

Vaše rodina Kuhnova

Eugendorf, květen 2022

2 3

Skupina
K U H N

G R U P P E

S firmou Marcom převzala nyní 
skupina Kuhn na konci února rumun-ský 
podnik, který zaměstnává 70 zaměst- 
nanců a v uplynulém účetním roce 
dosáhl obratu 41 milionů eur. Firma 
Marcom byla založena roku 1992 
a v roce 1999 se rozhodla zaměřit svou 
činnost především na prodej značky 
Komatsu. Podnik se sídlem v Bukurešti 
je tak ideálně vhodný pro expanzi 
a rozšíření holdingu Kuhn. 

IDEÁLNÍ PRO EXPANZI

Zleva doprava: Razvan Marcu, Constantin Marcu, Günter Kuhn, Andreas Kuhn,  
Stefan Kuhn

Těší nás, že vám budeme moci představit všech-
ny novinky, a srdečně Vás zveme. 

„Máme z tohoto kroku rozšíření našeho 
podniku radost. S firmou Marcom jsme 
převzali úspěšnou společnost, která 
bude náš zdravý růst pohánět ještě sil-
něji kupředu. Kromě toho je rozšíření do 
Rumunska důležitým krokem internacio-
nalizace,“ říkají Andreas a Stefan 
Kuhnovi. Těší nás, že Razvan Marcu, syn 
zakladatele firmy, řídí jako jednatel 
společ-nosti její osudy v Rumunsku 
i nadále.

Těšíme se na Vás na veletrhu

24. – 30. října 2022 v Mnichově

Komatsu hala C6 a demo areál
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VA Erzberg si chválí nový chytrý dozer Komatsu  
D155AXi
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Jen to nejnutnější

• Rychle a přesně do požadované výšky – a hned na první pokus
• Zvýšení produktivity o nejméně 30 %
• Snadná úprava rovných a šikmých ploch
• Použití kompasu s otočným rypadlem také při práci na svazích
• Vyšší bezpečnost práce – stroj bez obsluhy
• Výjimečně uživatelsky přívětivý a snadno použitelný

nic víc, nic míň
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V důlním stavitelství jsou na stavební 
stroje kladeny velice vysoké nároky. 
Společnost VA Erzberg GmbH 
proto už přes dvě desetiletí sází na 
stroje Komatsu, které lze získat od 
spolehlivého partnera Kuhn. 
Partnerství mezi společností VA Erzberg 
GmbH, která se věnuje trvale udržitelnému 
důlnímu stavitelství ve štýrském Erzbergu, 
a prodejcem stavebních strojů Kuhn trvá 
již více než 20 let a je spjaté s velice 
dobrou spoluprací založenou na důvěře. 
„Vážíme si především porozumění firmy 
Kuhn, že stroje pro použití v Erzbergu 
musí odpovídat těm nejvyšším standardům 
kvality a musí splňovat velice vysoké 
požadavky na produktivitu,“ říká Josef 
Pappenreiter, technický ředitel společnosti 
VA Erzberg GmbH a doplňuje: „Na 
základě těchto rámcových podmínek 
jsme v posledních 23 letech získali od 

společnosti Kuhn 26 velkokapacitních 
důlních strojů a 14 dalších stavebních 
strojů firmy Komatsu.“

Okamžité uvedení do provozu
Naposledy získal tento štýrský podnik 
nový chytrý dozer Komatsu D 155 AXi. 
Osvědčená koncepce z výroby integro-
vaného chytrého řízení strojů Komatsu 
se již rozšířila po celém světě. Toto polo-
automatické řízení zajišťuje enormní 
zvýšení efektivity a bezpečnosti ve smyslu 
řidiče. Dozery Komatsu vyba-vené chytrým 
řízením strojů neprovádí v automatickém 
provozním režimu pouze hrubé terénní 
úpravy, ale zvládají i vysoce přesné jemné 
terénní modelace. 
Integrované řízení zaručuje čisté provedení 
plánovaných prací i u řidičů strojů s minimál- 
ními zkušenostmi,“ vysvětluje Alfred Stadt-
schnitzer, zástupce provozního ředitele. 

Zástupce provozního ředitele společ-
nosti VA Erzberg Dr. mont. Alfred Stadt-
schnitzer, řidiči Helmut Matous, Herbert 
Kreiseder (Kuhn) a vedoucí údržby Ing. 
Peter Aflenzer (zleva doprava).
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Kuhn poprvé vybavuje minirypadla Komatsu 
3D řízením Topcon

Systém SmoothRide Topcon urychluje stavební práce 
u letiště Innsbruck

Dosud bylo 3D řízení Topcon X-53i 
použito většinou v souvislosti s velkými 
rypadly. Společnost Schermann Erd-
bau- und Recycling GmbH využívá 
aktuálně digitální výhody při novo-
stavbě nemocnice v rakouském Ober-
wartu.
V květnu byly zahájeny práce na novostavbě 
nemocnice ve městě Oberwart. Při 
celkové investici 235 milionů eur se jedná  
o největší stavební projekt v Burgenlandsku. 
Stavba má být dokončena do konce roku 
2023, zprovoznění má proběhnout v roce 
2024. Společnost Schermann Erdbau- 
und Recycling GmbH aktuálně na tomto 
staveništi používá rypadlo Komatsu 
PC80MR-5, které získalo od firmy Kuhn.  
A to zvláštní: Obratný osmitunový stroj, 
který vyniká komfortem a flexibilitou, byl 
vybaven 3D řízením Topcon X-53i. 

Obratné a kompaktní
„Určitý úsek stavby u nemocnice lze 
upravit jen pomocí kompaktního rypadla 
do osmi tun. Proto pro nás bylo 3D řízení 

Dosud největší stavební projekt v historii 
letiště Innsbruck mohl být na konci října 
2021 po čtyřtýdenní stavební uzávěře 
dokončen. Generální rekonstrukce přitom 
probíhala velice úspěšně a nová „dráha“ 
je nyní připravená pro nadcházející 
desetiletí. Při generální obnově trati bylo 
nejprve odstraněno 57 000 tun asfaltu 
a později bylo to samé množství nového 
asfaltu opět naneseno. Velkou výzvu 
představoval napjatý harmonogram, který 
se však podařilo perfektně dodržet. Nové 
technologie dnes umožňují provádět 
stavby efektivněji. 
„Po nainstalování GPS řízených součástí 
systému na silniční frézy na asfalt a jejich 
seřízení mohlo být s naším nahraným 
3D modelem frézování provedeno na 
milimetr přesně,“ vysvětluje Roland 
Pomarolli ze společnosti STRABAG, který 
stavební projekt na letišti Innsbruck vede, 
prostřednictvím systému SmoothRide. 

Nekomplikovaná práce
Při použití systému SmoothRide se nejprve 
naskenuje stávající vozovka. Skener 
je přitom připevněn přímo na vozidle 
s tažnou spojkou a během jízdy jednoduše 
zaznamenává data. Pro snímání dat už 

Řidič Nino Karlovits (Schermann Erdbau- und Recycling GmbH) obsluhuje rypadlo 
PC80MR-5 Komatsu, včetně moderního 3D řízení X-53i Topcon. Výhodou kompakt-
ního rypadla s GPS systémem je také omezení výšky a vyklápění.

Výhody lokalizačního systému SmoothRide značky Topcon zahrnují frézování vari-
abilních hloubek, vytvoření rovnoměrně silného povrchu vozovky a stabilní rovnost 
povrchu při několikakilometrovém frézování.

není potřeba vozovku uzavírat. Poté se 
pomocí speciálního softwaru vytvoří model 
nové vozovky.
V dalším pracovním kroku se přítomná 
vozovka s podporou RDMC řízení strojů 
vyfrézuje, než se pak vyfrézovaná plocha 

naskenuje. Nakonec se položí, opět 
pomocí RDMC řízení strojů, nové vrstvy 
asfaltu. Závěrečné stavební práce se 
zaměřují na zhutňování nově položených 
vrstev a skenování nově zhotoveného 
povrchu. 

podmínkou. Máme ho půjčené jednorázově 
a jsme s ním velmi spokojení,“ říká Peter 

Schermann, ředitel společnosti Schermann 
Erdbau- und Recycling GmbH. 
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Úspěšné dodání dvou kolových 
nakladačů Komatsu WA475-10

INOVACE
v konstrukci produktů

Vysoký výkon při nízké hmotnosti 

Extrémně málo pohyblivých dílů

Nastavitelné regulační ventily

Minimální náročnost na údržbu 

Nejnižší provozní náklady

Správný nástroj
pro každý úkol

Protože zkušenost se počítá 

Kuhn Slovenija dodala začátkem roku již 
dva kolové nakladače Komatsu WA475-10: 
společnosti Gradnje Z˘veplan d.o.o. 
a společnosti Tovarna asfalta Pomurje 
d.o.o. 
Kromě vynikajícího výkonu, komfortní 
a prostorné kabiny a pohodlných míst 

údržby, byli zákazníci nadšení předev- 
ším novou hydraulicko-mechanickou pře-
vodovkou Komatsu a nízkou spotřebou 
paliva. 
Oba nakladače byly dodány se standardním 
řízením a s volitelným řízením Komatsu 
Short Lever Steering (K-SLS).

Firma Gradnje Žveplan d.o.o.

 Firma Tovarna asfalta Pomurje d.o.o.

Oba nakladače byly dodány s volitelným řízením Komatsu Short Lever Steering 
(K-SLS).
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Sekon d.o.o. rozšiřuje svou flotilu strojů Komatsu 
o kompaktní rypadlo PC88MR-11E0
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Tradiční podnik nedávno od společnosti 
Kuhn Slovenija nakoupil tři nové výkonné 
stavební stroje Komatsu. Salonit Anhovo – 
podnik skupiny Alpacem holdingu 
Wietersdorfer – je největším slovinským 
výrobcem cementu s téměř stoletou tradicí. 
Kromě své tradice se řadí k technologicky, 
ekologicky a ekonomicky nejefektivnějším 
cementárnám v Evropě. Nákup dempru 
s pevným rámem HD605-8 značky 
Komatsu, kloubového dempru HM300-5 
a kolového nakladače WA600-8 je první 
obchodní spoluprací společností Salonit 
Anhovo a Kuhn Slovenija, která zajistí dobré 

Partnerství mezi společnostmi Sekon d.o.o. 
in Tuc˘epi a Kuhn Hrvatska d.o.o. trvá již 
20 let a je založeno na společné důvěře. 
Podnik je aktivní v oblasti stavebnictví, 
převážně ve výstavbě silnic a při provádění 
přímořských prací, jako je například stavba 
vlnolamů a pláží. V počátcích pracovala 
společnost Sekon d.o.o. jako subdodavatel 
firmy Strabag při stavbě dálnice Záhřeb–
Split. 
Pan Robert Kondz˘a, majitel podniku, 
je od začátku své činnosti přesvědčen 
o výkonnosti a spolehlivosti strojů Komatsu. 
Po prvních dvou rypadlech řady PC340 
rozšířil svůj strojový park o rypadla PC210 
a PC230, a v posledních 5 letech bylo 
nakoupeno 7 doplňkových strojů Komatsu: 
kolová rypadla řady PW160, PC16 a PC55 
z oblasti minirypadel, rypadlový nakladač 
WB97S-8 a nakonec kompaktní rypadlo 
PC88MR-11E0.

Chorvatsko
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Tým ze společnosti Salonit Anhovo je pyšný na nové stroje k použití v cemen-
tárně. Maximální produktivita za minimální provozní náklady: dempr HD605-8 + 
kolový nakladač WA600-8 

Zleva doprava: Ante Jercic, oblastní prodejce společnosti Kuhn Hrvatska, a Robert 
Kondža, majitel firmy Sekon d.o.o., při předávání rypadla PC88MR-11E0

vztahy a vysoce kvalitní servis a podporu 
ve prospěch dlouholeté spolupráce.

Užitná zátěž 28 tun: dempr HM300-5

Salonit Anhovo (holding Wietersdor-
fer) modernizuje svůj strojový park



Sklad náhradních dílů
Kuhn.Portal

Pokud chcete šetřit náklady a čas, je sklad náhradních dílů tím 
pravým řešením pro Vás.

Zde uvádíme jen několik málo výhod, které získáte:
• stálý přístup k objednávkám 24 hodin denně 365 dní v roce,
• rychlé a cenově výhodné zajištění originálních náhradních 
  dílů pro stavební stroje Komatsu,
• okamžitý přehled o ceně a dodání,
• přehled Vašich objednávek.
Jednoduše se přihlaste prostřednictvím formuláře na naší domovské webové stránce a my Vás co 
nejdříve kontaktujeme, abychom Vám mohli poskytnout přístup.

www.kuhn.at/de/baumaschinen/dienstleistungen/ersatzteile/e-parts-store
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Nové pásové rypadlo Komatsu PC1250 přesvědčuje 
svým výkonem a produktivitou 

Maďarsko
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Společnost Holcim je celosvětovým před-
ním výrobcem stavebních materiálů a na-
bízí širokou škálu kvalitních stavebních 

Výkonný a ekologický, včetně zvýšené produktivity, Komatsu PC1250 je pro použití v cementárně Holcim ideální

materiálů a řešení. Podnik zaměstnává 
přes 70 000 zaměstnanců ve více než 
70 zemích světa. Pásové rypadlo PC1250 

váží skoro 130 tun, dodání probíhalo celko-
vě na 5 nákladních vozidlech. 



Skupina
K U H N

G R U P P E

Dva další dempry Komatsu HD785-8 pro CUPRU  
MIN S.A.

Rumunsko
K U H N

G R U P P E

Odolnost, dlouhá životnost a spolehli-
vost: dempr HD785 při práci ve společ-
nosti CUPRU MIN S.A. 
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IDEÁLNÍ SOUSTRUH PRO KAŽDOU DÍLNU

www.emco-world.com
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Společnost MARCOM dodala největšímu 
rumunskému podniku z oblasti důlního 
stavitelství CUPRU MIN v lednu a únoru 
2022 další dva dempry Komatsu HD785-8. 
S těmito dvěma novými nákupy dosahuje 
flotila demprů Komatsu HD785 firmy 
CUPRU MIN 10 jednotek. První dempr byl 
dodán v roce 2003 a je stále v provozu, 
přičemž s rytmem cca 3 500 hodin ročně 
funguje velmi dobře.
Společnost CUPRU MIN vlastní také 
největší hydraulické rypadlo v Rumunsku, 
Komatsu PC3000-6, který je se svojí 
16 m3 lopatou k nakládání demprů ideální. 
Součástí vozového parku je mnoho jiných 
strojů Komatsu, mimo jiné také kolový 
nakladač WA800 a WA500, dozer D155 
a motorový grejdr GD675. 

MARCOM je 30 let starý rumunský podnik 
a od roku 1999 prodejní partner strojů 
Komatsu. Společnost Marcom byla v únoru 
2022 převzata skupinou Kuhn.



Díky vzdálenému servisu mohou technici prodejce stavebních strojů Kuhn školit své 
zákazníky, nově nastavovat jejich stroje, provádět hledání závad a aktualizovat software. 
Tak je zaručena snadno přístupná a rychlá podpora a lze minimalizovat dobu nečinnosti 
strojů. 
Digitální revoluce ve stavebnictví je v pl-
ném proudu. Pod pojmem Stavba 4.0 sli-
bují nové technologie racionálnější proce-
sy, větší spolehlivost s ohledem na termíny 
a náklady a také více produktivity a kvality. 
Vzdálený servis, tedy servis ovládaný na 
dálku, se u společnosti Kuhn využívá již 
léta a pomáhá jejím zákazníkům s rychlejší 
údržbou a opravami stavebních strojů Ko-
matsu. 
„U chytrých a GPS řízených strojů se 
můžeme živě připojit se strojem a hledat 
možné zdroje závad,“ vysvětluje Ing. Peter 
Präauer, prokurista a vedoucí zákaznické-
ho servisu společnosti Kuhn. Jestliže dříve 
musel jet technik v každém případě rovnou 
k zákazníkovi, aby analyzoval možné zá-
vady, šetří se zde mezitím čas a peníze 
a může se rychleji jednat. Opravu na místě 
pak buď může provést mechanik zákazní-
ka, kterého digitálně podporuje technik ze 

Prostřednictvím takzvaného systému Komtrax, který funguje přes GPS, může firma Kuhn monitorovat všechny prodané nebo 
zapůjčené stavební stroje Komatsu a prohlížet si nejdůležitější parametry o použití strojů přímo z počítače, chytrého telefonu 
nebo tabletu.

Monitor v kabině řidiče poskytne řidiči mnoho informací a usnadňuje mu práci. 

Kuhn využívá vzdálený servis a zefektivňuje stavební projekty



společnosti Kuhn – takzvaný „trouble shoo-
ter“ – nebo stroj přijede opravit mechanik 
společnosti Kuhn, ale s přesnými znalost-
mi o problémech a potřebnými náhradními 
díly.
Další možnost vzdáleného servisu nabízí 
software TeamViewer. Přes něj lze pomo-
cí jednoduchého chytrého telefonu živě 
přenášet zvuk a obraz, a tímto způsobem 
poskytnout technikovi na místě potřebnou 
pomoc. 

POSKYTNUTÍ POMOCI 
STISKNUTÍM TLAČÍTKA
Vzdálený servis se však při opravách nepo-
užívá sám. Stavební stroje Komatsu jsou 
na místě obsluhy stroje vybaveny monito-
rem, na který lze nahrávat modely terénu. 
Řidič tedy prostřednictvím obrazovky přes-
ně zjistí, jak hluboko by měl jeho stavební 
stroj hrabat nebo jak by měly probíhat ni-
velační práce. Pokud se přitom vyskytnou 
problémy, může se technik společnosti 
Kuhn opět přes laptop, chytrý telefon nebo 
tablet odkudkoliv připojit a poskytnout po-
moc. „Pro zákazníka existuje dokonce 
možnost používat na místě datové brýle. 
Díky kameře v brýlích pak technik firmy 
Kuhn vidí, kde je třeba zasáhnout, a může 

zákazníka podporovat. Na jednom oku 
jsou displeje, přičemž je možné nahrávat 
dokumenty nebo různé výkresy,“ vysvětluje 

Peter Präauer. Pomoc na stisknutí tlačítka 
v dnešních dnech tedy patří ke každodenní 
činnosti ve stavebním odvětví. 

Přes TeamViewer lze pomocí jednoduchého chytrého telefonu, tabletu, laptopu 
nebo počítače živě přenášet zvuk a obraz, a tímto způsobem poskytnout technikovi 
na místě potřebnou pomoc. 

Kuhn využívá vzdálený servis a zefektivňuje stavební projekty
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Kuhn Bohemia a.s. a Smart Construction 
oznamují partnerství, aby splnili 
rozvíjející se potřeby zákazníků
V rámci tohoto partnerství umožní Kuhn 
Bohemia zákazníkům v České republice 
a na Slovensku digitální transformaci tím, 
že nabídne každodenní služby k podpoře 
řešení společnosti Smart Construction, 
například pronájem strojů, vytváření 3D 
dat, zřizování stavenišť a poradenství na 
místě. V Evropě má společnost Smart 
Construction aktuálně aktivní partnery 
v 6 zemích. Smart Construction bude svou 
partnerskou síť dále posilovat a rozvíjet 
v celé Evropě.
„Ve společnosti Smart Construction 
jde o to, vytvořit pro naše zákazníky 
prostřednictvím digitální transformace 
zemních prací přidanou hodnotu, a proto 
je důležité, abychom měli na místě silné 
lokální zastoupení partnerem, který 
disponuje rozsáhlými zkušenostmi při 
podpoře digitálních služeb pro stavbu. Jako 
partner společnosti Smart Construction se Pan Radek Sedlácˇek, produktový manager z Kuhn Bohemia při rozhovoru se specialisty.



Kuhn Bohemia stává skutečnou podporou 
obchodu našich zákazníků v České 
republice a na Slovensku.“

O Smart Construction
Smart Construction, technologický podnik 
společnosti Komatsu, byl zaveden roku 
2015, aby zvýšil efektivitu a pomohl vyřešit 

problémy s nedostatkem pracovních sil 
v japonském stavebním průmyslu. Od té 
doby se společnost Smart Construction 
stala aktivní v celém Japonsku, Evropě, 
Severní Americe a Austrálii.
Smart Construction nabízí celou řadu 
řešení, která provázejí projekty pozemního 
stavitelství od vytvoření nabídky až po 

výkaznictví. Od sestavení 3D světa pomocí 
údajů proměřených drony až po zjištění 
té nejlepší přepravní trasy. S těmito daty 
pomáhá Smart Construction při použití 
strojů a při sledování a optimalizaci 
demoličních prací a pohybu materiálu na 
staveništi. 

Pro další informace 
navštivte prosím:

www.smartconstruction.io

12 13

Mějte svou stavbu pod kontrolou v reálném čase.
Se Smart Construction si můžete od pracovního stolu prohlížet nashromážděná vysoce přesná data o terénu a strojích na svém 
staveništi v reálném čase. Pokrok prací je vizualizován tak, že získáte dosud nebývalý podrobný přehled. Informace o stavbě 
a srovnávací data je možné sdílet se všemi zúčastněnými.



Slavnostní předání dempru Komatsu HM400-5 firmě 
Heidelberg Cement v Radotíně

Česko
K U H N

G R U P P E

Dempr Komatsu HM400-5 bude využíván 
ve vápencovém lomu v Radotíně poblíž 
Prahy. Díky svému silnému motoru 
podle stupně V EU, kontrolnímu systému 

Slavnostní předání v závodu Radotín.

Produktivita na stisknutí tlačítka. Díky 
volitelným provozním režimům lze jeho 
výkon optimálně a spontánně přizpůso-
bit jakýmkoliv požadavkům použití.

tahu (KTCS), robustnímu provedení 
a nejmodernějšímu zavěšení náprav 

a retardérové technice byl dempr HM400-5 
pro firmu Heidelberg Cement první volbou. 

Skupina
K U H N

G R U P P E

Komatsu WA475-10  
s výložníkem Tool Linkage
S výkonem motoru 217 kW / 295 k a hydro-
mechanickou  převodovkou Komatsu (K-HMT), 
která přináší extrémně nízkou spotřebu paliva a  
s obrovským zvýšením productivity. WA475-10 je 
špičkou na trhu. Nové vlastnosti “Tool Linkage”  
pro bezpečnou a přesnou manipulaci s velmi 
těžkými břemeny, jako jsou klády, je nyní ideální 
volbou pro  dřevařský průmysl.

Komatsu_WA475-10_TLB_190x90cz_Kuhn_A.indd   1Komatsu_WA475-10_TLB_190x90cz_Kuhn_A.indd   1 27.04.2022   11:26:0227.04.2022   11:26:02
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Nový kolový nakladač WA500-8E0 pro štěrkovnu 
firmy ILKA s.r.o. 

Skupina
K U H N

G R U P P E

To je jen začátek výhod, které tyto stroje nabízejí.

• Volba frekvencí vibrací a odstředivých sil umožňuje 
zvýšení produktivity při zpracování široké škály 
materiálů.

• Nová iniciativa ECOdrop a nové technologie zvyšují 
účinnost a snižují spotřebu paliva a množství potřebných 
kapalin.

• Stroje jsou mimořádně obratné a stabilní díky 
konstrukci bez zadní nápravy.

Další informace o produktech a službách naleznete na adrese : www.ammann.com
MMP-2511-02-CZ | © Ammann Group

PRODUKTIVNÍ, UDRŽITELNÉ, 
NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ
Zeminové válce ARS společnosti Ammann využívají 
pokročilé technologie, které splňují nejnovější 
emisní normy, snižují spotřebu paliva a poskytují 
provozovatelům cenné údaje o průběhu hutnění, čímž 
eliminují zbytečné pojezdy.

ZEMINOVÉ VÁLCE ARS

Firma ILKA s.r.o. provozuje dvě štěrkovny 
s odhadovanou roční produkcí 1 milion tun 
kameniva. Štěrkovna se nachází poblíž 
centrály společnosti KUHN SLOVAKIA 
v Senci. Cílem společnosti ILKA s.r.o. je 
zvýšit v roce 2022 produkci ze 700 000 na 
1 000 000 tun. 
V únoru se konalo předání vysoce 
výkonného kolového nakladače WA500-
8E0. Stroj WA500-8E0 splňuje dokonce 
i při tom nejnáročnějším použití vysoké 
požadavky ve štěrkovně a k plné spoko-
jenosti zákazníka tak doplňuje stávající 
flotilu kolových nakladačů, pásových 
rypadel a demprů. 

KOMATSU WA500-8E0 – VÝKONNÝ A 
SILNÝ
Snadné plnění lopaty díky novému de-
signu lopaty; prvotřídní komfort řidiče; 
nové pneumaticky odpružené obslužné 
místo s integrovanou konzolou ovládací 
páky EPC jsou jen některé z výkonnost-
ních parametrů flexibilně použitelného 
nakladače WA500-8E0.

Slovensko
K U H N

G R U P P E



Švýcarsko
K U H N

G R U P P E

Velký stroj pro velké úkoly
Stavební pobočky společnosti KIBAG 
pokrývají celé Švýcarsko a jejich služby 
zahrnují mimo jiné také práce z oblasti 
demolic. V lednu roku 2022 dostává tato 
branže další strojovou posilu. Výkonné 
pásové rypadlo Komatsu PC 390 
HighReachDemolition-11E0 podpoří 
společnost KIBAG v budoucnu díky 
flexibilně konfigurovatelnému vybavení 
velkým výkonem a přesností. S jeho 
enormním výškovým dosahem 26 metrů 
patří k jeho cílové skupině přes 95 % 
stávajících švýcarských budov. 202 kW / 
275 k / 57 300 kg / hydraulicky nastavitelný 
podvozek, betonový drtič s provozní 
hmotností 5,5 tun jsou další působivé 
hodnoty stroje PC390HRD. 
Se standardně vestavěnými bezpeč-
nostními prvky, jako je střešní a čelní 

PC390-11E0 High Reach Demolition (provozní hmotnost 57 tun, výškový dosah 
26 metrů)
ochrana, a s komfortní sklopnou kabinou 
jsou ty nejvyšší nároky pokryty i na straně 
obsluhy. Detaily jako 2 000litrová vodní 
nádrž na zádi, kropicí systém, systém rychlé 
výměny, kamerový systém a mnohé další, 

profil tohoto stroje ucelují. První zpětná 
vazba ředitele závodu KIBAG Winterthur, 
Marcela Stadlera, a řidiče: „Jsme velice 
spokojeni s výkonem a nosností tohoto 
stroje.“

Německo
K U H N

G R U P P E

Chytrá dvojice strojů Komatsu u firmy Schneider Erdbau 
v Peitingu
PEITING. „Vytváříme prostor pro nové 
plány“ – aby mohli své podnikové moto 
efektivně realizovat, pořídila si společnost 
Schneider Erdbau nedávno nejnovější 
chytrou strojovou techniku Komatsu: 
rypadlo PC210LCi-11 a dozer D61PXi-24. 
Pro Schneider Erdbau – podnik, který byl 
založen již roku 1953 a který je v regionu 
pevně zakotven svým průkopnickým 
duchem, odvahou a kontinuitou zakladatelů 
a vedoucích pracovníků – pracuje 
v současnosti na 15 staveništích souběžně 
přibližně 100 zaměstnanců. Od roku 1997 
se pan Schneider dělí o vedení podniku 
se svým zetěm, Georgem Keesem. 

Optimální pohled na plášť a pojezdové 
ústrojí nabízí řetězový dozer Komatsu 
61PXi.

Rodinný podnik Schneider v Peitingu investuje do chytré technologie Komatsu. 

Dnes je tento široce zaměřený podnik 
úspěšně aktivní v oblasti výstavby silnic, 
skládek, demoličních prací, technických 
demolic, výstavby kanalizací a potrubních 
sítí, protipovodňové ochrany, vytváření 
stavebních jam, výkopových prací při 
zakládání, zpřístupňování stavebních 
oblastí a přípravných prací před stržením 
budov. 
K dalšímu úspěšnému rozvoji podniku je 
potřeba také vhodná nejnovější strojová 

technika. Ta se projevuje v chytré 
technologii Komatsu. Hydraulické rypadlo 
PC210LCi-11 přesvědčuje na jedné straně, 
kromě splnění platných emisních norem 
EU stupně V, zvýšenou palivovou účinností 
s až o šest procent nižší spotřebou 
paliva, vyšším komfortem řidiče a novým 
bezpečnostním vybavením. Na druhé 
straně spočívá konkurenční výhoda těchto 
strojů v inovativním řízení Komatsu, které 
je do strojů z výroby integrováno. 
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Německo
K U H N

G R U P P E

Komatsu z přesvědčení
Obnova vozového parku: nejnovější rypadla, kolová rypadla a kolový nakladač 
u společnosti Schwaiger
FELDKIRCHEN. Spolehlivé a kompetentní 
poradenství s optimálními řešeními 
pro zákazníky, to nabízí společnost 
Schwaiger GmbH z Feldkirchenu svým 
zákazníkům – a přesně to dostává také 
od svého dodavatele, společnosti KUHN 

Baumaschinen z Hohenlindenu. 
Kromě kvality strojů Komatsu to byl 
komplexní balíček služeb, skládající se 
z poradenství, zákaznického servisu 
a zásobování náhradními díly, který se 
stal rozhodujícím kritériem pro nákup čtyř 
nových strojů za posledního půl roku: 
řetězového rypadla PC290, dvou kolových 
rypadel PW 180 a kolového nakladače 
WA80. Od roku 1904 pracuje společnost 
Schwaiger GmbH v oblasti přesunů 
zeminy, bourání a přepravy jakéhokoliv 

Obě kolová rypadla jsou přesně 
optimální pro stísněné prostorové 
podmínky. Slavnostní předání firmě Schwaiger.

Nejmodernější vozový park pro efek-
tivní použití je na stavbách společnosti 
Schwaiger standardem.

druhu. Už po čtvrtou generaci podniká 
v aglomeraci Mnichov a nabízí zákazníkům 
vysokou flexibilitu založenou na rozsáhlém 
strojovém a vozovém parku a obsáhlém 
know-how zaměstnanců. 
Tři rypadla jsou doplňkově vybavena 
olejovým systémem rychlé výměny. Hydrau- 
lický systém rychlé výměny s integrovanou 
funkcí hadicové rychlospojky umožňuje 
automatické připojení hydraulických pří-
strojů pohodlně z kabiny. 

2 kolové nakladače WA475-10 v akci ve štěrkovně Kling 

AISLINGEN. Ochrana životního prostředí 
a šetrné zacházení s přírodou jdou ve 
společnosti Kling Kieswerke GmbH & Co. 
KG ruku v ruce s produktivitou a kvalitou. 
S 50 lety zkušeností a nejmodernější 
technikou jsou tyto nároky pro společnost 
nárokem jedním. Podnik se specializuje 
na kvalitní suroviny, jako je štěrk, drobné 

Nejmodernější vozový park pro efektivitu a ochrana životního prostředí jsou ve skupině Kling standardem.

kamenivo nebo písek. 
Zaměstnanci pracují ve štěrkovně Kling 
s až sedmi kolovými nakladači, aby zajistili 
produkci až 600 000 tun ročně. Dva 
nové nakladače Komatsu WA475 jsou 
zodpovědné za nakládání, uchovávání a 
přemísťování štěrku. Kolové nakladače 
budou v provozu až 2 200 hodin v roce. 

Několik kolových nakladačů a dozerů 
Komatsu odvádí ve štěrkovně v Aislingenu 
spolehlivou práci. Bernd Gerold vysvětluje: 
„Jsme zákazníky společnosti Kuhn, protože 
jsou tyto stroje extrémně odolné a my 
potřebujeme stroje, které jsou nenáročné 
na údržbu a fungují spolehlivě.“ 



Německo
K U H N

G R U P P E

15 najednou

NEURIED. Podnik Schernthaner, zabývaj-
ící se zahradní architekturou a krajinnými 
úpravami, je známý pro své rozsáhlé 
projekty a nekonvenční obchodní záměry, 
jako je například záměr prorazit s vlastním 
parkem coby půjčovnou stavebních 
strojů. Nyní tedy opět nadešel čas pořídit 
pro strojový a vozový park, který u firmy 
Schernthaner poskytne potřebnou techni-
ku pro jakékoliv použití, 15 nových kom-
paktních kolových nakladačů Komatsu. 
Příběh úspěchu společnosti Schernthaner 
GmbH začal v roce 1960 na malém statku 
v Neuriedu, na západě od Mnichova. 
Z něj se během let vyvinul velice efektivní 
podnik. 130 kvalifikovaných zaměstnanců 
a vedoucích pracovníků je v současnosti 
zaměstnáno v oborech zahradní architek-
tury a krajinných úprav, centra cenných 
surovin a recyklace, nájemního parku 
a kompostování. 
Díky malým pneumatikám se kompaktní 
kolové nakladače obzvlášť dobře pře-
pravují, jelikož nenastávají žádné pro-
blémy ohledně přepravní výšky. Jelikož 
je společnost Schernthaner aktivní až 
na 30 stavbách souběžně a pronajímá 

právě také stroje, je to pro podnik vedle 
technologie důležitý argument. „Kompaktní 
kolové nakladače Komatsu jsou spolehlivé 

a odolné stroje. Proto jsem se pro ně také 
opět rozhodl,“ vysvětluje přesvědčeně 
Josef Schernthaner.

Pro všechny případy: kolové nakladače Komatsu WA80M u společnosti Schernthaner v 
Neuriedu

Připraveno k vyzvednutí: 15 nakladačů Komatsu WA80M-8 pro společnost 
Schernthaner GmbH.

Moderní chov koní spojený s technologií Komatsu
Nový kolový nakladač Komatsu WA70M-8 při použití na farmě v Ayingu
AYING. Rodina Jehlova se už přes 30 let 
věnuje své vášni – ekologickému chovu 
koní. Flexibilní kolový nakladač WA70 
se v tomto jezdeckém zařízení používá k 
nejrůznějším úkolům. Mezi jeho povinnosti 
patří údržba dvora, sklizeň a krmení nebo 
také přeprava krmiva. Tak je flexibilně 
použitelný kolový nakladač Komatsu 
neustále v provozu. Ke standardnímu 
vybavení kompaktního kolového nakla-
dače patří snadno ovladatelný kompatibilní 
hydraulický systém rychlé výměny, 
kterým lze snadno nainstalovat vhodný 
nástavbový díl odpovídající dané oblasti 
použití. Jedním z nástavbových dílů 
je, vedle mnoha dalších, odhnojovací 
stroj Farm-Servant, který je potřeba při 
každodenním čištění rozsáhlých ploch 
pozemku. Vedle dobrého poměru ceny a 
výkonu byla pro koupi nakladače WA70 
rozhodujícím kritériem také výška stroje 
2,5 metrů, obratnost a zvedací síla. Výška 

Martin Jehl mladší za volantem nakladače WA70 
Nový nakladač Komatsu WA70 se na farmě používá s mnoha nástavbovými díly: zde 
s odhnojovacím strojem, kterým se čistí plocha pozemku. 

byla zásadní proto, že se krmicí boxy musí 
podjíždět, a velká zvedací síla, aby bylo 
možné bez problému pracovat s nástavbou 

Farm-Servant. Kromě toho chtěla rodina 
Jehlova „tichý“ stroj, aby byli koně vystaveni 
co nejmenšímu hluku. 



Kuhn a Emco vzdělávají své budoucí techniky

Mládež
K U H N

G R U P P E

Technická povolání představují pro mladé 
vzdělávající se lidi šance pro budoucnost. 
Společnosti Kuhn Ladetechnik a Kuhn 
Baumaschinen a také Emco, která je 
součástí skupiny Kuhn, v posledních 
čtyřech letech výrazně zvýšili počet 
svých učňů/studentů. Jestliže Kuhn 
Baumaschinen zaměstnávala ještě v roce 
2018 tři studenty, tak dnes jich pro tohoto 
prodejce stavebních strojů z rakouského 
Eugendorfu pracuje sedm. V létě bude 
obsazeno osmé  místo pro studující. U 
společnosti Emco bylo ještě před čtyřmi 
lety zaměstnáno 17 studujících, dnes jich je 
celkem 33. Z toho 26 technických studentů 
(devět mechatroniků a 17 metalurgů) 
a sedm ekonomických studentů (šest 
průmyslových ekonomů a ekonomek 
a jeden ekonom provozní logistiky).

LEARNING BY DOING
Studenti společnosti Kuhn Baumaschinen 
studují střední odbornou školu 
v burgenlandském Mistelbachu. „Obzvlášť 
důležité je pro nás vychovat si ze studentů 
ve firmě technicky přední odborníky. 

Všichni pracují přímo na stavebních 
strojích a zabývají se mnoha různými 
a rozmanitými úkoly,“ vysvětluje Ing. 
Peter Präauer, prokurista společnosti 
Kuhn, který jako vedoucí zákaznického 
servisu odpovídá také za studenty v oblasti 
stavebních strojů.
„Learning by Doing“ – tak zní heslo, 
přičemž budoucí technici stavebních 
strojů nejsou u společnosti Kuhn přiděleni 
jen jedinému zaměstnanci, který je vede, 
ale spolupracují s mnoha různými kolegy 
a získávají tak praxi. „Naši studenti pracují 
na stavebních strojích Komatsu a přijdou 
do styku s mnoha různými přístroji. Pracují 
na rypadlech, kolových nakladačích, 
demprech a dozerech,“ doplňuje Präauer.

BONUSY ZA DOBRÝ VÝKON
U výrobce obráběcích strojů Emco se 
v září 2021 začalo zaučovat 15 z celkových 
33 studentů. Už se se svým pracovním 
prostředím dobře sžili. Od září 2022 
se pro profese metalurg, mechatronik 
a průmyslový ekonom hledají opět noví 
studenti.

Všichni studenti dostávají dobrovolné 
sociální bonusy, jako například průkazku 
Super s’cool Card pro veřejnou dopravu 
ve spolkové zemi Salcburk. A při dobrých 
výsledcích je tu navíc ještě jeden bonus. 
Studenti na pozici průmyslových ekonomů 
mění u společnosti Emco pracovní oblast 
každých šest měsíců, aby v rámci svého 
vzdělávání poznali různá oddělení, jako 
je zákaznický servis, oddělení prodeje 
a nákupní oddělení. 

Vzděláním ke specialistům. Společnosti Kuhn 
Ladetechnik a Kuhn Baumaschinen a také výrobce  
CNC strojů Emco, který je součástí skupiny Kuhn,  
kladou důraz na dobré a cílené vzdělávání svých 
budoucích zaměstnanců.

»Naši studenti pracují 
přímo na nejrůznějších 

stavebních strojích 
a zabývají se rozmanitými 

úkoly.« 
Ing. Peter Präauer, 

prokurista společnosti Kuhn 
Baumaschinen

U společnosti Emco je aktuálně za-
městnáno 33 studentů. Už v září 2022 
budou do podniku přijati opět noví 
studenti. 
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KUHN-Baumaschinen GmbH 
Rakousko
1 Centrála Eugendorf u 

Salcburku 
Tel. (+43) 6225-8206-0

2 Pobočka Mondsee 
Tel. (+43) 6232-6862

3 Pobočka Himberg u Vídně 
Tel. (+43) 2235-87580

4 Pobočka Stans 
Tel. (+43) 5242-64600-620

5 Pobočka Vöcklabruck 
Tel. (+43) 7672-725320

6 Pobočka Villach 
Tel. (+43) 4252-2848

7 Pobočka Pernegg 
Tel. (+43) 3867-8881

8 Pobočka Achau 
Tel. (+43) 2236-714880

9 Pobočka Traun 
Tel. (+43) 7229-2 06 04 

10 Pobočka St. Georgen 
am Ybbsfelde 
Tel. (+43) 7472 61263-0

11 Pobočka Bisamberg 
Tel. (+43) 2262 714 00

KUHN-Schweiz AG
12 Centrála Heimberg u Bernu 

Tel. (+41)334398822

13 Pobočka Lommis 
Tel. (+41)523696030

14 Pobočka Granges 
Tel. (+41)219462846

15 Pobočka Ticino 
Tel. (+41)791371823

KUHN-Baumaschinen 
Deutschland GmbH
16 Centrála Hohenlinden 

u Mnichova 
Tel. (+49) 8124 4463-0

17 Pobočka Stuttgart 
Tel. (+49) 7150-2097-0

18 Pobočka Elchingen 
u Ulmu 
Tel. (+49) 7308-9 23 23 03

19 Pobočka Wörth 
a. d. Donau

 Tel. (+49) 94 82 - 80 21 81

KUHN-Bohemia a.s.
20 Centrála Praha/˘Cestlice 

Tel. (+420) 212200200
21 Pobočka Most 

Tel. (+420) 417638701
22 Pobočka Brno 

Tel. (+420) 547210141
23 Pobočka Ostrava 

Tel. (+420) 596238012 

24 Pobočka Opava 
Tel. (+420) 601368588

25 Pobočka Pardubice 
Tel. (+420) 466971531

26 Pobočka Plzeň Hřbitovní 
Tel. (+420) 377462045

27 Pobočka Plzeň Borská 
Tel. (+420) 724723051

28 Pobočka C˘eské Budějovice 
Tel. (+420) 380900491

KUHN-Slovakia s.r.o.
29 Centrála Senec/Bratislava 

Tel. (+421) 263 83 85 09
30 Pobočka Pres˘ov/Haniska 

Tel. (+421) 513 240035
31 Pobočka Banská Bystrica 

Tel. (+421) 484147012
32 Pobočka ˘Zilina 

Tel. (+421) 417003766

KUHN-Kft.
33 Centrála Budapešť 

Tel. (+36) 12898080
34 Pobočka Kaposvár u Pécse 

Tel. (+36) 309415710
35 Pobočka Segedín 

Tel. (+36) 304456248
36 Pobočka Szombathely 

Tel. (+36) 304456246

37 Pobočka Miškovec 
Tel. (+36) 304456251

38 Pobočka Nyíregyháza 
Tel. (+36) 304456241

KUHN d.o.o.
39 Trzin u Lublaně 

Tel. (+386) 1-5622271

KUHN – Hrvatska
40 Centrála Záhřeb 

Tel. (+38) 512407522
41 Pobočka Rijeka 

Tel. (+38) 512407522
42 Pobočka Split 

Tel. (+38) 512407522

KUHN – POLSKO  
(NAKLÁDACÍ TECHNIKA)
43 Kuhn Polska Sp. z.o.o. 

(nakládací technika) 
Centrála Sosnowiec 
Tel. (+48) 322-58 60 30

KUHN – RUMUNSKO
44 Marcom RMC‘ 94 SRL 

Romania 
Centrála Bukurešť 
Tel. (+40) 2135-2 21 64

Tisk a grafika: h&
m

 D
ruck G

m
bH

, D
-83626 K

reuzstraße/Valley, info@
hm

-digi.de · Zdroje: K
uhn, K

om
atsu

Vaše nejbližší pobočky společnosti KuhnVaše nejbližší pobočky společnosti Kuhn

www.kuhn-gruppe.com
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Stavební stroje KUHN 
v kostce

Stavební stroje KUHN 
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