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Stroje a zařízení

Nový dozer D375AX-7 byl předán zákazníkovi – společnosti Revitrans

Rok a půl v pandemii:

Mohou chytit stroje vir?
Čísla o vývoji trhu máme průběžně a jsou velmi pozitivní, trh roste
dvouciferným tempem. Prodeji stavebních strojů se daří, ale začínáme
narážet na kapacity výroby, které často nestačí včas pokrýt celou
poptávku, říká DANIEL SYS, ředitel společnosti KUHN-BOHEMIA a.s.
●● Může mít současná situace dopad na
servis prodávaných strojů?
Svým způsobem dopad jistě měla a možná mít bude. První změnou chování
v servisu strojů bylo přizpůsobení se
nastavení nových hygienických pravidel Při kontaktem se zákazníky ať už při
vjezdu do areálů a na staveniště či při
kontaktech s obsluhou stroje při provádění servisu. Dalším faktorem byl průběh nemoci, karantény a jiná omezení
s dopadem na aktuální kapacitu servisu.
To vše v dobách, kdy stroje „jely na
plné obrátky“, stavebnictví se celkově
dařilo a nadále daří.
Do budoucna nám to přinese nutnost
dále posílit tým servisních mechaniků
připravených na novou situaci na trhu.
●● Máte již čísla o dopadech nouzového
stavu na váš prodej?
Čísla o vývoji trhu máme průběžně a jsou
velmi pozitivní, trh dvouciferně roste. Pro-
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deji stavebních strojů se daří, ale začínáme
narážet na kapacity výroby, které často nestačí včas pokrýt celou poptávku. Důvodů
je několik: Hlavní faktor vidím v obavě
výrobců z budoucí krize při příchodu pandemie, pramenící Ze zkušeností z krize
po roce 2008. dalším faktorem je nebývalá
poptávka zákazníků vysoce převyšující výrobní kapacity zasažené restrikcemi spojené s Covidem-19 a současná snaha výrobců
omezit závislost na dodávkách komponentů z Asie a hledání jejich náhrad.
●● Jaká opatření jste přijali ve vztahu
ke svým zaměstnancům?
Zaváděli jsme všechna nezbytná opatření k omezení šíření nákazy Covid-19 požadovaná v tuzemsku, ale zachovali jsme
přitom plnou funkčnost všech činností
firmy. Naštěstí jsme neprošli žádným
fatálním postihem nemoci z řad zaměstnanců, ani rozsáhlou karanténou.
●● Je něco, co byste nyní udělal jinak?
Myslím, že naši zaměstnanci správně
pochopili a uchopili všechny potřebná
opatření a v případě opakování takové
situace bychom postupovali stejně s větší zkušeností.

Daniel Sys: Předpoklad dalšího vývoje
na další měsíce a roky zůstává příznivý, stavebnictví se daří nejen u nás ale
i v okolních zemích.

●● Máte predikci ekonomického
dopadu nouzového stavu na prodej
stavebních strojů – aktuální i do
budoucna?
Předpoklad dalšího vývoje na další měsíce a roky zůstává příznivý. Stavebnic-
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KOMATSU CRAWLER DOZERS D375A-8
– dozery Komatsu kombinují pohodlné
pracovní prostředí s nejnovějšími
technologiemi konstrukce radlice čímž
poskytují vysoký výkon během celého
pracovního cyklu. Vysoce kvalitní
komponenty a jedinečná konstrukce
podvozku činí z dozerů Komatsu
nákladově nejefektivnější stroje ve své
třídě. Dozery Komatsu mohou být
také vybaveny inteligentními systémy
řízení stroje a dále tak zvyšovat svou
výkonnost. Typ D375A-8 má výkon
motoru: 474/636 HP, provozní hmotnost
72,9 t, šířku radlice 4,78 × 2,53/5,22 ×
2,53 m a objem radlice 18,5–22,0 m3

Předání stroje proběhlo na konci června na nové pobočce KUHN BOHEMIA v Mostě
(V Luhu 3464, Most)
tví se daří nejen u nás v ČR, ale v okolních zemích. Důvodů je více. Věřím, že
se brzy ustálí dřívější zvyklosti v dodacích lhůtách strojů.

na pásová rýpadla. Situace s odchodem
VB z EU jsme nijak nepocítili, dodávky
zboží jdou pro nás ve stejném režimu
jako dosud.

●● Můžete zmínit současnou situaci
z výroby strojů z evropských továren,
které jsou v Itálii, Německu i Anglii?
U Komatsu je situace stabilní a až na výjimky máme k dispozici celý sortiment
v přiměřených dodacích termínech. Jednotlivé výpadky padají na vrub chybějících komponentů, Jak jsem již říkal.

●● Ovlivnila pandemie postoj firmy
k okolí – nadace, sponzoring? Jaká je
vaše strategie v této oblasti?
Ne, máme svojí jasnou strategii nyní
nově opřenou o nový „brand positioning“ u Komatsu, který souvisí se 100letým výročím od založení firmy.

●● Pocítili

jste odchod Velké Británie
z Evropské unie?
Komatsu má v Newcatslu jeden ze svých
výrobních závodů, kde se vyrábí všechwww.stavitel.cz

●● Snažíte se jako firma bojovat
proti nedostatku strojníků, kteří by
obsluhovali vaše stroje?
Trvale hledáme nové servisní mechaniky a tady máme svojí strategii, jak být

úspěšní. Své nové strojníky si však již
musí hledat stavební firmy.
●● Pociťuje Kuhn Bohemia nedostatek
kvalifikovaných lidí?
Podle publikovaných dat o demografickém vývoji nás dlouhodobě čeká úbytek
počtu pracovních sil. Naším úkolem ve
firmě je hledat nejlepší lidi na trhu a získat je pro práci u nás. Máme k tomu hodně předpokladů a dosud jsme úspěšní.
Jsme stabilní firma s kvalitním prodejním sortimentem, máme moderní zázemí poboček po celé republice a máme
šikovné lidi.
●● Co je z vašeho pohledu největším
problémem tuzemského stavebnictví?
Máte i jeho řešení?
Problémů českého stavebnictví je řada,
koncepční řešení by měli hledat kompetentní lidé na vládní úrovni a v parlamentu... n
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