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Nak!ápěcí rotátory - skvělí pomocníci stavbařů
Doslova tevoIuci v oborLt zenrnich

prací vyvolávaji tzv, nal(lápčci Io-
lá|ur). u nlu7ll tlj lťl tl<jerr trl1,1lpirtt.
lle ttreotllezetlott lntaci lopaty. ci
jincl]n 5}.len]ovťho nistroje, K rý
padlu je lze Llpevnit přílno na čepy
nebo pomoci rychloupinače, Pokud
.c .troi l }ttžirá iednoIlaeloVi I ni]ni,
jcn kc svahor,ání ncbo terónnim ťlpra-
vlrm), jc výhodnčjší přírnó upnuti
lolátot,u na čepy na náSadě týpadla,
p],otože se Sniži konslíukční \,ýška
a zbytečně se nesniží rýpaci síla lo,
paly Vla.tr,í rnlálol llltl/,c tl lliLlc-
rých prací vyčnivajicimi válci hydlo-
lnotoru pt,ekizct - tt.rpr. pri ltloul.ctti
úzkých a hlubokých rýh. Takó prácc
s hydraulickýnl kladivenr zklacuje
.jeho životnost, V takoVých případech

se doporučuje upevnění lotátoru po
nlocí rychlottpínače, ktelý lro unložnt
pro tyto práce odpojit,

Moztttlrt unirctziInilto ttalocctli
l.rpat1 tloroli rlelrl.ji a b,.z pr.jrzde-
rli slťoje zvládl]out výkopové prácc
kolen slottpů, záklatlů a zdí budov

nebo nlezi podpěr,anri konstlukci
a potlubím S takovoli přesnosti. že
ncvyžaduj í ruční <lokončovát,ti. Tak
jť tli(lii pali\o tta zb;t,.itre poji7-

Ir._rklipcrrí. r,otcci u or lcdutlí 11.1ll,,t -

pilIilťť, lřl tzr ttrz.tt ttléttt nltlltl,.,I
niln ovládáni se lychlosl lilnkci ři(li
legulací průtoku nožtrínr pedálcttr.

sll,,|.,ť||lrsll St,:clu t,tst AB. j <j r.,lr z
rllrr:rllrrr rl,,r,,u uajiit'Lrje nnrl čet
l(li sPolcčnost Naklápěcí rotáto],y. Ta
znjisti,/1ticrrlcůnr úpravu stávajícich
Irllr,l| |lť|rl, ll:]:,lrliů l1,1! ilrťlliln pri-
slrrtrrj,,lr .r,l:ll,t. r,Ů l1l\ (lť,nllnli],/l lu
r rltlrlillrr trpnttti, Označení ílrenlních
.rll.rlrtir11 1(, ,,,Ir oztttu uJ trp.,r tlur a;i
sriLr lrsr sl lu/lťčl a prúInélelD čť
Ir|| r,||,,,,. I |1,1ll,||]o,Ií, c,1.otr dirttcrl
l trr litty tla l]lnotl]ost stroje,

|'I| \.,ll,ť nl.tlí/i5ada_ /c \}hranj
rl,rlle ttr.ttrt byt in.talntán tta.troj
\ \\..illl \)kollťlll J lllll(tlll.,sll. Ilť/

l?lj,,,,tl,, ll, tut.lai s nakl,jptl tq rut.jt,l
rLll )']ó oLll,ulttjc LlulvLutl,

pt,t kt.,t1 ie tlricn, Predl idctte rno-
dcly v l]rně zahrnovaly rotátory plo
rýpadla, miklor,ýpad]a a nakladače
s hn]otností od 2 do 26 tun.

Vývoj naklápěcich totátorťl zdalcka
llťkollťi. \J pIid,j\n} h).]rdultťk) \)
r.rtl lze tllrpi, pitpu1it i irltegrorarlj dra
pa[. kt,.,r1 zr lidrl., rttrnipttlaci s t,ottre-
mi, kládanli, obrubníky apod. o
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dčni i mzda potnocnýclr ptacovníků
Jak ukazují švéclské ikušénosti. rt,ste
píodLlklivita práce o l5 až 35 %.

ADAPTÉRY A OVLÁDAČE
K urllJlItr rotal,.J|t| sť r)7adrrjr

alcspoli tři hydlaulické okrulry - pt,o

l/šc!íťd nno:jt ti lí1,ol(itorLt něnlecké.tpolečnost i íl K,ý |ři .\ i ll ] iI'

což alc 7ncmožňlt.jc obslttzc lo-
i|litlirl\putllo Takauc,hi lit rychlost tinkcí nczlivislc - nitpř,
l tttlklLipět,in rottilo- r,ychlc naklápčt l ponlalu ()t1lčc1 l()
rcm Xl2 u ,;vthtll,ttl,/ patu. Dalši způsob ()vlltdilni nllstl()iii
lopLtlou v rýpacllc.již zllbttcloratlýnli rIr,čnlll

pt,tlporc ionil lnč ovliitIanýrlri okluhy
byl znroclcrn izrlvlrn sclvrlrl v l1rdán inl.
řizenýnr pediilcnr ncbo přidavnýtn
prvken] na joysticl(tl,

BRNĚNSKÉ PŘEKVAPENi
Stavebni veletrh v Brně předvedl

ncdávno zcjnróna nal(lápčcí rotátory

OSUD NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ
žlžKOV sTÁLE NEJASNÝ

pq,. g l,,pcrsl í] spolcčrtost Scklr,lr
Cr,.Lrlr.i 

"l,,jr 
,,a pl.irrrlr ,,horrrlt firrllci

onaIistickntt httdor rr Irrazsktlln \ak]ado-
vého nádraži Zižkov, Firma představi]a
rrckolik posLrdLů_ |\lť|i Ilť\ouhIa\I \ pJ-
InáI|\ll\otI o(,1||,J||u|| §lil\ h), lrl1,1i ,/aI]lť

nr zb.ruI'at btrdor rr.je občcnskť .dl'llžťl]t
Tacly rrcní dcvclopct,clvo, Na pozetrrcích
nádlaži chce developer postavlt byty plo
asi l5 000 lidí, kancelářské budovy, nebo
obchodní plochy.

PŘEROVSKÝ ŽELEZNlČNÍ UZEL
ĚEKÁ MODERN|ZACE

Sprara zcl;ztti.tti dopt,ul ni cest; z.r

lrijill rr,z.alrlu,r r c1,orltt,rrl,." a rtlod.,r
l] l/i]c i IiJl,,\.kJ /ť]c/l]i('lli .lalliťJ,
Snlrčcsti pn,jcktu j,orr úprnry kol.,ií
a nástllpišť ivybudování nor,ého ptxl
cltodu L niln, |r\|ll ť1,jpJ p,,lrrl Jo z,,

čátku |oku 20],l. Stavbaři tlpťaví 25 knr
knleji :r zhnrhr l0[t týh)bel. l)budrrrr
lrr-rr r.i zlhczp.,eur ar í,/dlilťn i a lI!l.\'ll i

rcdcrti. opr,.rti iť|ť/l]la,nl ,nosl. V pli
.lolJ l]iidr3,/i pl,\lr\ í ltor j hczl,rricr,,r)
podchod \ nistllIi.lil]l. klťrá §j rl,\ llť/
dočkcji úl,trt V Prerore plárrrrji i lllrr.
hou ctapu modcmizace, ktelá však zlčrlc
nejdřive až po loce 2015.

sTAVBA MtADoBOLEe_LAVsKÉ
TANGENTY ZACNE POCATKEM
PŘÍŠTÍHO FOKU

Vistal hc serernv}tIrrlllrri i:]lti ol,
cltvcttt Mladé Bolesl.rr i. Lt.,rj,tlr,rl,,
z celrtra lnčsta dopmvrt. nlii hýl zlrlllijcrlll
p,.'ál[ťtll Iilil ll]o r,,l,rr S.,r.,r,,r ), ll, ll
lrí část obchvattl t]a\,ížc l]ii.iiž l|()l()\()ll
nultou ctapu a mčJa by vyvltclčt tltlllrlrl rr

smčlctrr na výpadovky z nlčsllr, lrirllrrtcrr
váni al<ce vyclrázi z rrsncscIti lllirly lr tttel
by na ni 3()0 nrilioni] lillrLttt In)sl,\,lll()1ll
Státni lbnd doplltVlri ill ll,ilslnllllll\.

NEJLEPŠi STAVEBNÍ VÝnOBKY
A TEcHNoLoGlE RoKU 2o1o
ocENĚNY
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