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Najlepšia voľ ba pre 
africký lom

Široký výber Hitachi stavebných zariadení bol uvedený na Intermat 
v Paríži v apríli. Hitachi Construction Machinery (Europe) NV 
(HCME) bol jeden z 1350 vystavovateľov z 37 krajín na výstave, 
ktorá prilákala 183000 návštevníkov.

Vrcholom 2600 m2 HCME stánku s filmovou tematikou zahŕňali 
ZX300LC-6 stredné rýpadlo a kolesový nakladač ZW220HYB-5. 
HCME tiež ukázalo tri nové Zaxis-5 mini rýpadlá (ZX17U-5, ZX19U-5 
a ZX26U-5) a novú zostavu stavebnej techniky, vrátane vibračných 
dusadiel, reverzných vibračných dosiek a ručne vedeneného  
vibračného valca.

ZX350LC-5 rýpadlo s predĺženým ramenom a model ZX350LCH-5G 
vyvinutý pre africký trh boli stredobodom pozornosti. EH1100-5 
pevný dumper bol ďalšou populárnou atrakciou medzi návštevníkmi. 
HCME tiež využil túto príležitosť, aby ukázali svoje náradie, určené 
výhradne pre Hitachi banské rýpadlá (od EX1200-6 po EX3600-6).

Kolesový nakladač ZW140PL-5 (verzia paralelného prepojenia) 
bol na výstave, čo dokazuje jeho vhodnosť pre nakládku a vykládku 
materiálov s rozdielnou záťažou. Zdvíhacie rameno zabezpečuje 
paralelný pohyb zo zeme. Mimoriadny model ZW180-5 bolo tiež 

Dve Hitachi ZX350LCH-3G získané Z africkou spoločnosťou 
logistiky Logistics Support Services (LSS) sa ukazujú ako 
neoceniteľný majetok v Arigu Rock kameňolome pri Tamale 
v severnej Ghane. Stredné Zaxis-3 rýpadlá vyhlbujú žulový 
materiál z týchto 45 akrových miest pre použitie na stavbu 
vozoviek a betonárske práce medzi ostatnými.

Získané na začiatku roka 2015 spoločnosťou LSS,  Arigu 
kameňolom dodáva agregáty zákazníkom ako sú brazílskej 
firmy Queiroz Galvão a Andrade Gutierrez, rovnako aj miestnym 
podnikom. Miesto má 24 zamestnancov, ktorí pracujú 16 hodín 
denne v osemhodinových smenách a lom produkuje 500 m3 

materiálu za deň.
ZX350LCH-3G rýpadlá boli dodané v máji 2015 podľa 

DEM Ghana, regionálnej dcérskej spoločnosti autorizovaného 
predajcu africkej Hitachi DEM skupiny. Vybavené hydraulickým 
kladivom a lopatou dva stroje rozoberajú, triedia a nakladajú 
skaly, štrk a piesok na dumpre a nákladné automobily. Tieto 
materiály sú potom spracované do rôznych veľkostí agregátov: 
0-0,5 mm, 0,5-10 mm, 14 mm, 20 mm a 25 mm.

Správca miesta Alhassan Dawda vysvetľuje, že najväčšou 
výzvou tímu bolo nájsť spoľahlivé zariadenia a verí, že Hitachi 
sú tou najlepšou voľbou. “Pozreli sme sa na radu ďalších 
produktov dostupných na trhu. Avšak bolo nám odporučené 
vybrať si Hitachi a povedané, že ich výrobky sú najlepšie. My 
sme samozrejme zistil, že je to pravda pri týchto rýpadlách.”

Transschakt investuje 
do Zaxis-5 rady
Švédska stavebná firma Transschakt investovala do strojového 
parku nových Hitachi kolesových rýpadiel ako reakcia na dopyt zo 
strany svojich zákazníkov vo verejnom sektore. Päť ZX140W-5 a 
dva ZX170W-5 sa ukazujú populárne vďaka svojej univerzálnosti a 
nákladovej efektívnosti pre projekty v okolí mesta Uppsala, severne 
od hlavného mesta Štokholmu.

Zaxis-5 stroje už preukázali svoju flexibilitu, pretože sa môžu 
ľahko pohybovať medzi sieťami a dokonca ťahať prívesy pre 
prepravu širokej škály príslušenstva subdodávateľov. Kolesá tiež 
chránia pracovné prostredie od zbytočného poškodenia. Nízke 
úrovne emisií a hluku sú prospešné v mestskom prostredí.

“Čím novší stroj, tým lepšie pre nás a našich zákazníkov,” 
vysvetľuje Pelle Jensen, majiteľ Transschakt. “Odporúčame 
najnovšie Zaxis-5 stroje, lebo sú tichšie a sú v súlade s najnovšími 
emisnými predpismi. Kolesové rýpadlá tiež majú nižšie náklady na 
dopravu, pretože môžu cestovať po meste. Takto môžeme reagovať 
pozitívne na potreby našich zákazníkov.”

Firma Transschakt bola založená v roku 1973. Svoje prvé Hitachi 
rýpadlo (UH81) kúpili v roku 1982 a v súčasnej dobe má 40 Zaxis 
strojov k dispozícii na zemné práce, úžitkové a všeobecné stavebné 
projekty. Toto impozantné zoskupenie sa pohybuje od ZX29U-3 
mini po ZX290LC-5 stredné rýpadlá dodané švédskym predajcom 
Hitachi Delvator.

prítomný a spolu so štandardnými náhradnými dielami a voliteľnými 
doplnkami, ktoré sú vhodné pre nástrahy miest, nakladanie s 
odpadmi a iné podobné náročné pracovné podmienky.

Ústredným bodom HCME stánku bolo 4DX kino s high-tech 
pohyblivými sedadlami, kde si návštevníci užívali 3D film s 
pokročilými špeciálnymi efektami ukazujúcimi rôzne Hitachi 
stavebné stroje pri práci. Okrem toho bol film o dvoch nových 
monitorovacích systémoch na diaľ ku. Owner’s Site a ConSite  
boli uvedené na veľ kej dotykovej obrazovke na stojane. Owner’s 
Site demonštrácia bola umožnená aj pre návštevníkov a takto boli 
zvýraznené  výhody pre správu vozového parku.

HCME prezident a generálny riaditeľ Moriaki Kadoya povedal: 
“Boli sme hrdí, že sme predstavili rozmanité zoskupenia  
produktov na francúzskom a medzinárodnom stavebnom trhu 
v Intermat tento rok. Naším cieľom bolo upozorniť na moderné 
technológie a rozsiahle znalosti za každým strojom Hitachi 
pôsobivou a zábavnou formou. Dúfame, že si návštevníci užili 
Hitachi hviezdnu prehliadku a videli tieto hviezdy v akcii na 
filmovom plátne.”

Kúzlo filmu na Intermat

NOVINKY
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Doma a za hranicami

Rýpadlá bez presahu 
sú výhodné

Vitajte v 20. vydaní!

Už viac ako 30 rokov belgická spoločnosť Aertssen dôveruje 
jedinečnému servisu svojho miestneho predajcu Hitachi: 
Luyckx. K jeho posledným nákupom patrí: s 29 m dlhým 
dosahom a 11 ďalších EX1200-6, niekoľko pásových žeriavov 
ako pätnásť SCX2800-2, šesť SCX1500-2 a štyri SCX1500-A3, 
ZX670-5 a osem ZX870-5 veľkých rýpadiel, EX1900-6 a 
EX2500-6 banské rýpadlá.

Aertssen sa spolieha na kvalitu a výkon Hitachi stavebných 
strojov kvôli rýpaniu, infraštruktúre a inžinierskym projektom. 
Yves Aertssen, riaditeľ pre zmluvy, hovorí: “Rýchla a 
kompletná podpora z Luyckx, vysoká dostupnosť náhradných  
dielov a vysoký výkon strojov sú rozhodujúcimi faktormi pri  
výbere Hitachi.”

Použitie vybavenia najvyššej kvality je kľúčom k úspechu 
Aertssen a to doma a aj v zahraničí. “Naša dcérska spoločnosť 
Gulf zemné práce pôsobí v Katare už niekoľko rokov,” hovorí 
Yves. “Jedným z našich veľkých projektov je Hamad Port – 
je to ambiciózny projekt s pevnými termínmi a v náročných 
podmienkach, takže potrebujeme najlepšie vybavenie. To je 
dôvod prečo si vyberáme Hitachi.”

 Aertssenov park žeriavov tiež pôsobí v medzinárodnom 
meradle a neustále rastie na sile. V poslednej dobe investovala 
spoločnosť do dvoch nových SCX2800-2 na niekoľko náročných 
zdvíhacích projektov v Spojených arabských emirátoch a Katare.

Strojový park ôsmich Hitachi ZX135US-5 a ZX225USLC-5 
rýpadiel vo vlastníctve Skyland Drainage Contractors a ďalšie 
dve ZX225USLC-5 vo vlastníctve Davey Civils pracovali na 
projekte inteligentnej dialnice M3 vo Veľkej Británii (pozri strany 
32-35). Rýpadlá s nulovým presahom boli dodané spoločnosťou 
Hitachi Construction Machinery (UK) (HCMUK) a boli použité pri 
odvodňovacích prácach subdodávateľov.

Skyland Drainage Contractors je súčasťou M O’Brien Group, 
ktorá má k dispozícii viac ako 150 mini, stredných a veľkých Zaxis 
rýpadiel. “Naše Hitachi stroje sú veľmi spoľahlivé a ľahká je ich 
údržba. HCMUK ponúka dobrú podporu keď je potrebná cez silnú 
celoštátnu sieť,” hovorí riaditeľ Dan O’Brien.

“Operátori majú radi Hitachi rýpadlá, pretože majú priestranné 
a pohodlné kabíny, sú tiež ľahko a hladko ovládateľné. Hodnota 
neskoršieho odpredaja strojov po troch alebo štyroch rokoch je tiež 
lepšia ako u iných značiek.”

Davey Civils, ktorý predtým vlastnil nejaké Zaxis rýpadlá 
bol zákazník Hitachi po dobu jedného roka. “Rozhodli sme sa 
investovať do nášho vlastného strojového parku a vybrali sme 
si Hitachi, pretože sme vedeli, že stroje vedia urobiť takú prácu 
ako chceme – boli takto vyskúšané a otestované,” hovorí riaditeľ  
William Blake.

Dve ZX225USLC-5 rýpadlá bez presahu sú osobitne výhodné 
pre odvodňovanie projekty a projekty ukladania rúr. “Oni nám  
umožňujú ľahšiu a bezpečnejšiu prácu v obmedzených priestoroch 
pri rušných diaľniciach,” dodáva.

Nové priestory 
pre francúzskeho 
predajcu
Autorizovaný predajca Hitachi Construction Machinery Sales 
and Service France (HCSF) otvoril nové centrum. Tento krok 
Cobemat spojil s 20. výročím rodinnej firmy a tisícim predajom 
Hitachi. Tieto míľniky boli oslavované na špeciálnej akcii v 
marci a súčasťou bola prehliadka so sprievodcom, špeciálne 
slávnostné odovzdávanie cien a veľkolepá svetelná šou.

Cobemat je zodpovedný za distribúciu Zaxis-5 rýpadiel, ZW-5 
kolesových nakladačov a Hitachi ľahkej stavebná techniky v 
regiónoch Bretónsko, Loire a Basse-Normandie. Spoločnosť sa 
presídlila do najmodernejšieho areálu na Servon-sur-Vilaine v 
januári 2015. Je ideálne umiestnená vedľa hlavnej cesty medzi 
Rennes a Paríž a toto impozantné miesto obsahuje centrum s 
náhradnými dielami a hi-tech dielňu.

Majiteľ Cobemat Xavier Beaulieu povedal: “Servisovanie 
Hitachi stroja v najvyššom štandarde pracovných podmienok 
je pre nás prioritou. Naše nové technické vybavenia sú nielen 
prvotriedne, ale umiestnenie a okolie bude tiež slúžiť ako 
príjemné prostredie pre našich zákazníkov.”

HCME prezident a generálny riaditeľ Moriaki Kadoya VIP 
hosťom na akcii  dodal: “Cobemat je jedným z našich najväčších 
a najuznávanejších predajcov vo Francúzsku. Vyvinuli sme 
silný vzťah v posledných dvoch desaťročiach a vynikajúce nové 
zariadenia tejto spoločnosti pomôžu zaistiť ďalšie obdobie 
úspechu a úzkej spolupráce.”

Počas posledných desiatich rokov majitelia Hitachi si mohli užívať 
obdržiavanie polročného vydávania časopisu Ground Control, ktorý 
sa vzťahuje na celý rad zaujímavých zákazníkov, staveniská, stroje a 
obchodníkov. Práce na prvom vydaní sa začali v roku 2004 (to bolo 
vydané nasledujúci rok) a práve držíte špeciálne 20. vydanie!

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV by týmto rado 
poďakovalo stovkám zákazníkov, ktorí poskytli prístup k niektorému 
z najlepších pracovných miest v Európe, Afrike, Ázii a na Blízkom 
východe a za ich vynikajúcu spoluprácu. Navyše, nič z toho 
by nebolo možné bez podpory autorizovanej dealerskej siete 
spoločnosti Hitachi – naše uznanie patrí Vám všetkým!

A napokon, vedeli ste, že Ground Control:
• je vydávaný v šiestich jazykoch v každom čísle: holandčina,  
 angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina –  
 a teraz slovenčina
• navštívil 36 krajín pre redakčné a fotografické pokrytie
• zverejnil správy z 54 rôznych krajín po celom svete
• navštívil a fotografoval viac ako 200 pracovných miest zákazníkov.

Hitachi EX2500-6 rýpadlo pri práci v Katare pre Gulf zemné práce

NOVINKY
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Autonómny 
dopravný systéme 
vo vývoji
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) chce vytvoriť 
autonómny dopravný systém (AHS). To povedie k väčšej 
flexibilite pre zákazníkov a zlepší bezpečnosť a prevádzkovú 
efektívnosť v baniach po celom svete.

Hitachi dumpre už využívajú existujúce synergie v rámci 
skupiny Hitachi ako sú: AC systém pohonu od spoločnosti 
Hitachi, Ltd. a systémy riadenia vozového parku od Wenco 
International Mining Systems Ltd.

Systém AHS bude vyvinutý v spolupráci s Wenco, ktorého 
pokročilý softvér a hardvér zabezpečí vysokú úroveň presnosti 
pri sledovaní strojov na mieste. Tieto (a ďalšie) existujúce 
technológie v AC-3 rade dumperov budú hrať dôležitú úlohu 
v navrhovanom riešení AHS. Zariadenie AHS tiež zahŕňa 
senzory a komunikačné ovládacie prvky, ktoré môžu byť 
dodatočné na existujúcich AC-3 dumperoch. Táto voľ ba 
umožní majiteľom rýchlo prepínať medzi autonómnymi a 
manuálnymi operáciami.

Dlhodobým cieľom HCM je prevádzkovať balíček, ktorý 
zaisťuje viac zariadení na sebe vzájomne pôsobiacich od 
začiatku dopravného cyklu až po nakladanie a vykladanie. 
Táto iniciatíva pomôže uspokojiť neustále sa meniace 
požiadavky v ťažobnom priemysle pri práci v rôznych typických 
prevádzkových podmienkach a scenároch.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) získala licenciu 
na technológiu spracovania obrazu kamerou – spoločne vyvinutá 
spoločnosťou Nissan Motor Co., Ltd. a Clarion Co., Ltd. – pre použitie 
vo svojich pevných dumperoch a ultra-veľkých banských rýpadlách. 
Multi-kamera Around View Monitor (AVM) a technológia detekcie 
pohybujúceho sa objektu (MOD) ponúkajú vynikajúcu viditeľnosť  
a prevádzkovateľov upozorňujú na pohyb na staveniskách.

AVM ponúka horný pohľad na okolie stroja v reálnom čase 
a kompozíciu snímok zo štyroch vonkajších kamier. Monitor 
nainštalovaný v prístrojovej doske zobrazuje polohu stroja a liniek 
na pomoc pri parkovaní. Na základe technológii AVM, ktorá je už 
nainštalovaná v automobiloch Nissan, HCM vyvinulo horný pohľad 
na monitor s Clarion pre používanie v dumperoch a banských 
rýpadlách.

Technológia MOD analyzuje obraz pohybujúcich sa objektov 
zo štyroch AVM kamier. To zvyšuje bezpečnosť tým, že upozorní 
vodiča na prípadné zmeny v okolí stroja. Pomocou MOD sa výrazne 
zlepšuje videnie prevádzkovateľaov iných nákladných vozidiel a 
strojov v baniach.

Bezpečnosť na stavenisku je najvyššou prioritou pre zákazníkov 
a je kľ účová pre vývoj v HCM. Spoločnosť využíva pokročilé 
technológie od iných spoločností Hitachi skupiny a v iných 
priemyselných odvetviach – najmä v automobilovom priemysle – vo 
svojich vlastných technológiách na výrobu produktov s rozšírenými 
bezpečnostnými prvkami.

Francúzska spoločnosť Locatoumat investovala do 20 Hitachi 
rýpadiel vo svojej prenajímacej flotile. Spoločnosť bola založená 
v roku 1981 a sídli v Gond-Pontouvre v blízkosti Angoulême. 
Locatoumat poskytuje verejné práce, zariadenia a stroje zákazníkom 
pracujúcich v Charente-Maritime, Charente, Dordogne a Gironde.

Desať ZX55U-5 a desať ZX85USB-5 bolo dodaných v apríli u 
miestneho predajcu Hitachi, XMTP. Hitachi stroje sú preslávené  
pre vysokú úroveň všestrannosti a spoľahlivosti, rovnako ako 
pohodlné a bezpečné pracovné prostredie a takéto Zaxis-5 mini a 
stredné rýpadlá boli nastriekané vo firemných farbách Locatoumat.

Poradie nasledovala úspešná skúška, vysvetľuje Pierre Gaucher, 
zakladateľ a predseda predstavenstva Locatoumat: “Boli sme 
spokojní ako s prevádzkou a konštrukciou každého modelu Hitachi.
Jeho firma sa bude naďalej spoliehať na vynikajúcu popredajnú 
podporu zo strany miestneho predajcu. “Vyvinuli sme veľ mi dobrý 
vzťah s Xavier Lagarde v XMTP,” dodáva.

Jean-Pierre Sudre, vedúci oddelenia prenájmu v Hitachi 
Construction Machinery Sales and Service France (HCSF), hovorí: 
“Je to jedna z najväčších požičovní, ktorá obrátila svoju dôveru 
na nás. Dúfame, že to bude začiatok dlhej a úspešnej obchodnej 
spolupráce s Locatoumat.”

Rekordná prehliadka
Nórsky dealer Hitachi Nasta urobil veľ ký vplyv na Vei og 
Anlegg (Cesty a Stavby) prehliadke v máji. Tu sa  predalo 100 
strojov počas päťdňovej výstavy, ktorá sa konala neďaleko 
Osla. Na oslavu každého predaja v japonskom štýle gong bol 
odbitý zo strany zákazníka.

Na udalosť prišlo približne 23000 návštevníkov z celej 
Škandinávie. Nasta mal 2600 m2 stánok s 25 Hitachi strojmi, 
vrátane Zaxis-5 rýpadiel, ZW-5 kolesových nakladačov, 
dumperov a zhutňovacích strojov.

Najväčším modelom bolo ZX870LCR-5 rýpadlo, ktoré bolo 
umiestnené na hornej časti štyroch žulových kvádrov vedľa 
EH1100-5 dumpera. Špeciálne aplikačné stroje zahŕňali 
ZX470LCH-5 s predĺženým ramenom a ZX135 lesnícke 
rýpadlo. Najväčší kolesový nakladač Hitachi ZW550-5 bol tiež 
na výstave.

Generálny riaditeľ spoločnosti Nasta, Tom Johansen povedal: 
“Venovali sme osobitnú pozornosť operátorom na akcii s 
veľ kým demo priestorom, súťaži na Hitachi simulátore a 
spusteniu klubu našich exkluzívnych operátorov. Toto online 
fórum im umožní prístup k technickému poradenstvu od Nasta 
odborníkov.”

Nová technológia 
zvyšuje bezpečnosť Významné Zaxis-5 

investície

Zástupcovia HCSF, Hitachi predajcu XMTP a požičovňa Locatoumat

NOVINKY
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Propagácia

Zadarmo  
Diskus visiaci zámok s 
každým uzáverom   
palivovej nádrže
(E0PP0000074)

Koniec 
krádežiam 
paliva

K dispozícii až do 31. decembra 2015
Opýtajte sa svojho predajcu pre viac 
informácií

Majitelia Hitachi stavebných strojov ktorí vyberajú originálne 
náhradné diely môžu očakávať nižšie prevádzkové náklady, vyššiu 
produktivitu a vynikajúcu dostupnosť. To je podporované Hitachi 
európskym skladom náhradných dielov v Oosterhout, ktorý má 
67700 náhradných dielov k dispozícii pre doručenie. Tie zahŕňajú 
všetky stroje Hitachi v súlade s pôvodnou špecifikáciou pri 
zachovaní silnej predajnej hodnoty.

Umiestnené v provincii Zeeland v Holandsku, Heros Sluiskil BV 
zažíva výhody výberu Hitachi originálnych náhradných dielov na 
uľahčovanie svojich operácií. Na 40 hektároch sa Heros Sluiskil v 
súčasnej dobe zaoberá “mestským dolovaním”. To zahŕňa domáci 
a priemyselný odpad cez susedný kanál. Ten je potom spracovaný, 
aby obnovil kovy ako je meď, hliník a železo pre opakované použitie. 
Popol je tiež produkovaný pre použitie v cestnom staviteľstve.

Náročné pracovné prostredie vyžaduje spoľahlivé a odolné 
stroje. Heros Sluiskil je závislý na troch Hitachi ZW310 kolesových 
nakladačoch (vrátane jedného modelu -5) a jedno ZX350LC-5 
rýpadlo beží nepretržite 16 hodín denne. Kým ZX350LC-5 má za 
úlohu uvoľniť surové hromady kovu, tri kolesové nakladače sú 
neustále v pohybe, aby premiestnili veľké množstvo materiálov z 
celého priestoru.

Kvôli zloženiu odpadu  – často obsahuje malé kovové častice – 
materiály, ktoré sa často upchávajú okolo stroja, Heros Sluiskil si 
vyberá Hitachi originálne náhradné diely, vrátane filtrov a mazív, 
ktoré pomáhajú, aby vydržali ťažké podmienky a obmedzili prestoje.

Peter David, vedúci strojov a plánovania na Heros Sluiskil, 

Hitachi náhradné diely  
znamenajú pokoj

uvádza náhradné diely Hitachi a služby ako hlavných dôvodov 
poskytovania takej vysokej produktivity strojov. Sú zahrnuté 
v rámci predĺženej záruky cez Hitachi Extended Life Program  
(HELP) a každý z nich dostane kompletný servis na 10000 

pracovných hodín.
“Hitachi stroje sú spoľahlivejšie a ich konštrukcia je pevná,” hovorí 

Peter. “Používame Hitachi filtre, pretože majú nespornú kvalitu. Sú 
dodávané s pravými O-krúžkami a tesneniami, ktoré pomáhajú 
zvýšiť bezpečnosť a vykonať údržbu jednoduchšie.”

Peter je tiež spokojný s vysokým štandardom spotrebných dielov, 
ktoré sú poskytované v balíčku služieb: “Tam nebol žiadny dôvod, 
aby sme si vybrali akékoľvek iné oleje alebo mazivá. Jedná sa o 
silnú záruku pre nás a tam je veľmi nízka spotreba oleja.”

Heros Sluiskil získava vynikajúcu podporu od Hitachi predajcu 
Pladdet, ktorý sa nachádza blízko v Biervliet. Jeho vysoké 
množstvo náhradných dielov na sklade umožňuje poskytovať rýchle 
a efektívne poskytovanie náhradných dielov na základe prvotriednej 
ponuky služieb. Kým majiteľ vykonáva svoju vlastnú 500 hodinovú 
prehliadku, predajca podniká 1000 hodinový servis, ktorý zaisťuje 
vysokú produktivitu každého stroja.

“Komponenty Hitachi sú kvalitné,” hovorí Peter van Liere, 
spolumajiteľom Pladdet, “najmä keď ich prezentujeme 
zákazníkom.” Pladdet doručil prvý Hitachi stroj k Heros Sluiskil v 
roku 2011 (ZW310), hoci dvaja Petrovia sa poznajú osobne viac 
ako 20 rokov.

“Je to silné obchodné zastúpenie, reagujú rýchlo,” dodáva Peter 
David, ktorý tiež využíva Global e-Service. Systém diaľkového 
monitorovania pomáha Heros Sluiskil znížiť náklady na palivo 
a na oplátku má spoločnosť uhlíkovú stopu. Údaj o spotrebe 
pohonných hmôt každého stroja je rozhodujúci pre Peter, ktorý 
je závislý na spoľahlivých informáciách pri vytváraní pracovných 
plánov spoločnosti.

Kombinácia Hitachi originálnych dielov, HELP a technickej 
podpory od Pladdet zaručuje, že Heros Sluiskil má pokoj pre 
celé pracovné obdobie svojho Hitachi strojového parku. “Nie sú 
žiadne skryté náklady,” uzatvára Peter. “Objavili sme, že predajná 
hodnota ďalších zariadení je niekedy taká silná ako počiatočné 
výrobné ceny.”

ZW310-5 a ZX350LC-5 bežia nepretržite 16 hodín denne

Heros Sluiskil si vyberá Hitachi originálne diely Vynikajúca podpora z Pladdet

NOVINKY
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Ako Vaša nová práca prebieha?
Som šťastný v HCME a už mám dobrú skúsenosť pri práci v 
Európe. Rád by som stretol toľko Zaxis-6 zákazníkov ako je 
len možné, pretože sa mi podarilo riadiť vývoj týchto rýpadiel 
v Japonsku. Európsky trh nám poskytol  spätnú väzbu a my 
potrebujeme komentáre zákazníkov potom, čo ich stroje dosiahli 
1000 prevádzkových motohodín.

Čo táto pozícia obnáša?
Vidím svoju úlohu pri podpore predaja, pri popredaji a výrobných 
útvarov, ako aj pomáhať Hitachi predajcom a zákazníkom. Tí všetci 
majú rôzne názory a toto je výzva.

Mohol by ste vysvetliť úlohu oddelenia strojárstva?
Je zložené z odborníkov s rýpadlami, čelnými kolesovými nakladačmi 
a špeciálnymi aplikačnými strojmi. Zvyčajne diskutujeme čo 
potrebujeme na výrobu s výrobným oddelením a ako predávame a 
podporujem predaj s predajným a marketingovým oddelením.

Aká je súvislosť medzi HCM a HCME?
Preverujeme potreby našich zákazníkov a zlepšujeme budúce 
modely. Dostávam veľké množstvo informácií a veľa požiadaviek z 
európskeho trhu a komunikujem ich s HCM.

Aké sú Vaše bezprostredné ciele?
Chceme úspešne spustiť rôzne nové Zaxis-6 rýpadlá v priebehu 
nasledujúcich troch rokov. Začíname výrobný proces pre tento 
rozsah, podporujeme obchodné oddelenie a prezentujeme informácie 
našim predajcom a zákazníkom.

Ako ste pomohol rozvíjať Zaxis-6 radu?
Bol som vedúcim vývojového tímu, ktorý začal v roku 2012. Mal 
som zodpovednosť za celý stroj a bol som veľmi hrdý predstaviť 
ZX300LC-6 verejnosti po prvýkrát na výstave Intermat v Paríži na 
začiatku tohto roka.

Ako bol výskum podporený v Európe?
Bol to ťažký projekt vzhľadom k relatívne krátkej dobe medzi 
spustením Zaxis-5 a -6 modelov. Začali sme vyvíjať Zaxis-6 
podporovaním výskumu v prvej fáze Zaxis-5 modelov s viac ako 20 
zákazníkmi v piatich krajinách.

Vykonali sme potom užívateľské testy prototypu Zaxis-6 v 
šiestich krajinách: Holandsko, Belgicko, Nemecko, Nórsko, 
Švédsko a Taliansko. Dostali sme veľa pozitívnych pripomienok, 
ktoré potvrdili, že sme dosiahli nízku úroveň spotreby paliva.

Sú nejaké nové črty získané z požiadaviek európskych  
zákazníkov?
V Európe sú náklady na pohonné hmoty vyššie. Takže naším cieľom 
bolo dosiahnuť lepšiu spotrebu paliva u Zaxis-6. Ak to chcete 
vykonať v izolácii, tak je to relatívne ľahké dosiahnuť znížením 
výkonu motora.

Najdôležitejším rysom je kontrola a preto to musíme dosiahnúť  
udržaním produktivity. Výzvou je, že nemôžme obmedziť výkon  
motora.

Ako ste dosiahli nižšiu spotrebu paliva?
Najvýznamnejším faktorom bol vývoj nového TRIAS II hydraulického 
systému. Z technického hľadiska sme znížili prietok čerpadla, 
nastavili kontrolný ventil a zmenili elektrický systémový softvér.

Čo softvér robí?
Riadi všetky kombinované pohyby v stroji a naším cieľom bola 
vyššia ovládateľnosť. Ak chcete presunúť rameno samostatne 
je to jednoduché a nevyžaduje to elektronické ovládanie. Avšak 
pohybovanie ramena, pomocného ramena, lopaty a zároveň 
umožniť výkyvný pohyb závisí na elektronickom ovládaní.

Účelom systému TRIAS II je znížiť spotrebu paliva a moje chápanie 
je, že ďalší výrobcovia rýpadiel to urobia pomocou motora. Hitachi 
neohrozuje produktivitu na dosiahnutie tohto cieľa.

Aký veľký dôraz bol kladený na problematiku životného 
prostredia?
To je jeden z našich najdôležitejších hľadísk. V súčasnej dobe 
existuje mnoho problémov životného prostredia ako je hluk, 
bezpečnosť, emisie a recyklované časti a musíme byť v súlade s 
týmito predpismi.

Čo robí Zaxis-6 model taký špeciálny v porovnaní s 
konkurenciou?
Nízka spotreba paliva robí Zaxis-6 jedinečným a rovnako aj vysoká 
ovládateľnosť a produktivita. Hitachi bude aj naďalej rozvíjať tieto 
výhody v budúcnosti, pretože to je to, prečo sú naše stroje známe. 
Z pohľadu strojníka Zaxis-6 rada ponúka príjemné pracovné 
prostredie, je presné, intuitívne a jednoducho ovládateľné.

Bol nejaký vývoj vykonaný na podporu údržby?
Začatie ConSite ako súčasť globálneho e-Servisu (Global e-Service)  
je dôležitý vývoj. To je veľmi užitočné a to nielen za účelom údržby, 
ale aj pre prevádzku stroja.

Stane sa hybridná technológia viac populárna?
Myslím, že áno, pretože sú požiadavky zákazníkov na širšiu škálu 
výrobkov, na výber a zameranie sa na problematiku životného 
prostredia. Hybridné rýpadlá sú už veľmi populárne a budú aj 
naďalej ako reakcia na vysoké ceny pohonných hmôt. Japonsko 
je vedúcou krajinou vo vývoji hybridných technológií a zákazníci 
Hitachi budú aj naďalej z toho ťažiť.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.’s (HCM) Construction Equipment 
Development Centre manažér Tsuyoshi Nakamura sa presťahoval do Hitachi 
Construction Machinery (Europe) NV (HCME) na začiatku tohto roka. Duchovný 
otec hydraulických systémov TRIAS a TRIAS II sa ujal svojej novej pozícii 
generálneho manažéra strojárstva a odpovedal na otázky exkluzívne pre Ground 
Control o novej generácii Zaxis-6 rýpadiel

Tsuyoshi Nakamura, HCME generálny riaditeľ strojárenstva
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Žiadny kompromis
Hitachi Zaxis-6 stredné rýpadlo bolo navrhnuté 
a skonštruované bez kompromisov v  
Japonsku pánom Nakamurom a jeho 
kolegami pre špecifické potreby európskeho 
stavebníctva. Bol vyvinutý k dokonalosti 
pomocou technológií orientujúcich sa na  
trh, čo vedie k doručovaniu výnimočnej 
produktivity pri čo najnižších nákladoch na 
vlastníctvo.

Zníženie nákladov
Nový TRIAS II hydraulický systém pomáha znižovať spotrebu 
paliva, napríklad o 19% v režime ECO a 10% v režime PWR – s 
rovnakou úrovňou produktivity – pre ZX250LC-6. Táto jedinečná 
technológia znižuje množstvo hydraulického oleja vráteného do 
nádrže v dôsledku kooperatívneho ovládania čerpadla a ventilu.

Najnovší vývoj v oblasti online aplikácie inteligentného Global 
e-Service bol tiež zaradený do Zaxis-6 rady. To umožňuje 
majiteľom sledovať svoj strojový park na diaľku prostredníctvom 
novej služby Owner’s Site (24/7 on-line prístup) a unikátnej služby  
ConSite (automatické mesačné správy). Tie pomáhajú maximalizovať  
efektivitu, minimalizujú prestoje a zlepšiť celkový výkon.

Priateľský k životnému prostrediu
Pokročilá technológia HCM pomáha k zníženiu emisií a hlučnosti. 
Zariadenie na Zaxis-6 modeloch sa skladá z dieselového 
oxidačného katalyzátora, miešacieho potrubia močoviny, systému  
selektívnej katalytickej redukcie (SCR) a tlmiča.

Systém SCR vstrekuje močovinu do výfukových plynov, aby sa  
znížilo množstvo oxidu dusného v emisiách. Okrem toho variabilná 
geometria turbodúchadla a vysoko chladený recirkulačný systém 
výfukových plynov sú použité nielen kvôli životnému prostrediu, 
ale tiež v súlade s emisnými predpismi EÚ Stage IV.

Silnejší výkon
Motory v nových Zaxis-6 modeloch budú ďalej zosilnené o 
vysoko výkonný a veľkokapacitný palivový okruh. Odlučovač 
vody a ventil odolnosti studeného paliva sú integrované do 
predradeného filtra pre zvýšenie ochrany proti vlhkosti.

Okrem toho elektrické čerpadlo dodáva viac paliva do motora 
pre silnejší výkon. Spoľahlivosť bola zlepšená spaľovacou 
komorou v motore, ktorá je vyrobená z hrubších materiálov a má 
upravený tvar piestu na dosiahnutie čistejších emisií.

Vynikajúca spoľahlivosť
Hitachi uznanie za spoľahlivosť bolo tiež vystužené menším 
rizikom úniku oleja a to vďaka napojeniu z gumovej hadice (s 
prírubou) začlenenej do hydraulických spätných vedení. Vysoko 
odolný fluórový materiál bol použitý na O-krúžoch na ovládacom 
ventile a otoči motora. Tieto znášajú vysoké teploty oleja a 
zvýrazňujú spoľahlivosť dielov a takto sa tečenie oleja stáva 
minulosťou.

Ochrana reťazí pásov bola rozšírená na poskytnutie vyššej 

úrovne odolnosti (na ZX300-6 a ZX350-6). Navyše tri chrániče 
reťaze pásov sú teraz vybavené tak, aby znížili pravdepodobnosť 
prípadných škôd spôsobených na stope pásov (na ZX250-6 a 
ZX300-6). Spodný valec je zmenený tak, aby bahno ľahko odpadlo 
a tak sa zabránilo zaneseniu a prípadným následným škodám na 
olejových tesneniach.

Zvýšená všestrannosť
Režimy nakláňania a otočného nakláňania sú zahrnuté v systéme 
podpory príslušenstva pre novú radu. Tieto (a deväť ďalších 
režimov) možno registrovať na monitore pre jednoduchú montáž 
príslušenstva na zvýšenie všestrannosti.

Sú tiež vybavené dvomi prídavnými cievkami v regulačnom  
ventile, čo zvyšuje flexibilitu tým, že zjednodušuje inštaláciu 
príslušenstva, ktoré vyžadujú viacej, veľké objemy oleja na 
trojramenných modeloch.

Najvyššia kvalita
Zaxis-6 rada bola vyrobená z materiálov najvyššej kvality: hrúbka 
krytu cestovného motora sa zvýšila z 4,5 mm (na predchádzajúcom 
modely) na 8 mm, nadstavba ťaží z vynikajúceho tmelu (okolo 
chladiaceho balíka) a akustických materiálov na odstránenie 
akéhokoľvek zhoršenia spôsobeného teplotou. Konzola v kabíne 
bola vyrezaná z vysoko odolného AES-grade živice, aby to 

zabezpečilo vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom.
Okrem toho, kryty na platforme chodníka boli posilnené a 

nové zábradlie namontované. Pohodlný a naširoko otvárajúci 
kryt motora umožňuje tiež ľahký prístup k motoru a ďalším 
komponentom pre bežnú údržbu. Toto sa pripája ku kvalite a 
bezpečnosti pracovného prostredia pre prevádzkovateľov, čo 
zaisťuje pokoj.

Pre viac informácií o novom Zaxis-6 rade sa obráťte na miestneho predajcu alebo 
navštívte Hitachi www.hcme.com.

Špeciálna črta
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Špeciálne aplikácie

Medzníkové 
investície 
Jedným z prvých zákazníkov Hitachi vo Veľ kej 
Británii získal v krajine prvé Zaxis-5 demolačné 
rýpadlo s dlhým dosahom. ZX350LC-5 vo vlastníctve 
RM Penny bol v akcii na začiatku tohto roka v 
Anglicku – preukázal svoju precíznosť, všestrannosť 
a spoľahlivosť – demolovaním prominentnej budovy 
na ceste k novej výstavbe

P rvé Hitachi ZX350LC-5 demolačné rýpadlo s dlhým dosahom 
vo Veľ kej Británii pracovalo na špeciálnom projekte v meste 

Wolverhampton. Tu bolo používané na strhnutie štvor-poschodovej 
aministratívnej budovy z roku 1960, ktorá bola súčasťou Marston’s 
PLC. Takto sa urobil priestor k multi-miliónovej obnove, ktorá by 
mala byť dokončená vo februári 2016.

Špeciálny aplikačný model sa vyrába výhradne v Hitachi a má 
špeciálny dosah 23 m pre stroj OEM. Maximálna hmotnosť náradia 
3.000 kg je ďalšou výhodou oproti iným rýpadlá v tejto triede. 
Ponúka výnimočnú odolnosť pri demolačných projektoch vďaka 
črtám ako je posilnenie rámu a kryt nakláňacieho valca pre ochranu 
pred padajúcimi predmetmi.

Andy Baker, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Hitachi Construction 
Machinery (UK) Ltd (HCMUK), hovorí: “Voľ ba 23 m dlhého dosahu 

alebo trojramenného výložníka dáva ZX350LC-5 väčšiu všestrannosť 
pre našich zákazníkov. To tiež poskytuje pohodlné a bezpečné 
pracovné prostredie pre obsluhu. 

Protihluková, klimatizovaná kabína je FOPS kompatibilná s OPG 
prednou a hornou ochranou. Je tiež vybavené ukazovateľom uhla 
ramena, alarmom uhla pretočenia a HRD varovným systémom 
preťaženia pri bezpečnej prevádzke. A hladký a účinný mechanizmus 
nakláňania na kabíne umožňuje väčšiu viditeľ nosť oknom  
bez pilierov.”

Spoločnosť RM Penny vo vlastníctve Somerset, ktorá je založená 
na prenájme a búraní mala ZX350LC-5 na mieste v období od apríla 
do mája 2015 na demoláciu pamiatkovej budovy. Demolačné práce, 
ktoré zahŕňali demontáž oceľových a betónových nosníkov boli 
vykonané postupne a presne po dobu desiatich týždňov. To bolo 

kvôli lešeniu pripojeného k vonkajšej stene budovy, ktorá susedí na 
rušnej hlavnej ceste. ZX350LC-5 bol vybavený drviacou hlavou a 
drapákom. Často bolo rýpadlo prevádzkované v úspornom režime  
s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň presnosti.

Pohľad strojníka
Prevádzkovateľ Kevin Penny pracoval s RM Penny 35 rokov a je 
skúsený používateľ Hitachi stavebného zariadenia. Demolačný model 
s dlhým dosahom obsluhoval s ľahkosťou: “Nastavenia príslušenstva 
sú prednastavené pre prietoky a tlaky, takže sa môžu otáčať  
stabilne pri správnej rýchlosti. Je tiež ľ ahké zmeniť príslušenstvo na 
základe tohoto.”

Pohodlie a viditeľnosť Zaxis-5 rýpadiel tiež zapôsobili na neho: 
“Akonáhle sa dvere zatvoria, v kabíne sa cítite ako vo Vašom priestore 

– ako by bolo navrhnuté špeciálne pre Vás. Nie vždy je nutné nakloniť 
kabínu pri práci vo výškach, pretože viditeľnosť cez rozšírenú 
sklenenú dosku cez strechu je vynikajúca.” Stierač strešného okna 
a paralelné stierače na čelnom skle zaisťujú vynikajúcu viditeľnosť 
a ľahké čistenie, rovnako ako dostatočný priestor medzi krytom a 
čelným oknom.

Hitachi ZX350LC-5 je univerzálne riešenie pre prácu na rôznych 
miestach. Výmena príslušenstva je jednoduchá, vďaka hydraulickým 
kolíkom a prídavné protizávažie je v prípade potreby ľahké 
demontovať.

“Môžeme zmeniť štandardné predné príslušenstvo a lopatu na 
nakladanie kamiónov, vykopávať a dokončovacie práce,” vysvetľuje 
Kevin. “Predtým som pracoval s väčším ZX650, ktorý by bol použitý 
na zbúranie dvoch podlaží a potom sa presunul na iné miesto. 
ZX350LC-5 môže zostať na mieste po dlhšiu dobu a môžu byť 
použité pre iné úlohy.”

Hitachi Zaxis-5 demolačné rýpadlo je prvý model s vysokým 
dosahom v RM Penny strojovom parku a bol dodaný v marci 2014. 
Do apríla 2015 spravil 1500 pracovných motohodín. Podľ a majiteľa 
Roger Penny je spoľ ahlivosť na prvom mieste a najdôležitejším 
prínosom. “Zostatková hodnota je tiež dobrá, vyššia ako pri iných 
značkách v rovnakej kategórii.

“A čo sa týka servisu a náhradných dielov, HCMUK má to pravé. 
Služby, ktoré poskytujú sú také dobré ako nájdete v tomto priemysle. 
Vždy sú nápomocný. Keď naši operátori zavolajú, tak poskytujú 
poradenstvo po telefóne a sú veľmi užitoční – Myslím, že je to  
veľ mi cenné.”

História s Hitachi
Dlhoročný zákazník HCMUK Roger nakupuje Hitachi zariadenia 
posledných 40 rokov. Teraz vlastní 30 Hitachi modelov, vrátane 23 
Zaxis-3 a Zaxis-5 stroje ako sú ZX130-5, ZX210-5, ZX350-5 stredné 
rýpadlá a ZW220 čelný kolesový nakladač.

“Myslím, že sme boli jednou z prvých spoločností, ktoré majú 
Hitachi rýpadlo v tejto krajine” hovorí. “Išiel som do továrne v 
Japonsku a bol ohromený tým, ako dobre boli vyrobené, ako tvrdo 
zamestnanci pracovali a úrovňou tímovej práce. Hitachi stroje sú 
dobre vyrobené a boli vždy spoľahlivé.”

Ak chcete vidieť film ohľadom ZX350LC-5 vo Veľkej 
Británii, tak ho nájdete na www.youtube.com/user/
HitachiConstruction. Ak chcete prijímať digitálny 
verziu Ground Control s novými filmami, zaregistrujte  
sa online na www.igroundcontrol.com/subscribe/si

“Akonáhle sa dvere 
zatvoria, cítite sa 
v kabíne ako vo 
Vašom priestore - 
ako by bol špeciálne 
navrhnutý pre Vás”
Kevin Penny,  
operátor, RM Penny

23 metrový dosah ZX350LC-5 je hlavný stroj v priemysle pre OEM stroje
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H lboko v údolí Venosta v nemecky hovoriacej provincii Južného 
Tirolska leží obec Laas. Toto malebné miesto, ktoré je 

pomenované po vodopáde ležiacom na okraji lokality má vstup do 
jaskynného Whitewater mramorového lomu 1600 m nad morom.

Miesto je miestnym hlavným zdrojom 400 miliónov rokov starej 
zvetranej horniny používanej pre sochy a stavebné práce. Je to 
mimoriadne tvrdý a odolný materiál, ktorý je odolný voči tvrdým a 
nepriaznivým poveternostným podmienkam. Približne 30 miliónov m3  
mramoru zostáva na vyťaženie v najbližších 500 rokoch a takto je 
Whitewater jedným z najväčších prírodných zdrojov svojho druhu  
na planéte.

Mramorové hory
Dlho predtým než bola skala dobývaná vo veľ kom meradle v 
“Mramorovej hore”, miestni ľ udia ťahali bloky do údolia a zbierali 
niektoré cenné kamene, ktoré spadli samé od seba na základe  
dohôd. Počiatky dnešného mramorového priemyslu sa datujú  
späť do roku 1883.

Stavenisko

V roku 1928 bola spoločnosť Lasa Marmo zriadená kapitálom z 
Nemecka, Talianska, USA a táto spoločnosť je ešte v prevádzke 
dodnes. Práce na Lasa Marmo vlaku začali o rok neskôr a začal 
fungovať v roku 1930, aby sa stal najmodernejším európskym 
prostriedkom na prepravu horniny v tej dobe. V roku 1962 tu bola 
produkcia mramorových dosiek na stenové panely, podlahy, schody, 
okenné parapety, umývadlá a rôzne veci na zákazku.

Lechner Marmor prevzal Lasa Marmo v roku 2008 a kombinácia 
týchto dvoch spoločností bola dôležitým medzníkom. Noví majitelia 
investovali do dobre riadenej a zriadenej firmy, ktorá mala najvyššiu 
možnú úroveň a získala závideniahodnú reputáciu.

Architektonické majstrovské dielo
Lasa Marmo v súčasnej dobe má 79 zamestnancov (z ktorých väčšina 
22 pracuje v kameňolome) a 30 ročný lízing o prenájme Whitewater 
spolu s ďalšími dvomi historickými lomami až do 2033. Ústredie 
spoločnosti sídli v 55000 m2 oblasti Laas a to je posledná stanica 
unikátnej 85 ročnej železnice. Stále prináša vysoko kvalitný, čisto biely 

Domov mramoru
Najväčší kolesový nakladač v rade Hitachi je ZW550-5 a bol 
doručený do Lasa Marmo v severnom Taliansku. Ground 
Control navštívilo pôsobivú spoločnosť na určenie dôležitosti 
stroja v logistickom procese ťažby vzácneho bieleho mramoru 
z Whitewater lomu

Vstup do priestranného Whitewater mramorového lomu, 1600 m nad morom
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mramor na poslednom úseku svojej cesty z lomu.
Od 2000 do 4500 m3 mramoru sa ťaží každoročne v Lasa Marmo 

v závislosti na úrovni dopytu. Spoločnosť kladie veľ ký dôraz na 
spracovanie surovín v Laas. To pomáha prispieť k miestnemu 
priemyslu a regiónu s umeleckými tradíciami a rovnako aj prácou ako 
partner s miestnymi úradmi na ochranu oblasti prírodných krás.

Lasa mramor je stále dôležitým prvkom určitých architektonických 
štýlov – najmä z neoklasickej štýle – v mestách ako je Viedeň, Mníchov 
a Berlín. Medzi najslávnejšie práce postavené v mramoru z Laas 
patria: socha Helmuth von Moltke v Berlíne, fontána Pallas Aténa vo 
Viedni, pamätník kráľovnej Viktórie (pred Buckinghamským palácom 
v Londýne) a pamätník Heinricha Heine v New Yorku. Okrem toho je 
asi 96000 krížov z bieleho mramoru umiestnených v 15 cintorínoch  
po celom Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Tunisku, 
Anglicku a na Filipínach na uctenie pamiatky padlých vojakov v druhej 
svetovej vojne.

“Iné nedávnejšej príklady 40000 m2  mramoru z Lasa sú použité v 
novom World Trade Center dopravnom uzle v New Yorku a 2000 m2 
v talianskej najvyššej budove Torre Isozaki v Miláne,” vysvetľuje Erich 
Tscholl, vedúci prevádzky v Lasa Marmo. “Cítim sa hrdý na to, keď 
vidím fotografie z projektov našich zákazníkov a ako používajú tieto 
materiály na mieste.

“Jednou z našich najdôležitejších aktivít je prezentovať našu prácu 
v lome medzinárodným architektom. To im umožňuje, aby skutočne 
cítili štruktúru suroviny a zistili odkiaľ výrobok pochádza. Vždy na  
nich urobí dojem farba a trvanlivosť mramoru. Takto uznajú, že  
mramor možno použiť vo všetkom od vnútorných kúpeľní po  
vonkajšie bazény.”

Manipulácia s blokmi
Logistický systém na presúvanie 20 ton mramorových blokov z dna 
jaskyne – 35 m pod vchodom do areálu – až na Lasa Marmo dvor je 
rovnako pôsobivý. Extrakčný proces začína s veľ kou pílou (pracovná 
rýchlosťou 4-5 m2 za hodinu) a potom sa znižuje 2-2.5 m do spodnej 
časti mramoru na úrovni dna. Dlhé otvory sú potom vyvŕtané z hornej 
do spodnej časti tejto sekcie, ktoré majú byť odstránené.

Nejaký drôt sa potom zasunie do hornej časti týchto otvorov a 
premyje sa s tečúcou vodou predtým ako je vytiahnutý po dosiahnutí 
dna. Tento je pripojený k 50 m dlhému diamantovému drôtu, ktorý  
sa používa na rezanie mramoru (6-7 m2 za hodinu) – vzhľadom k  
svojej nepružnosti – predtým ako je vytiahnutý znova hore a do 
ďalšieho otvoru.

Táto technika sa opakuje počas celej doby, aby sa zabezpečil 
čistý rez a hladký povrch. Keď je tento proces dokončený, tak je 
ťahaný dole opatrne na zem veľkým Hitachi ZX520LCH-3 rýpadlom. 
Optimálny blok váži 115 ton a ten je potom rozdelený do piatich  
alebo šiestich blokov po 20 ton – maximálna povolená hmotnosť  
pre ďalšiu prepravu.

Veľký kolesový nakladač Hitachi ZW550-5 zdvihne každý blok z 
jaskyne cez sériu priechodov do vonkajšieho skladovacieho priestoru. 
Od tohto bodu je každý blok zdvihnutý na káblový systém, ktorý  
ho nesie 1300 m na druhú stranu údolia. Tu je naložený na malom 
vlaku, ktorý prepravuje 500 m okolo hrebeňa hory.

Vozňový system to potom zoberie ďalších 1000 m dole po úbočí 
hory pred posledným úsekom cesty s iným vlakom premiestňujúcim 
blok 600m na Lasa Marmo dvor. Celkový prepravný proces trvá  
45 minút a toto umožňuje spoločnosti presunúť až osem blokov  
každý deň.

Hlavný Stroj
ZW550-5 bol dodaný v decembri 2014 miestnym subdodávateľom 
Comac*. Dokončil 250 motohodín v čase návštevy Ground  
Control na konci februára a spotreba paliva bola hlásená ako  
“geniálna” – v priemere o osem litrov za hodinu nižšia ako pri  
predchádzajúcom stroji!

Bol dodaný s lopatou a paletizačnými vidlami, ktoré sú využié 
na 80% operácií stroja. Tento manipulátor s blokmi zabezpečuje 
logistický proces a preto je veľ mi cenný v Lasa Marmo ako hlavný 
kolesového nakladača v lome.

Vzhľadom k tomu,že bol najvýznamnejšou investíciou spoločnosti 
v poslednej dobe, rozhodovací proces bol vykonávaný s konkrétnymi 
požiadavkami v závislosti od polohy. Bol vypracovaný užší zoznam 
troch rovnako veľ kých kolesových nakladačov, vrátane najväčšieho 
Hitachi stroja – vďaka vplyvu stavbyvedúceho Hansa Hausera, ktorý 
predtým pracoval pre inú spoločnosť s 40 Hitachi strojmi.

V Lasa Marmo boli potom schopní vykonať priame porovnanie v 

rámci piatich dôležitých kritérií: kúpna cena, popredajný servis, výkon 
a zdvíhacie sily, obratnosť a manévrovateľnosť a veľ kosť stroja.

Erich zhŕňa svoje závery: “Hitachi hydraulika bola lepšia a ťažná 
sila bola silnejšia – a to aj počas jazdy do najprudšieho kopca. 
Hovorili sme s prevádzkovateľom predchádzajúceho ZW550 modelu 
a vykonali niektoré skúšky so zariadením, ako je napríklad jazda 
plne naložené do kopca. Celkovo možno povedať, že Hitachi malo  
lepšie výsledky ako ostatné dve značky.”

Prístup Lasa Marmo spočíva v tom, že nielen chcú mať dodávateľa 
zariadenia, ale tiež uprednostňujú mať partnera, aby im pomohol v 
obchode ísť  dopredu. Erich vysvetľuje: “Služby získané pre naše 
zariadenie od Comac sú veľmi dôležité a my sme počuli nejaké 
dobré správy o ich podpore. V tomto prípade kolesový nakladač 
musí spoľahlivo pracovať, pretože ak by sa zastavil, tak by nás to  
stálo peniaze.

“Výška a šírka stroja patrili medzi najdôležitejšie časti požadovanej 

“S menej emisiami 
a hlukom v takom 
uzavretom priestore  
sme sa usilovali o lepšie 
a bezpečnejšie pracovné 
prostredie”
Erich Tscholl, 
vedúci prevádzky, 
Lasa Marmo

ZW550-5 zdvihne každý blok z jaskyne prostredníctvom série priechodov do vonkajších skladovacích priestorov

Stavenisko
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Ak chcete vidieť film o ZW550-5 v Taliansku, 
navštívte prosím www.youtube.com/user/Hitachi 
Construction. Ak chcete prijímať digitálnu verziu 
Ground Control s novými filmami, zaregistrujte sa  
online na www.igroundcontrol.com/subscribe/si 

“Môže zdvihnúť 
čokoľ vek na 
minimálny plyn, čo 
znamená žiadny 
stres buď pre stroj 
alebo pre mňa”
Roland Spechtenhauser, 
operátor, Lasa Marmo

špecifikácie. ZW550-5 je 3,3 m široké a dokonca museli byť vzatá  
do úvahy aj preprava na miesto. Museli sme odstrániť kabínu a  
kolesá kvôli trom tunelom na ceste ku vchodu a potom inštalovať 
menšie oceľové kolesá, aby sme úspešne prekonali tieto prekážky.

“Ďalšia podstatná črta je DPF filter s menej emisiami a hlukom v 
takom uzavretom priestore. Usilovali sme sa o lepšie a bezpečnejšie 
pracovné prostredie na mieste. Takže sme sa nakoniec rozhodli 
pre Hitachi vďaka bezkonkurenčnej kombinácii kvality výrobku, 
popredajnej podpore a výborným pracovným vzťahom s predajcami.”

Užívateľ sky prívetivé operácie
Roland Spechtenhauser, ktorý pracoval ako strojník rýpadla a 
kolesového nakladač deväť rokov, z toho posledné tri roky v Lasa 
Marmo našiel stroj, ktorý je neuveriteľne užívateľ sky prívetivý: “Bolo 
ľ ahké sa naučiť ovládať ZW550-5 a bolo cítiť akoby bol časťou mňa  
už po niekoľ kých dňoch.”

“Vzhľadom k mojej skúsenosti s rýpadlami, dávam prednosť 

ovládaniu joystikmi, lebo tie sú pre mňa ľahšie ovládateľné. Citlivosť 
joystikou je sila tohto stroja – robí presne to čo chcete, aby robilo, 
dokonca aj na najbližší centimeter.”

Počiatočné dojmy Roland boli, že ZW550-5 mal vynikajúci výhľad  
na prednú a zadnú časť, vrátane pohľadu z kamery. “Monitor v kabíne 
je perfektný a ja som rád, že je možné kombinovať rôzne funkcie 
stroja,” hovorí. “Tiež som si našiel informáciu o spotrebe paliva a 
kontrole – pravidelnej údržbe sú dôležité.”

Po niekoľ kých mesiacoch zistil, že sila a výkon stroja sú ideálne 
pre jedinečné výzvy miesta. “Je to naozaj úžasné a to najmä s 
hydraulickým systémom a s jeho nosnosťami,” vysvetľuje. “Ja 
som ešte nemal potrebu tlačiť stroj na plný výkon, ale zatiaľ nie je  
problém pri zdvíhaní aj pri najťažšom zaťažení.

“V skutočnosti môže zdvihnúť čokoľvek na minimálny plyn, čo 
znamená žiadny stres buď pre stroj alebo mňa! Tam nie je tiež žiadny 
problém pri premiestňovaní blokov do úzkych priestorov alebo do 
strmých svahov v jaskyni.

“Automatické radenie je neuveriteľné a môže byť jedným z  
hlavných dôvodov pre nízku spotrebu paliva. Riadenie trakcie je  
trvalo zapnuté a ja som šťastný ako sa stroj výsledne správa.  
Znamená to tiež, že tam je menšie opotrebenie na pneumatiky.”

Kľúčom k úspechu Lasa Marmo Whitewater lomu je, aby sa 
nachádzal vysoko kvalitný materiál a efektívne premiestňovanie 
výrobných zariadení spoločnosti v obci. Na dosiahnutie tohto cieľa  
v takom náročnom pracovnom prostredí má spoločnosť investovať  
do najspoľahlivejších a bezpečných zariadení a s nimi potom  
pracovať. Našťastie vysoko výkonný ZW550-5 splnil tieto požiadavky 
s určitým vyznamenaním a už hrá hlavnú úlohu v logistickom procese.
*Comac je subdealer talianskeho oficiálneho predajcu Hitachi pre stavebné stroje,  
SCAI SpA.

Každý blok je transportovaný z lomu na dvor pomocou káblového systému, dvoma malými vlakmi a vozíkovým systémom

Stavenisko
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Republika Ghana je geograficky rozmanitá krajina s 
odhadovaným počtom obyvateľov 27 miliónov s deviatou 

najväčšou ekonomikou v Afrike. Autorizovaný predajca Hitachi, 
DEM Ghana so strategicky umiestneným sídlom v hlavnom 
meste Akkra prvýkrát otvoril svoje brány v roku 2013. DEM 
Ghana tím s 30 zamestnacami vedie  generálny riaditeľ Patrick 
de Bantel a prináša 25 rokov skúseností na trhu.

Xara Developers je jedným z kľ účových zákazníkov DEM 
Ghana. Dôležitým hráčom v nerastných surovinách od založenia 
v roku 2008 je táto spoločnosť so sídlom v Accra a má tiež 
impozantné portfólio stavebných projektov, ako aj námorných a 
pobrežných inžinierskych prác.

Jedným z takýchto projektov možno nájsť v meste Aboadze  
a jeho okolitých obciach, ktoré sa nachádzajú na okraji 
Guinejského zálivu. Táto oblasť je zvlášť ohrozená častými 
prílivovými vĺnami, ktoré narážajú na pobrežie, ničia domy 
a ohrozujú životy. Takoradi tepelné elektrárne sa nachádza  

Zabezpečenie 
budúcnosti
Xara Developers buduje vládou financovanú ochrannú 
morskú bariéru v západnej Afrike na ochranu miestnych 
komunít a ich zdrojov z potenciálne ničivého prílivového 
poškodenia. Ak chcete dokončiť tento náročný projekt, 
je potrebné spoliehať sa na trvanlivosť troch Hitachi 
stredných rýpadliel, rovnako aj na podporu miestneho 
predajcu Hitachi, DEM Ghana

v blízkosti okrem iného.
V záujme ochrany týchto miest ghanská vláda začala 30 milión 

dolárový pobrežný ochranný projekt. To je prvá úloha svojho 
druhu, ktorá je daná miestnemu dodávateľovi. Podporené DEM 
Ghana a miestnou komunitou sa Xara Developers zaväzujú 
predčiť očakávania, poskytnúť priestor s bezpečnými riešeniami 
a pružne riešiť otázky.

Projekt prípravy na 5,5 m vysokú, 2 km dlhú pobrežnú 
ochranu začal v roku 2013. Xara Developers má dve Hitachi  
ZX350LCH-3G a jedno ZX470LCH-5G pracujúce na mieste. 
Dodané boli v januári 2015 a tieto tri stroje majú dvojročný / 
4000 motohodinovú servisnú zmluvu.

Hlavný strojný inžinier Jan Dekker vysvetľ uje hlavné dôvody 
investícií: “Hitachi pôsobí v Afrike po dlhú dobu. S takýmto 
časovo citlivým projektom sme potrebovali vybrať spoločnosť a 
vybavenie, na ktoré by sme sa mohli spoľahnúť. Okrem toho náš 
vzťah s DEM Ghana je vynikajúci.”

Zaxis rýpadlá sú spočiatku používané pre zemné práce na  
pláži až kým sa nedosiahne minimálna hĺbka pre výstavbu 
steny. V oblastiach kde nemôžu byť použité žiadne prirodzené 
skaly ako základ, tak tam sú použité geotextílne materiály na 
vytvorenie pevných základov.

Akonáhle je oblasť pripravená, tak stroje dokončujú niekoľko 
dôležitých úloh. Medzi tieto úlohy patrí: premiestňovanie 
veľ kých kameňov, aby sa dali postaviť aktuálne bariéry. Zároveň 
sa zachovávajú oblasti pláží pre prechod vozidiel a zároveň sa 
vytvárajú malé kopy kameňov pre neskoršie použitie.

Podľa prevádzkovateľa Samuel Addo sú Hitachi rýpadlá 
pohodlné a jednoducho sa ovládajú. “Okrem toho, že zariadenie 
je veľmi silné,” hovorí, “toto je dôležité pri premietňovaní týchto 
ťažkých kameňov.”

Dlhotrvajúce riešenie
Niekoľ ko rôznych veľ kostí sa používajú pre stavbu. S menšími 

vypĺňame medzery medzi veľ kými kameňmi, ktoré môžu vážiť 
4-6 ton. Ako bude plynúť čas, tak bude prirodzený geologický 
pohyb a tlak z prílivou posilňovať stavbu a poskytne územiu 
ochranu, ktorá sa odhaduje na 300 rokov.

Pod vedením projektového manažéra Niels Elsnab má byť stavba  
dokončená v januári 2016. “Počasie často diktuje naše procesy  
na projekte ako je tento,” vysvetľ uje. “Niekedy sme schopní  
pracovať počas prílivu a odlivu, vtedy je dôležité, aby sme nemali  
žiadne problémy s naším zariadením. 

“Stroje Hitachi pracujú veľmi dobre a my máme minimálne 
prestoje. Sú tiež odolné, čo je zásadné pre tento druh práce. Ja 
len môžem silno odporúčam Hitachi stavebné stroje.”

Špeciálna črta
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Výkon pevný 
ako skala
Francúzsky operátor lomu Carrières GW sa spolieha 
na Hitachi ZX470LCH-5 rýpadlo na splnenie svojich  
náročných každodenných výrobných cieľov. Preukazuje  
svoje schopnosti v Bretónsku, model Zaxis-5 má svoju  
povesť o vysokej výkonnosti

Vďaka rozmanitej geológii nerastných surovín v severozápadnom 
regióne vo Francúzsku je dolovanie dôležitou a 

konkurencieschopnou obchodnou aktivitou. To si vyžaduje spoľahlivý  
mechanizmus, ktorý by efektívne extrahoval materiály, zabezpečil 
vysokú úroveň produktivity pre prevádzkovateľa a majiteľa lomu.

Carrières GW, ktorá je súčasťou Groupe Marc prevádzkuje 
deväť lomov v oblasti. Jeho tím v blízkosti Saint-Malo používa 
Hitachi ZX470LCH-5 od júna 2013. Sedem ľudí je v súčasnej 
dobe zamestnaných na 16,7 hektároch extrahovaním cornéenne, 
premenená hornina používaná vo výrobe betónu. Proces začína 
vŕtaním otvorov do skaly, aby sa dali uložiť výbušniny potrebné k 
uvoľ neniu materiálov.

ZX470LCH-5 vybavený 2.8 m3 lopatou nakladá materiály na 
primárnu a sekundárnu drvičku. Potom sú úhrny naložené na  
kĺbový dumper, ktorý ich dopraví do spracovateľskej oblasti a 
terciálneho drviča.

Agregáty vyrobené (piesok najmä veľ kosti 4/6, 6/10, 10/14 a 14/20)  

Ak chcete vidieť film o ZX470LCH-5 vo Francúzsku, 
navštívte prosím www.youtube.com/user/Hitachi 
Construction. Ak chcete prijímať digitálnu verziu 
Ground Control s novými filmami, zaregistrujte sa 
online na www.igroundcontrol.com/subscribe/si

môžu byť predávané buď premyté alebo nepremyté. Premytý piesok  
spĺňa požiadavky betonárok.

Odkedy prišlo Zaxis-5 rýpadlo na miesto, tak pracuje približne 
3.000 motohodín. Bol dodávaný s predĺženou zárukou a súvisiacimi 
servisnými zmluvami miestnym oficiálnym Hitachi predajcom 
Cobemat.

Groupe Marc sa teší silným vzťahom s predajcom od roku 2009 – 
jeho prvá kúpa bola Hitachi ZX210LC-3. Michel Krembser, manažér v 
lome, ktorý pracuje v Groupe Marc od roku 1980 hovorí: “Náš vzťah 
s Cobemat je založený na profesionalite a dôveryhodnosti.”

Pozitívna skúsenosť
Za svoju celú kariéru má Michel pozitívne skúsenosti s prácou s 
Hitachi rýpadlami a má príjemné spomienky na EX450 zvlášť.  
“Hitachi stroje majú povesť pre svoju spoľahlivosť,” hovorí. 
“ZX470LCH-5 je tiež vysoko produktívne a to nás podporuje v 
každodenných výzvach k splneniu našich cieľov.”

Výroba je najväčšou výzvou, ktorej čelí náš tím na tomto mieste 
podľa Michela a investícia spoločnosti do ZX470LCH-5 pomáha 
uspokojovať dopyt. Prevádzkovateľ  Lionel Deline súhlasí: “Tento 
stroj je vynikajúci pre vyťahovanie materiálov v lome.”

So 16 ročnými skúsenosťami prevádzkujúcimi rad zariadení, 
vrátane ďalších rýpadiel a nakladačov získal pozitívny dojem s 
najnovšími modelmi Hitachi: “sú neuveriteľne silné, spoľahlivé a 
pracujú rýchlo – čas naloženia je vynikajúci. Tiež kabína je veľ mi 
pohodlná a ovládacie prvky sú na dosah.”

Emmanuel Rabiller, ktorý je zodpovedný za zariadenia vysvetľuje  
svoje dôvody pre voľbu Hitachi: “Otestovali sme iné zariadenia, 
ale výrobky Hitachi ponúkajú vynikajúci pomer cena / kvalita a 
predstavujú dobrú návratnosť investícií. Okrem toho Cobemat 
má povesť pre špičkový popredajný servis a ten bol dôležitým  
faktorom pri nákupe.”

“Hitachi stroje 
majú povesť pre 
spoľ ahlivosť. 
ZX470LCH-5 je tiež 
vysoko produktívne”
Michel Krembser, 
manažér lomu,  
Carrières GW

Stavenisko
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P ribližne 1.4 milión ľudí, ktorí žijú v mestskej časti Štokholm  
(najviac zaľudnené mesto v severskom regióne) sa rozprestiera 

cez 14 ostrovov na pobreží juhovýchodného Švédska. Jedná sa o  
kultúrne, mediálne, politické a ekonomické centrum krajiny, čo 
predstavuje viac ako tretinu HDP krajiny.

Firma Steffes Schakt bola založená v Štokholme Stefanom 
Erikssonom v roku 1993 s jedným pásovým rýpadlom v dispozícii. 
Ďalšie dve rýpadlá boli pridané nasledujúci rok a prvý Hitachi stroj 
– ZX210LC – vstúpil do strojového parku o desať rokov neskôr. 
Spoločnosť naďalej rastie a teraz má 14 zamestnancov a 15 Hitachi 
rýpadiel, ktoré pracujú na rôznych projektoch na stavbách a  
verejných stavbách v okolí mesta.

Tie sa pohybujú od ZX48U-5 do ZX350LC-5 SLF (super predĺžené 
rameno), potom zahŕňajú ZX290LC-5, ZX250LC-5 SLF, ZX250LC-5, 
ZX225USRL-5, ZX180LC-5, ZX130LCN-5 a ZX130-5 dodané 
švédskym predajcom Hitachi Delvator. Firma Steffes Schakt  
zakúpila prvé rýpadlo Hitachi so super predĺženým rameno v roku 
2008 a to prinieslo nový rozmer podnikaniu subdodávateľa.

“Vzťahy, ktoré máme na mieste s miestnymi i medzinárodnými 
dodávateľmi, ktorí pracujú v Štokholme sú také dôležité,” vysvetľuje 
Stefan. “Rovnako  máme vynikajúcu podporu od našich popredných 
dodávateľov, Delvator a Hitachi Construction Machinery (Europe) 
[HCME]. Oni sú dôveryhodní a poskytujú primeranú úroveň  
technickej podpory a originálne diely v prípade potreby.

“Špecializované zariadenia, ktoré sme si tiež kúpili pridávajú 
hodnotu našim strojom. Hitachi ponúka najlepšiu spoľahlivosť a to 
bolo podporené vynikajúcimi službami z Delvator. Neexistuje nič,  
čo chýba Hitachi rýpadlovým produktom – je to kompletný sortiment.

“Všeobecne platí, že kľúčové pre výkon rýpadlá je ovládateľnosť  
a stroje Hitachi sú v tomto vynikajúce. Hydraulické systémy sú 
tiež veľmi dobré a nové -5 stroje ukázali pokles spotreby paliva v 
porovnaní s predchádzajúcimi modelmi.

“Naši operátori sú vysoko kvalifikovaní a je dôležité, že sa 
starajú o svoje stroje. Toto pomáha minimalizovať opravy a zvyšuje 
spoľahlivosť. Kombinácia pôsobivých prevádzkových zručností a  
nepoškvrnené stavebné stroje robia dobrý dojem na Steffes Schakt.”

ZX180LC-5: kompaktný výkon
Cez cestu od stanice Štokholm južná stanica pracuje ZX180LC-5 v 
tesnom priestore s výhľadom na súčasť hlavnej železničnej stavby v 

Zákazník

Sila do hĺbky
Štokholm je domovom stavebnej firmy Steffes 
Schakt’s, ktorá rozširuje strojový park Hitachi 
Zaxis o rýpadlá. Ground Control časopis robí 
prehliadku švédskeho hlavného mesta a navštívi 
štyri pracovné miesta, aby  zistilo ako dobre je 
vybavené riešiť celý rad náročných projektov

“Hitachi ponúka 
najlepšiu spoľahlivosť 
a toto bolo podporené 
vynikajúcimi službami 
z Delvator. Neexistuje 
nič, čo chýba Hitachi 
produktom rýpadiel –  
je to kompletný 
sortiment”
Stefan Eriksson, majiteľ,  
Steffes Schakt

Kompaktná a výkonná práca s ZX180LC-5
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Ak chcete vidieť film o Steffes Schakt strojovom parku 
vo Švédsku, tak navštívte www.youtube.com/user/
HitachiConstruction. Ak chcete prijímať digitálny 
verziu Ground Control s novými filmami, zaregistrujte 
sa prosím online na www.igroundcontrol.com/
subscribe/si 

meste. Druhá dráha je stavaná pre zmiernenie preťaženia, ktoré je 
spôsobené súčasným systémom jednej trate, ktorá vedie na juh od 
hlavnej stanice v Štokholme. Nový systém by mal byť v prevádzke  
do roku 2017.

Hitachi stredné rýpadlo sa používa na zdvíhanie vyťaženého 
materiálu, nakladanie nákladných automobilov a znižovanie potrubí 
v podzemí. “Veľkosť stroja doplňuje zvyšok nášho strojového parku,” 
vysvetľuje Stefan. “Je ideálny pre prácu v stiesnených priestoroch a 
pritom ponúka vysokú úroveň výkonu.”

Toto je prvý projekt pre ZX180LC-5 rýpadlo, ktoré je  prevádzkované 
Patrik Lindskog. “Je to vynikajúci stroj,” hovorí, “a celý stroj je 
silný, pokiaľ ide o jeho všestrannosť. Ťažíme z jeho kompaktných 
rozmerov, jeho sily, výkonu a hladkého otáčania. K dispozícii je  
tiež dobrá viditeľnosť z kabíny, ktorá je pomerne priestranná a 
veľmi tichá.”

ZX250LC-5 SLF: hlboké kopanie 
Na juhu mesta Štokholm firma Steffes Schakt s ZX250LC-5 
SLF kope šachtu dostatočne veľkú na stroj schopný vyvŕtať 30 
m dlhý tunel pod hlavnú cestu. Tento vedie až do priekopy na 
druhej strane cesty s priemerom potrubia 1 m  ďalších 70 m až po  
autobusovú stanicu.

Potrubie bude slúžiť na čerpanie dodávky zemného plynu zo 
zásobníka, ktorý bude postavený na hornej časti šachty potom, čo 
bol naplnený ako čerpacia stanica pre autobusy. “ZX250LC-5 SLF 
bol na mieste po dobu troch týždňov,” vysvetľuje Stefan, “a bol 

hlavným dôvodom prečo sme dostali túto prácu. S 18 m dosahom je  
ideálnym riešením pre tento projekt.”

Je to jeden z prvých projektov pre rýpadlo so super predĺženým 
ramenom, ktorý bol doručený v máji s entuziastickým operátorom 
Anders Lundberg, “To je perfektný stroj, pretože má vynikajúci 
hydraulický systém a je tak hladko a ľahko ovládateľný. Kabína je  
tiež priestranná a poskytuje dobrú viditeľnosť, vrátane spätného 
pohľadu kamery.”

ZX290LC-5: Vynikajúca stabilita
Jeden z najväčších strojov v Steffes Schakt strojovom parku je 
ZX290LC-5, ktorý pracuje v severnej Štokholme od začiatku roka 
2015. Ten bol nasadený na 400 m dlhý drenážny projekt s novými 
dažďovými a kanalizačnými potrubiami, ktoré budú položené v 
zákope až do 7 m hĺbky.

“Toto je tiež typický projekt pre našu spoločnosť: kopanie 
zákopov, zdvíhanie potrubia a znovu vyplňovanie,” hovorí Stefan. 
“Veľkosť zariadenia je rozhodujúca pre tento typ aplikácie za účelom  
nielen umiestnenia ťažkých potrubí, ale aj pre rýpanie hlboko do 

niektorých sekcií.”
“ZX290LC-5 je ešte lepší ako predchádzajúci model,” hovorí 

prevádzkovateľ Kim Lindskog, “pretože ponúka vynikajúcu stabilitu 
 – pri zdvíhaní a pohybe. Kabína je pohodlnejšia, je tam lepšie 
skladovanie, viditeľnosť je dobrá,  je tam menej hluku a ovládací 
panel je jednoduchší na používanie. Hydraulický systém TRIAS tiež 
znamená, že je presný a umožňuje jazdu pri prevádzke predného 
príslušenstva.”

ZX225USRL-5: rozšírená všestrannosť
Krajina na západ od mesta je obklopená bývalým sídlom švédskej 
energetickej spoločnosti Vattenfall, ktorá buduje nové sídlisko. 
Hitachi ZX225USRL-5 – pôvodne modifikované v HCME pre použitie 
v lesníctve – pripravuje základy, inžinierske siete a výstavbu ciest  
na mieste.

“To je typický projekt pre našu spoločnosť v tom, že dodávame 
kompletný inžiniersky balíček sietí,” hovorí Stefan. “Stroj bol pripravený 
pre lesníctvo s ťažším protizávažím, zosilneným podvozkom a nad 
hlavou okno pre lepšiu stabilitu, trvanlivosť a viditeľnosť. Rýpadlo 

môže tiež byť vybavené rôznym príslušenstvom, takže je veľmi 
univerzálne pre bežné stavebné práce.”

Prevádzkovateľ Jocke Bjorkman, bývalý profesionálny servisný 
technik hovorí: “Je to vynikajúci stroj, ktorý je ľahko ovládateľný 
vďaka perfektnému hydraulickému systému. Dávam prednosť 
vyvýšenej výške kabíny pre nakládku nákladných automobilov a  
jeho vynikajúcej všestrannosti – môže robiť všetko, čo je na tomto 
mieste. Som tiež schopný pracovať s úsmevom vďaka tichej a 
pohodlnej kabíne.”

Upozorňujeme, že obrázky môžu zahŕňať úpravy / prílohy, ktoré boli vykonané 
miestnym predajcom.

Kopanie hlboko s ZX250LC-5 SLF

Univerzálny ZX225USRL-5

Vynikajúca stabilita s ZX290LC-5

Zákazník
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B alfour Beatty, medzinárodná infraštrultúrna skupina získala 
129 milión libier (približne 180 miliónov €) v júli 2014, aby 

pracovala na 13.4 míľovom (21,6 km) úseku M3 “inteligentných 
dialnic” cez grófstvach Hampshire a Surrey. Vo Veľkej Británii 
inteligentné dialnice sú časťou cesty, ktorá používa aktívne metódy 
riadenia dopravy s cieľom zvýšiť kapacitu pomocou variabilných 
rýchlostných limitov a mení krajnice na rýchlostný pruh.

Projekt diaľnic britskej vlády v Anglicku zvýši kapacitu, zníži 
dopravné zápchy a skráti jazdnú dobu až o 15% na tejto časti M3. 
Medzi výhody patria tiež hladšie dopravné toky, menej dopravných 
kolízií a zníženie hluku a emisií vozidiel.

M3 – spájajúca juhozápadný Londýn s Southampton – bude 
aktualizovaná medzi križovatkami 2 a 4a do štyroch pruhov zmenením  
krajnice na trvalú prevádzku s núdzovým jazdným pruhom, 
“miestami” zriadenými na tento účel. Elektronické oznamy a značky 

– prevádzkované regionálnym riadiacim centrom – budú uvedené, 
aby  riadili tok dopravy v závislosti od jazdných podmienok.

Projekt je tiež spojený s inštaláciou najnovšej technológie pod 
povrchom vozovky na  sledovanie plynulosti premávky. Odhaduje 
sa okolo 130000 jázd na cestách každý deň. S týmto číslom sa 
očakáva nárast o 30% v nasledujúcich rokoch.

Okrem toho bude na M3 povrch vozovky obnovený po celej 
dĺžke s novým a nehlučným materiálom. Diaľ nica prechádza cez 
Chobham Common, jedna z najväčších oblastí vresovísk v Surrey 
a Balfour Beatty udržateľný dizajn bude brať do úvahy ekologické 
aspekty obnovenia a rozšírenia prírodných stanovíšť.

Hlavné stavebné práce sa začali v novembri 2014 s dokončením 
plánovaným na december 2016. To zahŕňa inštaláciu a renováciu 
vstupných mostov, nové statické a pohyblivé dopravné  
značky, betónové bezpečnostné bariéry, odvodňovacie a 
povrchové práce.

Zmluva o zemných prácach
Po výberovom konaní spoločnosť MJ Church získala zmluvu o  
zemných prácach od Balfour Beatty. Subdodávateľská firma 
sídliaca v juhozápadnom Anglicku je jednou z najväčších v oblasti 
inžinierskych sietí, zemných prác a nakladania s odpadmi v  
regióne. V spojení s Balfour Beatty uznáva dôležitosť zdravia, 
bezpečnosti, kvality a ochrany životného prostredia – kľ účové 
prvky ich práce na inteligentnom diaľničnom projekte M3.

MJ Church je tiež známa pre svoju schopnosť produkovať  
širokú škálu recyklovaného kameniva a pôdy. V tomto ohľade 
sú  jej služby tiež využívané na projekte M3 cenovo výhodnou 
alternatívou pred používaním primárnych materiálov.

“Projekt M3 je skutočnou ukážkou spolupráce MJ Church a 
Hitachi pokiaľ ide o výkopové práce, rozsah strojového zariadenia 

Inteligentné dialnice
Inteligentné dialnice ako je napríklad nová modernizovaná časť M3 v Anglicku 
sú bezpečné a nákladovo efektívne riešenia pre zlepšenie cestných úsekov. 
Ground Control navštívilo subdodávateľa zemných prác MJ Church na 
inovatívnom stavenisku, aby zistilo akú hrajú Hitachi stavebné stroje významnú 
úlohu vo vývoji

“Mojou úlohou je 
zabezpečiť, aby 
produktivita bola  
vysoká, takže z môjho 
pohľadu spoľahlivosť je 
číslo 1 u Hitachi strojov”
Vernon Creed, manažér 
subdodávateľských prác,  
MJ Church

Jedno z MJ Church ZX130LCN-5, ktoré 
pracuje na centrálnej rezervácii M3

Stavenisko
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Ak chcete vidieť film MJ Church na projekte  
M3, navštívte  www.youtube.com/user/Hitachi 
Construction. Ak chcete prijímať digitálny verziu  
Ground Control s novými filmami, tak sa zaregistrujte  
online na www.igroundcontrol.com/subscribe/si 

a recyklačné procesy,” hovorí Steve Blower, generálny riaditeľ  
MJ Church. “Duch projektu je o recyklácii materiálov, ktoré sa 
získavajú na mieste. Hlavnými faktormi, ktoré stoja za týmto 
majú znížiť množstvo častí privezených z vonkajších lokalít a 
odpadových materiálov zaslaných na skládky.

“Práca sa začala 6. januára roku 2015 a hneď sme sa do toho 
pustili. Začali sme pozadu štyri týždne, ale po šiestich týždňoch 
sme boli späť v termínoch so 40 nákladnými autami a 15 Hitachi 
rýpadlami.”

Proces recyklácie
Akonáhle sme mali potrebné povolenia, MJ Church mohlo začať 
sťahovať ornicu a výkopy materiálov podložia. Veľká väčšina z nich 
bola potom prevezená na priestranstvá – navrhnuté Balfour Beatty 
– a potom pripravená na recykláciu, spolu so všetkým pieskom a 
tvrdými materiálmi  ako je betón a asfalt. Balfour Beatty v rámci 
filozofie projektu a zmiernenia vplyvov na životné prostredie všetky 
materiály (väčšina vyťažených) chcela znovu použiť pri ďalších 

hlavných prácach.
Spočiatku tam boli dve ZX210LC-5 rýpadlá na recykláciu na 

mieste. Avšak s vysokým množstvo materiálu na nakladanie a 
spracovanie, dodávateľ nahradil jedno Zaxis stredné rýpadlo s 
väčším ZX350LC-5.

Spoločnosť MJ Church potom ako bolo zhromaždené  
dostatočné množstvo materiálov zaviedla vlastné drvenie a 
triedenie. Potom boli oddelené asfalt, betón, piesok a zemina, 
tvrdšie materiály boli rozdelené a spracované s určitým percentom 
piesku do: “Typ 1” (používa sa pri stavbe nových ciest a pod novou 
betónovou bariérou) a “6N” (používa sa ako zásyp pre stavby 
ako sú mosty) pripojovacie dosky. Tie boli testované na možné 
kontaminácie pred použitím Balfour Beatty a sú stále predmetom 
náhodných kontrol.

Hitachi strojový park
V čase návštevy Ground Control v júni ZX210LC-5 zásobovalo 
drvič a ZX350LC-5 nakladalo  MJ Church strojový park nákladných 
automobilov zo zásob. Bolo medzi 1000 a 1500 ton recyklovaných 
materiálov prepravených späť na miesto každý deň počas tohto 
rušného obdobia.

ZX130LCN-5 sa tiež pripojilo k strojovému parku na prácu na 
ďalšom mieste na získavanie materiálov vykopávaných z podložia, 
ktoré prichádzajú späť na priestranstvá. 13 tonové Zaxis rýpadlo 
zisťuje tieto materiály lopatou, odstraňuje hrudy a potom pripravuje 
vhodný zásyp okolo stavieb a k odvodňovacím prácam.

107 MJ Church zamestnancov pracovalo počas najrušnejších 
období na jar na projekte M3. Boli podporovaní desiatimi 
ZX210LC-5, štyrmi ZX130LCN-5 a ZX350LC-5. “20 tonové rýpadlá 
naozaj vyzerali impozantne v obmedzenom priestore centrálnej 
rezervácie,” vysvetľuje manažér subdodávateľských prác Vernon 
Creed. “Pracovali tesne vedľa seba v trojčlenných tímoch: jedno 
sťahovalo ornice, druhé vykonávalo výkopové práce a tretie dávalo 
dnu kameň.”

MJ Church sa sústreďuje na krajnice a centrálnu rezerváciu 
projektu M3. “V súčasnej dobe sme aktívni na 14 km dlhej centrálnej 
rezervácii – kde máme náskok oproti plánu a ide nám to dobre 
– a 8 km krajníc,” hovorí Vernon. “Keď sa tieto úseky dokončia, 
systém riadenia dopravy sa premiestni a začneme ďalšiu časť  s 
veľ kou prácou vykonávanou v noci.”

“Toto nie je jediná požiadavka pre Zaxis rýpadlá. Keby ste sa 
opýtali desiatich strojníkov, že ktoré stroje by chceli obsluhovať, 

osem z nich by povedalo “Hitachi”. Oni sú prvou voľ bou strojníkov, 
pretože sa skvelo ovládajú, sú dobre vyvážené a plynulé.

“Mojou úlohou je zabezpečiť, aby produktivita bola vysoká, 
takže z môjho pohľadu spoľahlivosť je číslo 1 u Hitachi strojov. 
Nemôžem si dovoliť žiadne prerušenia. Staráme sa o naše stroje 
spolu s podporou Hitachi Construction Machinery (UK) [HCMUK]. 
Poskytujú nám vynikajúce služby a dokonca prídu aj v sobotu v 
prípade potreby, aby sa zabránilo zbytočným prestojom.”

Úzke pracovné vzťahy
MJ Church má dlhotrvajúci obchodný vzťah s HCMUK, úspech 
ktorého je založený na kvalite strojov ako aj na pevnosti  
podpory služieb. “Nákupujeme Hitachi rýpadlá už dlhú dobu,” 
vysvetľuje Steve, “a ceníme si HCMUK ako veľmi silného 
dodávateľského partnera.

“Výkon strojov je pôsobivý a ich cena je primeraná – to je to čo 
starostlivo sledujeme. Sme závislí na výkonnosti našich zariadení 
a náš tím pracuje v harmónii. Výška pomoci, ktorú dostávame  
je na špičkovej úrovni a toto konštatovanie je veľmi dôležité v  
našej činnosti.”

Medzi faktory, ktoré berieme do úvahy pri výberových  

ZX350LC-5 (v popredí) a ZX210LC-5 vykonáva na dvore recykláciuZX130LCN-5 zisťuje materiály

konaniach pri projektoch ako je M3 patrí: značka rýpadla, 
spoľahlivosť strojov, ich údržba a servisné plány, sevisné priestory 
predajcu, životnosť strojov a aktuálne emisné predpisy.

“To všetko znamená, že musíme prevádzkovať najmodernejšie 
stavebné stroje,” uzatvára Vernon. “Máme pomerne nový strojový  
park Hitachi Zaxis-5 rýpadiel a toto tiež pomáha prilákať  
dobrých strpjníkov.

“Balfour Beatty je naozaj dobrá spoločnosť na prácu a 
má vysokú úroveň odborných znalostí. Samozrejme, že má 
dostatok zdrojov a silnú štruktúru riadenia na mieste, ktorá vždy  
uľahčuje život.”
Upozorňujeme, že obrázky môžu zahŕňať úpravy / prílohy, ktoré boli vykonané u 
miestneho predajcu.

Stavenisko
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Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.’s (HCM) Ryugasaki 
továreň vyrába a distribuuje Hitachi kolesové nakladače 

do celého sveta. Umiestnená na 258000 m2 mieste v meste 
Ryugasaki, severovýchodne od Tokia továreň montuje širokú škálu 
kompaktných a stredných ZW-sériových strojov.

Ryugasaki továreň bola založená, aby vyrábala vysokozdvižné 
vozíky v roku 1952 a prvý kolesový nakladač vyrobený v Japonsku 
(v licencii USA) zišiel z výrobnej linky v závode v roku 1960. Prvý 
produkt vyvinutý len pomocou japonskej technológie nasledoval 
24 rokov neskôr a továreň sa stal súčasťou skupiny HCM v roku 2005.

Toto viedlo k začatiu prvej generácie ZW-série čelných 
kolesových nakladačov v roku 2006. Najnovšia rada ZW-5 strojov 

Kde sa počíta so 
zákazníkom
Ground Control navštívilo Japonsko, aby Vám exkluzívne prinieslo 
pohľ ad zo zákulisia na domov kolesového nakladača Hitachi ZW –  
Ryugasaki továreň – a pohľad na posledný vývojový produkt:  
hybridný model

bola predstavená v roku 2012. Najnovšie rady sa pohybujú od 
ZW140-5 až po ZW250-5  v súčasnej dobe k dispozícii v Európe – 
plus séria ôsmich menších modelov od ZW20 po ZW120 / 120-5 
pre japonský trh.

Impozantná Ryugasaki továreň zahŕňa samostatné zariadenia 
pre zváranie, obrábanie, lakovanie, montáž, testovanie, vývoj a je 
základom pre 750 HCM zamestnancov.

Jedna smena funguje na dvoch montážnych linkách, jedna 
pre ZW20-90 a druhá pre ZW100-250. Tieto sú spojené s dvomi 
smenami pridelenými na zváranie a ostatnými linkami na výrobu 
6000 ZW-5 kolesových nakladačov ročne. Najpopulárnejší model  
je ZW100 / 100-5 vzhľadom na dopytu na domácom trhu.

Výrobný proces začína zváraním súčastí, ktoré tvoria hlavnú 
konštrukciu   – predné a zadné rámy, ako aj zdvíhacie rameno a 
lopaty – potom potrebné obrábanie a lakovanie týchto častí.

Zástupca vedúceho pre obrábanie a zváranie Masaaki Watabe 
hovorí: “Sme hrdí, že Hitachi kolesové nakladače sú používané po 
celom svete. Naše hlavné ohľ ady sú na bezpečnosť, kvalitu, dodávky 
a každodenná bezpečnosť je na prvom mieste v závode.”

Pokročilá technológia v Ryugasaki továrni zahŕňa 20 zváracích 
robotov a rad laserových rezacích strojov (pre menšie komponenty 
a kovové platne). Nápravy a niektoré prevodovky sú produkované 
Hitachinaka továrni a kabína je dodávaná externým dodávateľom.

Majster Yoshiaki Hashimoto je zodpovedný za montážne linky, 
vrátane personálu a ich častí, ako aj zdravie a bezpečnosť. “Trvá 
to päť hodín zostaviť jednu jednotku prostredníctvom ôsmich 

Dve montážne linky kolesových nakladačov v Ryugasaki továrni

Hlavné zložky sú zvárané na mieste



 

Pokročilá technológia od Ryugasaki
Hitachi predstavila svoju prvú masovú výrobu hybridných kolesových 
nakladačov na výstave Intermat v Paríži (apríl 2015). Inovatívny nový 
čelný kolesový nakladač ZW220HYB-5 bol navrhnutý a postavený 
v Ryugasaki továrni.

Bol vyvinutý ako súčasť HCM potreby vyrábať ekologický produkt, 
ktorý bude využívať podstatne menej paliva, než tomu bolo v roku 
2010. To je reakcia na svet, ktorý sa zameriava na ochranu životného 
prostredia a dôsledok stále prísnejších emisných predpisov.

ZW220HYB-5 zahŕňa 100% osvedčené technológie skupiny 
Hitachi z Bullet Train rýchlovlakov a EH-série dumperov, ktoré boli 
špeciálne vyvinuté pre hybridný kolesový nakladač.

Na dosiahnutie tohto cieľa má ZW220HYB-5 štvorvalec poháňaný 
generátorom, ktorý produkuje energiu na pohon dvoch elektrických 
motorov. Keď sa stroj valí alebo brzdí,  tak sa pokračuje v ukladaní 
elektrickej energie v kondenzátore. Pri akcelerácii využíva energiu 
generátora a kondenzátora a preto menej otáčok je potrebných na 
dosiahnutie normálnej jazdnej rýchlosti.

Riadiace jednotky sú kľúčom k elektrickému procesu a chodu 
motora. Napríklad pri zdvíhaní a nakladaní je automaticky nárast 
otáčok motora v súvislosti s nákladom – a nie je nutné používať 
akceleračný pedálu.

Sú tam štyri hlavné výhody hybridného systému: znížená 
spotreba paliva, zvýšená spoľahlivosť a bezpečnosť, menej hluku 
a jednoduchá obsluha. Spätná väzba rozsiahleho testovania 
zákazníkmi HCM pri nerastných surovinách v lome a nakladaní 
s odpadmi miest v Japonsku bola veľmi pozitívna. To pomohlo 
vývojovému tím úspešne doladiť ZW220HYB-5 pred jeho 
zavedením na miestny trh.

“HCM je neustále zameraný na zvýšenie spokojnosti zákazníkov 
vývojom najnovšej pokročilej technológie,” hovorí Hitachi 
Construction Machinery (Europe) NV špecialista na kolesové 
nakladače, Vasilis Drougkas. “Zákazníci vyžadujú vysokú úroveň 
výkonu, zníženie spotreby paliva a nízke náklady na vlastníctvo – 
to je výzva pre budúci vývoj Hitachi kolesové nakladače.”
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rôznych stupňov,” vysvetľuje. “Ide o typický deň v továrni, kedy 
budeme celkovo produkovať desať jednotiek.”

Montážny postup začína spájaním zadného rámu a nápravou. 
Potom nasleduje spájanie  predného rámu s nápravou a plus 
protizávažia, aby došlo k spojeniu predného a zadného rámu. Motor 
je inštalovaný ako ďalší postup, predtým ako sú nainštalované 
valce, olejová nádrž, kryt motora a iné kryty.

Kabína je potom pripojená k stále rozpoznateľnejšej  
konštrukcii. Potom nasledujú schody, blatník a zostávajúce kryty. 
Predposledná etapa zahŕňa doplnenie hydraulického oleja a  
nafty, takže motor môže byť zapnutý, a pohyb zdvíhacieho  
ramena a lopaty testovaný. Napokon kolesá, predný blatník a 
svetlá sú posledné postupy nového ZW-5 kolesového nakladača.

“Som veľmi pyšný na svoju pozíciu na montážnej linke,” dodáva 
pán Hashimoto. “Ryugasaki továreň je” materský závod “pre 
Hitachi kolesové nakladače a takto je to veľmi dôležitá úloha. 

Najdôležitejšia je bezpečnosť – počet úrazov musí byť nula. Takto 
môžeme dosiahnúť čo najvyššiu úroveň kvality a JIT [just-in-
time=načas] systém efektívnejší.”

Všetky žiadosti o prispôsobenie produktov môžu prebiehať vo 
výrobnom závode alebo u jedného z predajcov Hitachi v Európe. 
Tieto sa líšia v závislosti na aplikácii, načo má stroj byť použitý   
(ako je v lome alebo v odpadovom hospodárstve), ale aj typ 
lopaty a vystužený rám patria medzi najpopulárnejšie položky 
špecifických zákazníkom.

Záverečná kontrola a kontrolný postup pre každý produkt sú 
typické pre odhodlanie Hitachi vyrábať produkty s nezlyhávajúcou 
kvalitou v reakcii na potreby zákazníkov. Ryugasaki továreň s 
ohľadom na túto skutočnosť má tiež vnútornú cestu a rozsiahlu  
720 m testovaciu dráhu pre kontrolu rýchlosti, brzdenia a 
manipulácie. Toto je vedené po obvode miesta a zahŕňa sekciu 
strmého kopca.

Bezpečnosť, kvalita a dodávky sú hlavnými prioritami v továrni

Záverečná kontrola a kontrolný postup

Inovatívne nový ZW220HYB-5 bol koncipovaný v továrni Ryugasaki

Trvá päť hodín zložiť kolesový nakladač
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