58

Stroje a zařízení

Dempr HD605-8

Zákazníci si nejvíce cení
spolehlivosti a ekonomičnosti
Dempry Komatsu se natolik osvědčily například ve společnosti
KÁMEN Zbraslav, že se firma rozhodla k další objednávce posledního
modelu dempru HD605-8, říká Ing. Jaromír Kůrka, odborný prodej
strojů Komatsu v KUHN-BOHEMIA a.s.

●● Kolik těchto strojů ve firmě KÁMEN
Zbraslav právě využívají a kdy byly
pořízené?
Společnost KÁMEN Zbraslav pořídila tento stroj jako druhý, první koupili
dempr HD605-7 v roce 2015.
●● Proč se rozhodli právě pro tyto stroje?
Hlavním důvodem pro nákup druhého stroje byla spokojenost jak s prvním demprem tak i s ostatními stroji
KOMATSU.
●● Jakou činnost stroje vykonávají,
v jaké výrobní fází pracují?
Dempry KOMATSU se v provozu firmy
KÁMEN Zbraslav používají především
pro odvoz rubaniny z rozvalu do násypky primárního drtiče drtící linky.

Přeprava dempru do společnosti KÁMEN Zbraslav
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●● Mají stroje nějaké zvláštní
specifikace, konfigurace, nějaká
výjimečná příslušenství?
Pevné dempry KOMATSU jsou standardně dodávány se „skalní“ korbou
z vysokopevnostní, otěruvzdorné oceli
a technologickým vážícím zařízením.
Pro snadnější údržbu byl stroj osazen
automatickým centrálním mazáním.
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●● Jaké jsou dosavadní zkušenosti
s těmito stroji?
Z dosavadních zkušeností si ve společnosti KÁMEN Zbraslav asi nejvíce cení
spolehlivosti nejen demprů, ale i ostatních strojů KOMATSU.
●● Co na strojích zákazník oceňuje
nejvíce?
Spolehlivost a ekonomičnost provozu.
●● Dokážete posoudit, jaké výhody
mají stroje z pohledu zákazníka oproti
konkurenčním strojům?
Pokud jde o dempry KOMATSU, jednou
z jejich největší předností je minimální
poloměr otáčení, který umožnuje rychlejší a hlavně bezpečnější manévrování
s těmito stroji.
●● Jak jsou spokojeni se servisem strojů
ze strany dodavatele?
Dobré zkušenosti s fungováním servisu
jsou také jedním z důležitých faktorů při
nákupu dalších strojů, což samozřejmě
mělo svoji roli při rozhodnutí o nákupu
nového dempr HD605-8.

Dempr bude odvážet rubaninu k drtící lince

●● Uvažují o dalších těchto strojích?
Objem výroby kameniva si nejde bez
pravidelné obnovy techniky představit
a vzhledem k dosavadním zkušenostem
se stroji KOMATSU, je reálná možnost
dodávky i dalších strojů. n
-advertorial-

Více o stroji na:
https://www.kuhnbohemia.cz/cs/
building-machines/products/komatsu/
dempry-s-pevnym-ramem/hd605-8

Korba z vysokopevnostní oceli má objem 40 m3

O nákupu rozhodly také dobré zkušenosti s fungováním servisu strojů Komatsu
www.stavitel.cz
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