
Německo, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Švýcarsko a Slovinsko

www.kuhn-gruppe.com-Baumaschinen

Vydání 43/2021

www.kuhn-gruppe.com

K U H N

G R U P P E

Aktuálně
Náš výkon – Váš úspěch

tehdy …

… dnes



5osé univerzální frézovací centrum UMILL  
1500 v provozu u společnosti Pagani v Bergamu

Emco
K U H N
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Italský výrobce tvářecích forem Pagani  
se sídlem v Bergamu vyrábí hliníkové formy 
pro nejrůznější průmyslová odvětví, jako 
je zemědělství, stavebnictví, přepravní 
a automobilový průmysl, výroba motorů, 
lékařská technika a vnitřní a vnější design.  
Již několik let se společnost ve výrobě 
spoléhá na tři různé obráběcí stroje od 
společnosti EMCO. Nejnovější investicí  

je UMILL 1500, univerzální obráběcí  
centrum pro 5osé simultánní obrábění, 
vybavené automatickým systémem výměny 
palet se šesti stanicemi. Díky tomuto systému 
výměny palet může společnost v podstatě 
pracovat 24 hodin denně a nedochází 
k prostojům během nočních směn nebo 
o víkendech. „To, co jsme dříve zvládli za 
pomoci dvou strojů za tři dny, dokážeme dnes 

Výrobce tvářecích forem Pagani vyrábí hliníkové formy pro různá průmyslová odvětví. 
Již několik let se společnost spoléhá ve svém výrobním závodě na řešení od společnosti 
EMCO: Nejnovějším přírůstkem společnosti je 5osé univerzální frézovací centrum UMILL 
1500 vybavené automatickým systémem výměny palet se šesti stanicemi. 

Univerzální obráběcí centrum UMILL 1500 vybavené automatic-
kým systémem výměny palet se šesti stanicemi Rotační forma, vyrobená ve společnosti Pagani 

s obráběcím centrem UMILL 1500 za pouhý 
jeden den“, vysvětluje Federico Ghislandi, 
obchodní manažer společnosti Pagani, jak 
došlo k navýšení efektivity. „Partnerství se 
společností EMCO znamená velký kvalitativní 
postup nejen s ohledem na efektivitu výroby, 
ale i rychlost, přesnost a kvalitu finálního 
produktu“, zdůraznil Ghislandi spokojeně.

UMILL 1500
5osé obráběcí centrum navržené 
pro vykonávání úkonů frézování 
a soustružení v jednom nastavení 
pro kompletní opracování komplex-
ních obráběných součástí

•  max. 4,5 tuny
•  ø 1 600 mm
•  frézovací hlava s elektrickým vře-

tenem 12 000 ot./min – 45/58 kW 
(S1/S6), 300/372 Nm (S1/S6), 
HSK100-A

•  podříznutí frézovací hlavy 15°
•  výška 1100 mm
•  rychlost posuvu: 60 m/min.
•  posuv os: 1500 × 1500 × 1100 mm
•  automatický systém výměny  

nástrojů s až 203 polohami
•  max. zatížení otočného stolu /  

kulatého otočného stolu: 4500 kg / 
3500 kg



Kuhn sází na ochranu klimatu 
a investuje do trvalé udržitelnosti.

Předmluva
Vážení obchodní partneři,

Rok 2021 je jubilejním rokem, kdy společnost KO-
MATSU oslaví kulatých 100 let od svého vzniku. 
Společnost byla založena 13. května 1921 panem 
Meitaro v japonském městě Komatsu. 64 000 za-
městnanců a obchodníků po celém světě se každý 
den zasazuje o úspěch našich zákazníků. 

Společnost KOMATSU vyvíjí a vyrábí ta nejlep-
ší řešení pro naše zákazníky. Zaměřujeme se na 
efektivitu, produktivitu, šetrný přístup k životnímu 
prostředí, uživatelskou přívětivost a zlepšení kvality 
na pracovišti.

Inovace a nové patenty jsou předpokladem pro to, 
abychom byli vždy o krok napřed před konkurencí.

Společnost KOMATSU uvedla na trh na začátku no-
vého tisíciletí jako jeden z vůbec prvních výrobců na 
světě telemetrický systém Komtrax. Následně vyvi-
nula inteligentní stroje – řadu I – pro racionalizaci 
a automatizaci na stavbě. Autonomní sklápěče bez 
kabiny pro řidiče se úspěšně používají již více než 
15 let. Systém „SMART CONSTRUCTION“ a vývoj 
ekologicky šetrných stavebních strojů jdou ruku 
v ruce s nejnovějšími požadavky trhu. Společnost 
KOMATSU nestojí nikdy na místě a neustále rozvíjí 
svou činnost ve prospěch svých zákazníků, ochrany 
životního prostředí a úspěšné budoucnosti. Těšíme 
se na společnou budoucnost a společnosti KOMAT-
SU přejeme „VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM“.

Děkujeme vám všem za spolupráci a důvěru, kterou 
jste do nás vložili, a přejeme vám mnoho úspěchů!

Vaše rodina Kuhn

Vaše rodina Kuhn

Eugendorf, květen 2021
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S fotovoltaikou a  
E-mobilitou na cestě za 
ekologickou společností
Trh s energií se změnil víc než kterýkoli 
jiný trh v Evropě. Klimatické změny a di-
gitalizace s sebou přinášejí zcela nové 
požadavky zákazníků. Jako společnost, 
která bere ohled na klima, jsme nechali již 
v uplynulých letech vybudovat v centrále 
v Eugendorfu fotovoltaickou elektrárnu 
o výkonu 19 kWp a  společností Salzburg 
AG několik nabíjecích stanic pro elektro-
mobily. 

Po Eugendorfu následoval Himberg v Dol-
ním Rakousku a další fotovoltaická elek-
trárna o výkonu 119 kWp s 354 panely. Do 
sítě byla připojena v dubnu 2021 a v bu-
doucnosti má vyrábět až 120 000 kWh 
obnovitelné elektrické energie ročně. Při-
bližně 45 procent spotřebuje společnost 
sama. 

V následujících měsících a letech chceme 
vybavit fotovoltaickými elektrárnami také 
další provozovny společnosti. Společnost 
Salzburg AG je naším kompetentním part-
nerem v oblasti fotovoltaiky a E-mobility 
na naší cestě za ekologickou společností“, 
uvedla rodina Kuhn. 

Slunce bude v budoucnosti důležitým zdrojem elektrické energie: Andreas Kuhn 
(jednatel společnosti Kuhn Holding) a Leonhard Schitter, mluvčí představenstva 
společnosti Salzburg AG, před centrálou skupiny Kuhn v Eugendorfu.

KEBA P30 Wallbox plus – nové nabíjecí 
stanice pro elektromobily v Eugendor-
fu a Himbergu



Rakousko
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Hydraulické rypadlo Komatsu podle bilance CO2 
u společnosti Hilti & Jehle 

Společnost Baumit posiluje své postavení s kolovým 
nakladačem Komatsu WA475-10.

Nové hydraulické rypadlo HB365LC/NLC-3 
je již jedenáctým strojem Komatsu ve vozo-
vém parku stavební společnosti Hilti & Jehle. 
Vyniká extrémně nízkými emisemi, nízkou 
hladinou hluku, drasticky sníženou spotřebou 
paliva a vynikající produktivitou.

Trvalou udržitelnost a ochranu životního pro-
středí považuje společnost Baumit za zcela 
zásadní. O to lépe zapadá kolový nakladač 
Komatsu WA475-10 s nízkými emisemi od 
společnosti Kuhn do firemního vozového par-
ku. Kolový nakladač navíc vyniká významnou 
zdvihací a trhací sílou. 

Spolehlivé stavební skupiny hybridního 
systému Komatsu přeměňují uvolněnou 
kinetickou energii na energii elektrickou a 
zajišťují, že hydraulické rypadlo HB365LC/
NLC-3 pracuje efektivně a s nízkou hluč-
ností.

Zleva do prava: Roland Hochwartner, 
z  vedení výrobního závodu společnosti 
Baumit Wopfing; Johann Kornfeld, vedou-
cí výrobní dílny společnosti Baumit; řidič 
Peter Fiala a Michael Klima z oddělení pro-
deje společnosti Kuhn 
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Dva nové rypadlové nakladače WB93R-8 pro společnost 
Bólem Kft v Békéscsabě

Maďarsko
K U H N
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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

Skupina
K U H N

G R U P P E

Společnost Bólem Kft. se zas a znovu roz-
hodla pro značku Komatsu. Za účelem rea-
lizace komunálních projektů v jihovýchodním 

Dokonalá symbióza výkonu a efektivity: rypadlový nakladač WB93R-8 je vybaven celou řadou vlastností a funkcí speciálně přizpůso-
bených požadavkům zákazníka a nabízí tak mimořádně mnoho standardních specifikací. 

Maďarsku byly oba rypadlové nakladače vy-
baveny výkyvnou lopatou, hloubkovou lopa-
tou a kladivem značky FRD. Kromě dvou ry-

padlových nakladačů byl navíc objednán také 
jeden kompaktní nakladač SK820-5. 



Slovinsko
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Nárazový drtič SBM Remax 300 v pro- 
vozu u společnosti Trgograd d.o.o. 

Společnost RGP d.o.o. spoléhá na 
nový dozer D375A-8 od společnosti 
Komatsu.

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 

Vysoký specifický výkon, vynikající výstupy výroby a dlouhá životnost drtičů značky 
SBM se v praxi osvědčily a bodují také u společnosti Trgograd d.o.o. 

Dozer D375A-8 s provozní hmotností 85 tun se vyznačuje vynikající průchodností te-
rénem a trakční sílou, skvělou palivovou účinností, šetrným přístupem k životnímu 
prostředí a mimořádnou stabilitou a rychlostí.

Mobilní nárazový drtič SBM REMAX 300 je nejmenší stroj řady REMAX a nabízí flexibilitu, 
která je nezbytná pro časté změny pracoviště, s krátkými dobami potřebnými pro nastavení. 
Oblast použití: přírodní kámen a recyklace 
Pohon: diesel-elektrický

Těžební společnost RGP d.o.o. klade trvale důraz na kvalitu. To platí i pro vlastní flotilu, kterou 
společnost rozšířila o nový stroj Komatsu D375A-8. 

TROJNÁSOBNÁ EFEKTIVITA
Dozer Komatsu D375A-8 přináší mnoho hospodářských a ekologických výhod. „Přesvědčuje 
svým výjimečný výkonem, bezkonkurenčním komfortem a maximální bezpečností.“ Srdcem 
stroje je motor o výkonu 578 kW a dva filtry pevných částic Komatsu (DPF), které více než 
splňují požadavky evropského standardu ochrany životního prostředí. Dozer D375A-8 se ští-
tem o objemu 58 m3, přizpůsobený podle konkrétních požadavků a přání zákazníka, zvládne i 
mimořádné množství práce, které musí společnost RGP za den odvést. 



Slovinsko
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Nový rypadlový nakladač Komatsu WB97R-8  
pro společnost Zoran Batistic˘ s.p.

PC490LC-11E0 + WA470-8 pro kamenolom v Dalmácii
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Efektivita – spolehlivost – 
flexibilita použití
Rypadlový nakladač WB97R-8 disponuje 
řadou vlastností a funkcí speciálně přizpů-
sobených požadavkům zákazníka, jako jsou 
např. řízení dvou kol, převodovka Powershift, 
rozmanité standardní vybavení a vynikající 
výhled díky umístění výfukové trubky na boč-
ní straně stroje a kompaktnímu krytu motoru. 
Jde o podstatné výhody, pro něž se společ-
nost Batistic rozhodla právě pro rypadlový 
nakladač WB98R-8.
Na fotografii je zachyceno předání rypad-
lového nakladače WB97R-8 panu Batisticˇ, 
který je velmi spokojený s jeho výsledky.

Společnost Beton – Zdrug d.o.o., sesterská 
společnost firmy Maras˘ d.o.o., si pořídila 
pro použití v kamenolomu v blízkosti města 
Benkovac v Dalmácii nový stroj Komatsu 
PC490LC-11E0. Při rozhodování o koupi hrála 
roli nejen cena a kvalita, ale i dlouhodobá 
dobrá spolupráce mezi skupinou Maras˘ a 
společností Kuhn, vysvětluje Dino Raonic´, 
jednatel společnosti Beton Zdrug d.o.o. 
Kromě stroje PC490LC-11E0 zakoupila 
skupina Maras˘ také nový kolový nakladač 
WA470-8. Společnost Maras˘ d.o.o. byla 
založena v roce 1987 jako malý rodinný 
podnik a v současné době zaměstnává 
více než 100 lidí. Skupina Maras˘ je 
jedním z největších výrobců stavebních 

WA 470-8 – zvýšená palivová účinnost a  
šetrný přístup k životnímu prostředí
• prvotřídní jízdní komfort
• moderní ovládací prvky
• snadná údržba

Hydraulické rypadlo PC490/LC-11 pracuje rychle, výkonně a přesně. 
Nízkoemisní motor Komatsu hydraulického rypadla PC490/LC-11 spl-
ňuje požadavky emisní normy EU stupně V a přispívá k výraznému sní-
žení spotřeby paliva.

hmot v Chorvatsku. Během posledních 
pěti let činnosti svoji počáteční výrobu 
mnohonásobně zvětšila. V závodě ve Vrsi 

vyrábí společnost kromě transportbetonu a 
betonových bloků také velmi známý štípaný 
kámen benkovac.



100 let společnosti Komatsu

2008
Zahájení provozu prvního 
autonomního přepravního 
systému (AHS) na světě

2008
Založení společnosti

Komatsu NTC Ltd.

2006
Přijetí kodexu

„Komatsu Way“

2004
Založení společnosti  
Komatsu Forest AB

1921
Založení společnosti 

Komatsu Ltd.

2017
Převzetí společnosti   

Joy Global Inc.,  která  
je předním americkým 

výrobcem důlních strojů

2015
Zavedení systému

„Smart Construction“, 
ICT řešení pro  

staveniště 

1931
Výroba prvního pásového 

traktoru v Japonsku

1943
Vznik modelu Komatsu 1  

(prototyp japonského  
buldozeru)

1924  
Vývoj prvního hydraulic-

kého lisu (450 to) 

Komatsu dnes, …
Obrat: 21 miliard Euro
Počet  
zaměstnanců: 64 000
Počet závodů: 85



100 let společnosti Komatsu

2004
Založení společnosti  
Komatsu Forest AB

1992
Dodání 50 000. stroje 
Komatsu na Blízkém  

východě

1970
Z pásu sjíždí 50 000.  

dozer D50.

1975
Komatsu do Brasil Ltda. 

vyrábí buldozer D50A, což 
pro Komatsu znamená 
první zahraniční výrobu 

stavebních strojů.

1943
Vznik modelu Komatsu 1  

(prototyp japonského  
buldozeru)

1953
Zahájení výroby sklápěčů 

a vysokozdvižných 
vozíků

1968
Zahájení výroby 

rypadel

1952
Zahájení výroby 

grejdrů

1965
Zahájení výroby 

kolových nakladačů

1966
Dokončena 

výstavba současné  
centrály v Tokiu

Komatsu dnes, …
Obrat: 21 miliard Euro
Počet  
zaměstnanců: 64 000
Počet závodů: 85



Česká republika
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Systém Smart Construction – tým společnosti Kuhn  
Bohemia a.s.

Pilotní projekt společnosti APB – Plzeň˘ a.s.
Náš zákazník, společnost APB – Plzen˘ a.s., byl v roce 2020 pověřen jako subdodavatel zemních prací při výstavbě testovacího okruhu BMW. 

Vzhledem k velkému objemu materiálu k přepravě hledal vlastník společnosti inovativní a efektivní nástroj pro měření a monitorování 
postupu stavebních prací.

Již v roce 2015 odstartovala intenzivní spo-
lupráce se společností Komatsu Europe In-
ternational N.V. v oblasti nových technologií 
a zákazníkům z České republiky byly dodány 
inteligentní stroje první generace. V návaz-
nosti na mezinárodní veletrh bauma 2019 byl 
sestaven plán pro rychlé začlenění služeb 
3D technologie do podnikového portfolia a byl 
koncepčně sestaven tým, který bude mít na 
starosti společnost Topcon, iMC stroje Komat-
su a služby systému Smart Construction. Za 

zmínku stojí také Building Targeting (včetně 
metody bezpilotního snímkování UAV), což je 

vytváření 3D modelů pro řídicí systémy strojů. 

Se systémem Smart Construction nabízí 
společnost Komatsu soubor řešení, které 
podpoří Vaše podnikání a posune jej o 
krok vpřed. Systém Smart Construction 
mění shromážděná data v hodnotné in-
formace a umožňuje tak využívat perso-
nál, stroje a materiál ještě efektivněji a 
cíleněji. Tím jsou optimalizovány pracovní 
podmínky a Vaše podnikání bude ještě 
úspěšnější. 

Work Smarter. Not Harder
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Společnost JZPVK s.r.o. ze Zlatých Moravcí rozšiřuje 
svou flotilu strojů Komatsu. 

Skupina
K U H N

G R U P P E

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

Kuhn Anzeigen 190x131_1.indd   1 21.04.2021   09:44:10

Slovensko
K U H N

G R U P P E

Společnost JZPVK s.r.o. ze Zlatých Moravcí 
je rodinný podnik, který se specializuje na 
zemní a výkopové práce. Společnost JZPVK 
vsadila na značku Komatsu a od svého za-
ložení v roce 2016 zakoupila již 19 strojů 
výhradně od značky Komatsu. V únoru 2021 
byla flotila společnosti doplněna o nové ry-
padlo HB365LC-3. 
Hybridní rypadlo HB365LC-3 od společnosti 
Komatsu umožnilo až 30% zlepšení bilance 
CO2 a palivové účinnosti. Společnost JZPVK 
si cení nové pracovní zkušenosti, kterou zís-
kala při práci s nejspolehlivějším a nejmoder-
nějším rypadlem na trhu.

•  Vjimečně nízké emise a nízká hladina  
hluku

•  Drasticky snížená spotřeba paliva
•  Vynikající produktivita



Společnost Holcim (Schweiz) AG 
z Untervazu opět sází na neporazitelný 
výkon kolového nakladače Komatsu.

Čerstvý vítr u společnosti MDS Garten und Haus – nové 
kolové rypadlo Komatsu PW148-11 v tyrkysové barvě 
společnosti

Švýcarsko
K U H N

G R U P P E

V březnu 2021 byl do provozu uveden první kolový nakladač Komatsu WA475-10E0 ve Švýcar-
sku. Stroj vyniká vysokou pracovní efektivitou díky použití hydraulické-mechanické převodov-
ky. Vysoce komfortní kabina získala nový design a byla vybavena různými aktivními jízdními 
pomůckami. Stroj je navíc vybaven zesílenou HD lopatou a ochranným odvětráváním  kabiny 
vozidla. Srdečně děkujeme, že jsme mohli realizovat tuto zakázku!

Kolový nakladač Komatsu WA475-10E0 v provozu u firmy Holcim (Schweiz) AG 

Vzkvétající společnost MDS pro zahradní a 
krajinářské úpravy v Aidlingenu potřebovala 
posilu. Aby bylo možné profesionálně zvládat 
zvyšující se počet zakázek, rozhodl se úspěš-
ný „selfmade“ krajinář Marco Di Stefano pro 
nové kolové rypadlo PW148-11 od společ-
nosti Kuhn – samozřejmě v tyrkysové barvě 
společnosti.
Kromě snížení spotřeby paliva o 13 procent 
v porovnání s předchozími modely disponuje 
kolové rypadlo PW148-11 designem s nízkou 
hlučností, větším jízdním komfortem s audio 
připojením, napájením 12 V a 24 V a více  od-
kládacími plochami v interiéru. 
Di Stefano se rozhodl použít také volitelný 
systém odpružení výložníku (ECSS), který 
snižuje na nerovném terénu rázy a zvyšuje 
pohodlí obsluhy. 
Kolové rypadlo PW148-8 bylo navíc vybave-
no nejnovějším kamerovým systémem Kom-
Vision. 

Nové kolové rypadlo PW148 bylo samozřejmě nalakováno, stejně jako většina ostatních 
firemních vozidel Di Stefana, v tyrkysové barvě. 
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Maximální výkon pro výrobu asfaltu

Německo
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Posouvání asfaltového granulátu na hro-
madu je jedním z úkolů, které převzal 
nový kolový nakladač Komatsu WA475-10 
u společnosti Kutter v podnikovém závo-
du na výrobu asfaltu u Woringenu.

Kolový nakladač Komatsu se používá ve 
výrobním závodu zaměřeném na výrobu 
asfaltu a betonu také k nakládání asfalto-
vého granulátu.

Nový kolový nakladač Komatsu WA475-10 od společnosti Kuhn Baumaschinen září při předání klíčů v Darastu v červené barvě spo-
lečnosti Kuhn. (zleva) (nahoře): Klaus Bärtle, mechanik společnosti Kutter, a Robert Wall, vedoucí výrobní dílny společnosti Kutter, 
(vpředu): Helmut Urmann, vedoucí oddělení prodeje společnosti Bayern Kuhn Baumaschinen, Wilfried Schleier, vedoucí oblastního 
prodeje ve společnosti Kuhn a Uwe Hermann, řidič společnosti Kutter.

Nový kolový nakladač 
Komatsu WA475-10 
od společnosti Kuhn 
v provozu u skupiny Kutter
MEMMINGEN/WORINGEN. „To, co si 
můžeme udělat sami, si sami uděláme“ – 
tímto motem se řídí rodinný podnik Kutter 
GmbH & Co. KG střední velikosti již ve třetí 
generaci. Společnost klade důraz na své 
vlastní know-how ve všech oblastech, skvěle 
kvalifikovaný personál a objemný vozový a 
strojový park. Do něj nyní krátce patří také 
nový kolový nakladač Komatsu WA475-10 od 
společnosti Kuhn Baumaschinen. 
Kolový nakladač byl nejprve přepraven do 
lakovny, kde byl „oděn“ do domácích barev 
společnosti Kutter, a teprve poté doručen 
do hlavní centrály společnosti Kutter 
v Memmingu. Odtud byl kolový nakladač 
v červené barvě společnosti Kutter poslán 
přímo do podnikového výrobního závodu 
zaměřeného na výrobu asfaltu a betonu 
v Darastu u Woringenu, kde se vyrábí silniční 
povrchy. Tento závod provozuje společnost 
Kutter již více než 40 let a mimo jiné 
zásobuje asfaltem také sektor výstavby silnic 
společnosti Kutter. Výrobu zde zajišťuje osm 
zaměstnanců a až pět kolových nakladačů. 
V závodu na výrobu asfaltu má kolový 
nakladač WA475 za úkol zásobovat závod 
materiálem potřebným ve výrobě, posouvat 
asfaltový granulát na hromadu a nakládat 
štěrk. Kolový nakladač Komatsu bude 
v provozu až 1 500 hodin v roce. 
Tento nový model stroje vyniká svým 
výkonem, spotřebou a novým hnacím ústrojím 

předchůdcem až o 30 procent.
Společnost Kutter GmbH & Co. KG byla před 
téměř 100 lety založena jako klasický podnik 
pro pozemní stavitelství. Dnes je z ní rodinný 
podnik střední velikosti. Výkonové spektrum 
zahrnuje nejen pozemní a inženýrské 
stavitelství, ale i stavby na klíč, vývoj 
projektů a také největší frézovací centrum 
v Německu. Hlavní centrála společnosti 
sídlí v Memmingenu a má přibližně 
1 000 zaměstnanců. Společně s pobočkami 
řady dceřiných společností, které jsou 
rozptýlené po celém Německu, zaměstnává 
skupina Kutter celkem přibližně 2 300 lidí.
Společnost Kutter patří v oblasti asfaltovacích 
prací k nejvýkonnějším společnostem v jižním 
Německu. V neposlední řadě také proto, že 
svým zákazníkům nabízí komplexní služby.

s hydraulickou mechanickou převodovkou. 
Jeho úkolem je pracovat efektivněji a ještě 
výkonněji v souladu s aktuálním stavem 
vývoje technologií. 25tunový kolový nakladač 
příští generace je vybaven motorem 
splňujícím požadavky normy EU stupně V 
a hydraulickou-mechanickou převodovkou 
Komatsu (KHMT). Převodovka KHMT je 
inovativní technologií Komatsu, která činí 
kolový nakladač WA475-10 ještě výkonnějším 
a úspornějším. Variabilní převodový poměr 
umožňuje pracovat motoru vždy v rozsahu 
vysoké účinnosti. Díky kombinaci palivové 
účinnosti, produktivity a snadné obsluhy 
je kolový nakladač ideální pro použití ve 
výrobním závodu zaměřeném na výrobu 
asfaltu a betonu společnosti Kutter. Kromě 
toho zvyšuje nový kolový nakladač WA475-
10 palivovou účinnost ve srovnání se svým 
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Inteligentní použití v oblasti zemědělství – zemědělské 
družstvo Föstl pracuje s nejnovějším inteligentnim  
buldozerem od společnosti Komatsu.

Výstavba silnic na nejvyšší úrovni – nový motorový  
grejdr HBM-NOBAS od společnosti Kuhn v provozu 
u společnosti Schulz Tiefbau 

Do zemědělství pronikají moderní způsoby – 
to je také cílem Georga Föstla, který nedávno 
zakoupil od společnosti Kuhn Baumaschinen 
nový dozer Komatsu D61PXi. Zemědělské 
družstvo orientované na budoucnost je již 
téměř 18 let kompetentním partnerem pro 
zemědělství a zemní práce v okrese Ebers-
berg. Aby mohl nabídnout zákazníkům ještě 
efektivnější a komplexnější služby, vsadil 
Georg Föstl na iMC – nejnovější technologii 
inteligentního řízení strojů od společnosti Ko-
matsu. 
Zvláštní pozornost věnoval uživatelské přívě-
tivosti a přehlednosti buldozeru a samozřej-
mě také integrovanému GPS řízení. Ideální 
stroj našel u společnosti Kuhn Baumaschi-
nen. Dozer si vyzkoušel na testovací ploše 
v Hohenlindenu a hned měl jasno. Dozery 
Komatsu s inteligentním řízením strojů nepro-
vádí v automatickém provozním režimu pou-
ze hrubé terénní úpravy, ale zvládají i vysoce 
přesné, jemné terénní modelace. Součásti 
řízení stroje, které byly dosud montované na 
štítu, nyní nahrazuje anténa GNSS, která je 
ve výrobě nainstalovaná na střeše kabiny, 
moderní inerciální měřicí jednotka (IMU+)  

Společnost Schulz má za sebou více než 
120 let úspěšné firemní historie v oblasti in-
ženýrského stavitelství. Nedávno zakoupila 
nový motorový grejdr, aby mohla efektivně 
zpracovávat náročné zakázky v souladu s ak-
tuálním stavem vývoje technologií. Jde o dru-
hý grejdr HBM-NOBAS tohoto typu, který spo-
lečnost Schulz zakoupila od společnosti Kuhn 
Baumaschinen – a první grejdr v Německu, 
který byl vybaven hydraulicky nastavitelným 
bočním krytem desky radlice. Už na první po-
hled bylo jasné, že stroj má ty nejlepší před-

Společnost Föstl, která je odborníkem na přepravu, si vyzvedla nový dozer D61PXi pří-
mo u společnosti Kuhn Baumaschinen v Hohenlindenu. (zleva): Georg Föstl, Alexander 
Esterl, vedoucí oblastního prodeje ve společnosti Kuhn, syn Benedikt a spolupracovník 
Ludwig Huber.

a válec se snímači zdvihu. Tím odpadá nut-
nost každý den montovat a demontovat anté-

ny a kabely na štítu a nedochází k opotřebo-
vání součástí, které je s tím spojené. 

poklady pro plánované využití. Jeho úkolem 
je pracovat efektivněji a výkonněji v souladu 
s aktuálním stavem vývoje technologií. 
Ewald Hellmair, podnikový řidič, který dal 
hlavní podnět k nákupu nového grejdru, vy-
světluje: „Zas a znovu žasnu nad vysokou po-
suvnou sílou a skvělou ovladatelností grejdru. 
S ohledem na výkon a výbavu jde podle mého 
názoru o dokonalý stroj. Při výběru kladl velký 
důraz na dobrý výhled z kabiny řidiče: „Čel-
ní sklo není dělené a je mírně klenuté, takže 
mám skvělý výhled na celou stavbu“, uvedl. 

Předání nového grejdru HMB-NOBAS: (zleva): Michael Stützer, vedoucí prodeje strojů 
HBM-NOBAS/GP, Ewald Hellmair, podnikový řidič, a Helmut Urmann, vedoucí oddělení 
odbytu ve společnosti Bayern, Kuhn Baumaschinen.

Grejdr HBM-NOBAS BG 120TA-6 dorazil 
na místo probíhající stavby společnosti 
Schulz s následující výbavou: řídicí 
jednotkou 3D tachymetrie, bezpečnostním 
systémem se 3 kamerami a hydraulicky 
nastavitelným bočním krytem desky 
radlice

Grejdr HBM-NOBAS BG 120TA-6 byl převe-
zen k předání na místo probíhající stavby: za 
účelem přípravy terénu pro budoucí  průmys-
lovou oblast v Maisachu/Gernlindenu. Nyní je 
v provozu na letišti. Plánuje se, že nový grejdr 
HBM bude použit přesně pro tento druh pro-
jektů v rozsahu až 1 200 pracovních hodin 
v roce: své uplatnění najde zejména při vý-
stavbě silnic, ale používán bude také ke srov-
návání prostranství a velkých ploch na jiných 
stavbách.



Ocenění dlouholetých pracovníků společnosti Kuhn
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Jubilejní zaměstnanci
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Společnost Kuhn Baumaschinen GmbH 
v Eugendorfu nedávno znovu ocenila své 

Společnost Kuhn Baumaschinen GmbH je hrdá na své jubilejní zaměstnance i v době 
koronavirové pandemie.

dlouholeté pracovníky. Tentokrát nebyly 
gratulace předány na vánočním večírku, 

jak bývá zvykem, ale jubilejní pracovníci 
byli oceněni zástupci z vedení společnosti 
v uzavřené společnosti za dodržení 
nezbytných bezpečnostních rozestupů.
Oceněn byl Strasser Helmut, který působí ve 
společnosti již 35 let, a který na zobrazené 
fotografii reprezentuje všechny ostatní 
jubilejní pracovníky.
Feichtner Franz pracuje u společnosti Kuhn 
Baumaschinen již 30 let. 
Schwarzenberger Helmut, Leikam Elisabeth 
a Altmann Matthias působí ve společnosti 
25 let. 
Riemer Ursula, Haidenak Helmut a Kirchtag 
Thomas pracují u společnosti 20 let. 
Hager Erich byl oceněn za 15 let a Buchner 
Cornelia za 10 let svého působení ve 
společnosti.
Poděkováno bylo i sedmi učňům. 
Vedení společnosti ocenilo výkony jubilejních 
pracovníků, kteří patří díky svým zkušenostem 
a znalostem k pilířům, na nichž společnost 
stojí.

Helmut Strasser (vlevo) působí ve společnosti Kuhn Baumaschinen GmbH již 35 let – 
pan Mag. Stefan Kuhn mu srdečně gratuluje.

Zařízení na třídění a drcení McCloskey 
Váš dodavatel pro jižní Německo, 
Slovensko a Českou republiku

Společnost McCloskey byla založena v roce 1985 a v průběhu let se vyvinula v největšího 
nezávislého výrobce drticích a třídicích zařízení na světě, které se používají hlavně v lo-
mech, štěrkovištích a recyklačním průmyslu. 
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Stavební stroje KUHN 
v kostce

KUHN-Baumaschinen GmbH  
Rakousko
1 Centrála Eugendorf u 

Salzburgu 
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 Leonding 
Tel. (+43) 732-672 550 

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 Tessin 
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 ˘Ceské Budějovice 
Tel. (+420) 380900491

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

Tel. (+421) 263 83 85 09
30 Pobočka Košice 

Tel. (+421) 556332154
31 Pobočka Banská Bystrica 

Tel. (+421) 484147012
32 Pobočka ˘Zillina 

Tel. (+421) 417003766

KUHN-Kft.
33 Centrála Budapešť 

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

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 Zágreb 

Tel. (+38) 512407522
41 Pobočka Rijeka 

Tel. (+38) 512407522
42 Pobočka Split 

Tel. (+38) 512407522
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Vaše nejbližší pobočky společnosti KuhnVaše nejbližší pobočky společnosti Kuhn

www.kuhn-gruppe.com

Stavební stroje KUHN 
v kostce


