STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Společnost Kuhn Bohemia představila nový

RYPADLO – NAKLADAČ KOMATSU WB93R-8
Rypadlo nakladače patří na našem trhu díky své univerzálnosti stále mezi velmi žádané stavební stroje.
Tento typ stroje má ve svém sortimentu také druhý největší výrobce stavebních strojů na světě – japonská společnost Komatsu.
padlo nakladač Komatsu doznal,
Ing. Hrabal říká:
„Zásadní inovací u nového
modelu prošel především motor stroje, který splňuje emisní normy stupně 4 a je připraven i na přechod na emisní normu
stupně 5. Stroj je vybaven filtrem
pevných částic a nádrží na biosložku. Jedná se tedy o nejmodernější řešení v této oblasti a vedle
ostatních strojů značky Komatsu,
jím nyní disponuje i nový rypadlo
nakladač.“

Výhradním dovozcem stavebních
strojů Komatsu na území České
republiky je společnost Kuhn Bohemia s. r. o. se sídlem v Čestlicích
u Prahy.
Právě v jejím areálu byl před
několika málo dny představen
zbrusu nový rypadlo nakladač
Komatsu s obchodním označe-
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ním WB93R-8. Ten svou koncepcí navazuje na úspěšný předchozí
model 5. Nám se v průběhu předváděcího dne podařilo zachytit vedoucího prodeje strojů společnosti
Kuhn Bohemia Ing. Pavla Hrabala, kterého jsme požádali o rozhovor. Na naši úvodní otázku, jakých
nejpodstatnějších změn nový ry-

Promítla se modernizace
i do dalšího technického vybavení stroje?
Bezesporu ano. Jsou zde samozřejmě i další inovace, zejména pak v oblasti jeho elektronického vybavení. Stroj disponuje
vyšší verzí sledovacího a monitorovacího zařízení Komtrax. Komatsu přichází neustále s novými

modernějšími variantami tohoto
systému, které jsou plně kompatibilní se staršími variantami, ale
přináší více užitku zákazníkům,
uživatelům strojů, servisním týmům i inovačním a technickým
oddělením Komatsu přímo v centrále společnosti.
Budou mít provedené inovace vliv i na lepší pracovní podmínky posádek strojů?
Zcela jistě. Dalších změn doznala kabina, která nabízí lepší
výhled, větší a přehlednější displej i komfortní prostor pro práci
posádky. Navíc stroj vyniká také
velmi snadnou obsluhou a možností implementace příslušenství
obdobných strojů předchozí generace.
Lze tedy říci, že strojníci
zvyklí na předchozí model vašich rypadlo nakladačů nebu-
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dou mít s přechodem na nový
model žádný problém?
Ano. Je tomu skutečně tak. Nový rypadlo nakladač Komatsu WP
93 R-8 svou koncepcí v zásadě navazuje na úspěšný předchozí model 5. Řada věcí je podobných či
shodných, jinde jsou patrná drobná vylepšení. Veškeré příslušenství na podkopu, ať již jde o lopaty
či rychloupínače, je shodné s předchozí řadou 5, takže posádkám
přechod na nový stroj nebude činit
žádný problém.
Jaké záruky budou na nový
stroj poskytovány?
Naše záruky vychází z tradiční
osvědčené koncepce prodeje všech
strojů Komatsu. Standardní záruka od výrobce je jeden rok a 1500
MTH. My ale nabízíme zákazníkům určité balíčky, jejichž součástí je i možnost prodloužení záruky.
Ty jsou však vždy řešeny podle
konkrétních podmínek využití
stroje. Takže běžně se naše stroje
prodávají s dvou až tříletou zárukou a odpovídajícím počtem motohodin. Dále zákazníkům nabízíme
řadu servisních služeb prostřednictvím našich moderních servisních center, která jsou umístěna
v naší centrále v Čestlicích u Prahy a také v Mostě, Českých Budějovicích, Plzni, Pardubicích, Brně
a Ostravě.
Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí
V závěru akce spojené s představením nového rypadlo nakladače
Komatsu se nám podařilo získat
také vyjádření ředitele společ-

nosti Kuhn Bohemia s. r. o., pana Ing. Daniela Syse. Ten k tomuto typu stroje dodává: „Traktorové
rypadlo zůstává v České republice stále důležitým strojem pro
specifickou část zákazníků. Podíl
na prodeji nových strojů na trhu
podle dostupných informací stále atakuje hranici 15 %, i když poslední léta klesá. V dobách „největší slávy“ byl každý třetí nově
dodaný stroj do ČR právě traktorové rypadlo. Své popularitě vděčí
zejména díky všestrannosti, univerzálnosti použití a snadné přepravě
po komunikaci bez nutnosti převozu na speciálním tahači. Cenově je
však dnes srovnatelný s pořízením
dvou nových produktivních strojů
o velikosti minirypadla 5 tun a kolového nakladače. Snahu o proměnu trhu tímto směrem jsme zahájili

již před několika lety vlastní kampaní s názvem „Všeuměl“, která
měla za cíl zdůraznit výhody takového řešení. A to stále platí. Ústup
popularity traktorbagrů je pomalejší, ale neodvratný.“ „Přesto je
pro nás, jako Kuhn Bohemia, možnost představit nové rypadlo nakladač Komatsu WB93R-8 důležitá pro oslovení a udržení té části

zákazníků, kteří z různých důvodů zůstávají věrni tomuto řešení.
Mnohdy to bývá také první stroj
pořízený do nově vznikající stavební firmy a pro nás je zajímavé
být u toho,“ uzavírá naše setkání
v centrále společnosti Kuhn Bohemia v Čestlicích Ing. Daniel Sys.
Ivo Románek

Centrála: Čestlická 299, 251 01 Čestlice
tel.: +420 212 200 200, www.komatsu.cz
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