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Kromě povrchových vrtacích souprav určených do lomů, je 
nyní Atlas Copco plně vybaveno pro dodávky drtící a třídící 
techniky a strojů pro lomy, demolice a recyklaci. Expanze 
do těchto odvětví je spojena s převzetím rakouského 
výrobce Hartl Anlagenbau a jeho produktovou řadou 
Powercrusher.

Tyto stroje, dnes nesoucí jméno Atlas Copco Powercrusher, jsou 
uznávány po celém světě pro své pokročilé technické řešení, 
vysokou kvalitu a spolehlivost. S tímto krokem je spojen nejen 
jednodušší a nákladově efektivnější přístup ke kompletním 
produktovým řadám Atlas Copco, ale také možnost využívat 
servisní služby a střediska po celém světě.

Kompletní služby
Produktová řada Atlas Copco Powercrusher a s ní související 
služby je začleněna do divize povrchových vrtacích souprav - 
Atlas Copco Surface Drilling Equipment (SDE).
Andreas Malmberg, prezident této divize, říká: „Výrobní řada 
Powercrusher je velkým přínosem pro naše zákazníky. Je 
skvělým doplněním naší současné produktové nabídky a vytváří 
ze společnosti Atlas Copco kompletního partnera v dodávkách 
vybavení pro těžební, demoliční a recyklační průmysl.“
Stroje Atlas Copco Powercrusher jsou určeny pro přímé nasazení 
do lomu nebo staveniště. S možností dodávat drtiče a třídiče 
spolu s dalšími produkty Atlas Copco je spojena optimalizace 
procesu výroby kameniva a zvýšení celkové produktivity. 
Stroje Powercrusher vynikají neotřelým designem, uživatelskou 
jednoduchostí, vysokým výkonem a spolehlivostí.
Produkty Powercrusher spolu s celosvětovou prodejní a servisní 
sítí Atlas Copco nabízí řešení pro většinu požadavků na drcení 
a třídění.

85 let zkušeností
Hartl Anlagenbau má za sebou dlouhou a úspěšnou historii 
v oblasti drcení kamene. Společnost byla založena v roce 1925, 
a od roku 1980 se zabývá výrobou drtičů a třídičů. Díky svým 
zkušenostem, know-how a technickým inovacím, si společnost 
vybudovala celosvětovou pozici v oblasti drtící a třídící techniky 

Atlas Copco rozšiřuje portfolio o mobilní drtiče a třídiče
a vyrábí přes 400 strojů ročně ve výrobním závodě v St. Valentinu 
v Dolním Rakousku.
Tyto stroje jsou určeny pro mnoho různých typů firem působících 
v různých odvětvích, jako jsou povrchové vrtání, stavebnictví, 
demolice, výstavba silnic, recyklace, odpadové hospodářství 
a zpracování kameniva.

Široké spektrum použití
Produktová řada Powercrusher zahrnuje mobilní pásové čelisťové 
drtiče, odrazové drtiče, kuželové drtiče a třídiče s kapacitami 
v rozmezí 200 až 500 tun za hodinu.
Hlavní předností čelisťových drtičů je unikátní patentovaný 
pohyb čelistí QUATTRO. V porovnání s ostatními čelisťovými 

drtiči, tento pohyb umožňuje drcení větší kusovitosti kameniva 
bez zablokování drtící komory. Díky tomuto pohybu dochází 
k vtahování materiálu v horní části drtící komory a tzv. dodrcení 
materiálu při výstupu z drtiče a s tím je spojená lepší kubicita 
výsledného materiálu.
Odrazové drtiče vynikají vysokým výkonem a svojí robustností 
jsou předurčeny pro nasazení v nejtěžších podmínkách. 
Uspořádání rotoru a dopadových desek umožňuje použít 
odrazové drtiče i jako primární. Odrazové drtiče umožňují drcení 
velké kusovitosti vstupního materiálu, jak při nasazení v lomech, 
tak při recyklaci stavebních odpadů.
Kuželové drtiče jsou vhodné pro sekundární a terciální drcení 
nebo drcení tvrdých a abrazivních materiálů. Vynikají velmi 
nízkými náklady na opotřebitelné části a vysokou kvalitou 
výstupního materiálu.
Třídiče jsou kompaktní, vysoce výkonné jednotky, ideální pro 
doly, lomy a recyklaci. Mohou být použity ve spojení s drtiči nebo 
samostatně nakládány nakladači nebo bagry.

Servis a financování
Kromě těchto produktů dodává Atlas Copco vysoce kvalitní 
balíček služeb pro zajištění konzistentního a optimálního výkonu. 
Součástí tohoto balíčku je tzv. Crush Care, který zahrnuje 
prodlouženou záruku, pravidelné servisní prohlídky a dokonce 
i PROCOM monitoring přes satelit. Služba Crush Care znamená, 

že během prodloužené záruky na 6000 mth nebo první čtyři 
roky provozu drtiče nebo třídiče budou tyto stroje pravidelně 
udržovány a servisovány vyškolenými servisními techniky Atlas 
Copco.
Další součástí balíčků služeb pro budoucí zákazníky je unikátní 
financování poskytované společností Atlas Copco Customer 
Finance. Díky své bohaté mezinárodní zkušenosti, Atlas Copco 
Customer Finance pomáhá zákazníkům najít nejvhodnější 
možnosti financování pro zařízení, které potřebují. Široká nabídka 
obsahuje leasing, splátkový prodej, dodavatelský úvěr a další 
individuální financování projektů.

Atlas Copco, světová jednička v důlní a lomové technice.

Hutnící a vibrační technika 
v novém kabátě Atlas Copco

Stavební technika Atlas Copco rozšířila sortiment 
o hutnící a vibrační techniku. Proto nyní můžeme na-
bídnout jak pneumatická bourací kladiva, hydraulické 
agregáty s příslušenstvím, motorová bourací a podbí-
jecí kladiva, tak i hutnící pěchy, vibrační desky a válce, 
vibrátory betonu, vibrační lišty a dokončovací hladičky 
betonu.
Všechny řady Atlas Copco lehké hutnící a vibrační 
techniky vycházejí z technologie Dynapac, která patří 
mezi nejúčinnější a nejspolehlivější na trhu vibrační 
a hutnící techniky.
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Poznámky:
1) Základní teplota pro výběr oleje je závislá na schopnosti daného typu přimazávání (difuzéru nebo pístového přimazáváni) spolehlivě a efektivně rozprášit olej do kladiva. Pokud nejste 
omezeni daným typem přimazávání, zvolte hustší olej. Všimněte si, že teplota mazaných vnitřních částí ponorného kladiva nepřesahuje 66 stupňů Celsia. 
2) Doporučené mazání je 1 litr oleje za hodinu při pracovním tlaku 20m3/min. Při zkrápění vrtu vodou bymělo být toto množství oleje zdvojnásobeno.

Vysokotlaké kompresory, výkonnější vrtací soupravy a vysokotla-
ká ponorná kladiva jsou běžným standardem na dnešním trhu 
a právě pro ně Atlas Copco Secoroc vyvinulo oleje Super-Tac. 

Secoroc Super-Tac oleje

Na prvním vrtu 
jsme začali vrtat 
s kladivem COP 
54 Gold Express, 
které osádka stro-
je běžně používá 
pro tento průměr 
vrtu. Zhruba v 60ti 
metrech jsme 
pozorovali menší 
přísun vody z vrtu, 
to však neovlivni-
lo rychlost vrtaní, 
která se pohybo-
vala 5,30 minut 
na jednu trubku. 
Po dokončení vrtu 
osádka provedla 
zapouštění sond 
do vrtu. Mezitím 
jsme kontrolova-

li opotřebení roubíků na vrtné korunce (obrázek č. 1). Korunka 
odvrtala 120 metrů ve středně tvrdé hornině. Na roubících bylo 
znatelné opotřebení, to jsme v krátkém čase odstranili výkonnou 
bruskou Grind Matic Manual B-DTH, která nabrousila roubíky do 
původního tvaru. 
Následující den byl jako zrozený pro nasazení nejmladšího člena 
z velice úspěšné řady Secoroc Gold – COP 44 Gold. Tato řada 
ponorných kladiv Secoroc je velice oblíbena u našich zákazníků 
zhledem ke svému vysokému výkonu, pracovnímu tlaku až 35 
bar, jednoduché údržbě a extrémní odolnosti vůči otěru na plášti 
kladiva.
Po zhruba prvních 50ti metrech jsme se rozhodli otestovat roz-
dílné pracovní tlaky při vrtání. Po nastavení kompresoru z 20 na 
25 barů se rychlost vrtání na jednu trubku zprůměrovala na 4,35 

Technické vybavení

• Atlas Copco Kompresor XRVS 366 – 20 bar
• Vrtná souprava Comacchio MC 900 P
• Vrtné trubky Secoroc 89 x 3000 x 6,3 mm 
• Ponorné kladivo Secoroc COP 54 Gold Express, COP 44 Gold.
• Vrtné korunky: 130 QL 50 shank, konkávní čelo, kulové roubíky
 130 TD 40 shank, rovné čelo, kulové roubíky

Srovnávací test kladiv
Secoroc COP 54 Gold Express 
a COP 44 Gold

minut. Zhruba na 70. metru se znatelně zvýšil tlak spodní vody, 
která zpomalila vrtání o cca 1 minutu na trubku. Především díky 
velice profesionální práci osádky jsme se ale brzy dostali zpět na 
podobný čas za vrt jako na prvním vrtu.
V tabulce lze dostat více informací o parametrech a spotřebách:

Spotřeby a parametry kompresoru

 COP 54 Gold Express COP 44 Gold
Pracovní tlak 20 bar 20 bar (25 bar)
Otáčky motoru 1700 1700 (1800)
Zatížení 69 % 69% (84%)
Momentální spotřeba 37 37 (45)
Celkový provoz na vrt 9 hodin 9 hodin 
Celkový čas na vrt 4:00:41 4:30:21

Po kompletním vyhodnocení našeho srovnávacího testu jsme 
došli k názoru, že obě kladiva Secoroc jsou schopna vrtat s ko-
runkou 130 mm se srovnatelným časem na vrt. Dalším z hodno-
cených hledisek je životnost pláště kladiva COP 54 Gold Expres. 
Při plášti kladiva 120 mm a korunce 130 mm je odhadovaná ži-
votnost pláště na 2500–3000 metrů. 
Nicméně i pro tyto nestandardní rozměry má Secoroc řešení 
v podobě tzv. přeplášťování kladiva pomocí tzv. sady Eko kit. 
Ten obsahuje: spodní matku, plášť, horní matku kladiva a sadu 
O kroužků.

Děkujeme profesionálnímu přístupu firmy Geoprůzkum České 
Budějovice, zvláště pak panu Korešovi a jeho zaměstnancům.

Atlas Copco jako jeden z předních výrobců stavebních 
strojů a jejich příslušenství nemohl chybět na letošním me-
zinárodním stavebním veletrhu IBF 2011.
Cílem společnosti Atlas Copco bylo pro tento rok předsta-
vit zákazníkům inovativní novinky v rámci trvale udržitelné 
produktivity z oblasti kompresorů, mobilních elektrocent-
rál, stavebních a důlních strojů. Inovace, ke kterým vývoj 
nových produktů směřuje je zcela jasný – snižování provoz-
ních nákladů. V praxi to znamená především nižší energe-
tickou náročnost výrobků při plnění požadovaných potřeb 
zákazníků v běžných, ale i extrémních podmínkách. 
Dvoupatrový stánek společnosti Atlas Copco se nacházel 
na volné ploše R. Dominantou byl mobilní a odrazový drtič 
Powercrusher PC 1375, společně s devítimetrovým tele-
skopickým osvětlovacím stožárem QLT H40. 
V rámci veletrhu byl slavnostně uveden na český a sloven-
ský trh nejmenší mobilní kompresor XAS 27 poháněný 
benzínovým motorem Honda s elektrickým startováním. 
Díky jeho kompaktnímu provedení, modernímu designu 
s kombinací ocelových a plastových dílů se stal středem 
zájmu většiny příchozích. XAS 27 je nejnovější a nejmenší 
kompresor, který doplňuje současnou produktovou řadu 
mobilních kompresorů Atlas Copco. Kompaktní rozměry 
a hmotnost tohoto kompresoru umožňují extrémně snad-
nou přepravu a manipulaci, díky kterým stroj projde větši-
nou komerčních dveří či výtahů. 
V rámci novinek byly představeny dále tři nová hydraulic-
ká kladiva řady HB s PowerAdapt systémem s vyváženým 
poměrem výkonu k hmotnosti a nové hydraulické nůžky 
CC 6000 s drtící silou až 180t. 
Zákazníkům zcela jistě neuniklo ani začlenění vibrační 
a hutníci techniky Dynapac pod křídla značky Atlas Copco. 
Tyto oblíbené vibrační desky a válce byly poprvé předsta-
veny v žluto-černém provedení a moderním designu. 
K vidění byl také kompresor s plastovou kapotáží HardHat, 
včetně nezbytných ručních sbíjecích a bouracích kladiv, ať 
již s pneumatickým, benzínovým nebo hydraulickým poho-
nem.
Během celé výstavy se zákazníkům věnovalo dostatečné 
množství odborníků z České i Slovenské republiky, kteří 
svým pozitivním přístupem k návštěvníkům pomohli vy-
tvořit velmi příjemnou a pohodovou atmosféru na veletrhu 
IBF 2011.

Atlas Copco na stavebním 
veletrhu IBF 2011

KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Mnoho našich zákazníků již delší dobu používá pro specifi cké vrty na 
tepelné čerpadlo 5 " (120mm) ponorné kladivo Secoroc s korunkou 
o Ø 130 mm. Standardně se pro tento průměr vrtu používají ponorná 
kladiva Secoroc 4 " (100 mm). Ve spolupráci s fi rmou Stavební Geologie 
– Geoprůzkum České Budějovice jsme vyrazili porovnat obě kladiva. 
V lokalitě poblíž Náměště nad Oslavou bylo připraveno pro porovnání 6 
vrtů o hloubce 120 m.

Grade
Product No.

3.8 liter
1 gallon

Product No. 
18.9 liter
5 gallon

Product No. 
207 liter

55 gallon

ISO grade
approx.

Viscosity
(Cst at 40°C)

Viscosity
index (typ)

Pour point, max. Flash point, min. Emulsion,  
min. to 35 ml

°C °F °C °F

Test Reference - ASTM D2270 D97 D92 D1401

Test Reference - ISO 2909 3104 2592 3488

Light 52334174 52333192 52333200 100 90-110 124 -26 -16 237 460 >60

Medium 52334182 52333218 52333226 220 198-242 121 -17 0 236 457 >60

Heavy 52334190 52333234 52333242 460 380-430 94 -12 10 235 455 >60

Extra heavy 52334208 52333259 52333267 680 560-610 94 -12 10 235 455 >60

Model Ambient or hammer inlet air temperature (1)

bar psi -26 – 7°C -16 – 20°F 7 – 16°C 20 – 60°F 16 – 32°C 60 – 90°F Above 32°C Above 90°F

0–10 0–150 Light Medium Heavy Heavy

10–17 150–250 Light Medium Heavy Extra heavy

17–28 250–400 Medium Heavy Extra heavy Extra heavy

Specifikace olejů Atlas Copco Secoroc:

▲ obrázek č. 1

Tyto speciální oleje byly zkonstruovány tak, aby vyhověly součas-
ným potřebám trhu. Super-Tac olej umožnuje přenášet styčný 
tlak a zatížení na vnitřní části ponorného kladiva tak, jako žádný 
jiný olej na trhu.
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▲ CC 3300 B v detailu při primární 
demolici

▲ CC 6000 U – pokročilá demolice 
v detailu

Atlas Copco, divize Stavebních strojů v továrně v německém 
Essenu doplnila a tím zkompletovala řadu populárních 
demoličních nůžek s modelovým označením CC (Combi 
Cutter). Nová, kompletní řada nůžek obsáhne nosiče od 2 do 
85 tun hmotnosti.

Nové modely CC 650, CC 950, CC 3300 B, CC 4700 a CC 
6000 jsou postaveny na dlouholeté provozem osvědčené 
platformě:
• 2 nezávislé pracovní válce dávají dostatek střižné síly na 

demolice betonu i bohatě protkaného ocelovými výstuhami.
• 2 nezávislé pracovní válce sami korigují nepřesnosti v navedení 

ramena nosiče do místa střihu.

Atlas Copco představuje kompletní řadu hydraulických demoličních nůžek

Dynapac CC  900E
Pokud jde o trvale udržitelný, inovativní vývoj produktů 
a ergonomie, pak jsou stroje na zpevňování povrchu od 
fi rmy Dynapac zaručeně mezi prvními.

Nový válec nabízí mnoho výhod. Kromě toho, že neproduku-
je žádné emise, je velmi tichý v provozu a je výkonostně stejný 
jako jeho dieselové protějšky, CC 900. Dvojitý elektrický pohon 
motorů zajišťuje pohodlné, bezproblémové cestování a společně 
s elektrickými vibracemi motorů vytváří vysoce kvalitní hutnící 
výsledky.

NOVINKY

▲ Při záměně čelistí (U; S nebo B) se vyjme z těla 
kladiva 1 čep, 2 čepy pak z pracovních válců přičemž 
čelisti zůstanou díky patentovanému spojení CAPS 
pohromadě. Snadná výměna dělá z modelové řady 
kombinovaných nůžek CC univerzální pomocníky při 
téměř všech typech demolic průmyslových i obytných 
budov

Velmi nízká hladina hluku
Hluk pouze z vibrací

Žádný hluk při volnoběhu

Vnitřní použití (zpevňování)
Žádné výfukové plyny

Lepší pracovní prostředí

Snadná údržba
Žádná výměna oleje

Bez výměny fi ltru

Stejný výkon jako dieselové válce
Vysoký točivý moment ze dvou el.motorů

Motory poskytují skvělou stoupavost

Vydrží pracovat celý pracovní den
Nabíjení přes noc 220V

Rychlejší z třífázové 400V

Hladký start/stop
Plně elektronické ovládání

Bez nutnosti značkování asfaltu

• Možnost využití jednoho těla nůžek pro 2 a nyní i 3 druhy čelistí:
 ■ U – (Univerzální) čelisti pro primární demolice betonu 

a armovaného betonu.
 ■ S – (Steel – ocel) čelisti pro primární, sekundární střihání 

ocelových stavebních prvků nebo konstrukcí.
 ■ B – (Block) čelisti pro sekundární a primární vystřihování 

betonových bloků.
• Snadná záměna čelistí (U, S nebo B typ) přímo na stavbě díky 

unikátní koncepci jednoho čepu a patentovanému spojení 
CAPS, kdy čelisti po vyjmutí z těla zůstanou pohromadě.

• Klasické kované zuby jsou připraveny rozdrtit i betony nejvyšší 
jakosti.

• Zalomená linie kalených nožů usnadňuje střihání ocelových 
prutů.

• Robustní hydraulická rotace s 360° otáčením s ochranou proti 
přetížení.

• Unikátní ventil urychlující cyklus střihu s využitím energie 
zpětného tlaku oleje.

• Jednoduchá instalace na nosič a následná údržba.

U běžných činností bude CC 900 E elektrický válec pracovat 
celý den na jedno nabití a pak jej můžete jednoduše přes noc 
nabít. Díky své nízké hladině hluku a výfukových plynů je ideální 
i pro použití uvnitř a práci v prostředí citlivém na hluk. Dynapac 
CC 900 E je velmi jednoduchý na údržbu. Je zde jen několik jed-
noduše přístupných servisních bodů. 
Dynapc CC 900 E je posuzován zákazníky z této oblasti v průbě-
hu roku 2011 a zatím není v sériové výrobě.

Pro více informací navštivte www.dynapac.com

*V některých zemích mohou být předpisy zakazující používání válce ve vnitřních prostorech bez ohledu na to, zda válec produkuje výpary a další emise.

Nová budova ústředí společnosti Atlas Copco ve městě 
Nacka východně od Stockholmu je nyní otevřena! Byla 
navržena tak, aby ztělesňovala tři základní hodnoty společ-
nosti: odpovědnost(Commitment), vzájemnou součinnost 
(Interaction) a prosazování inovací (Innovation). 
Vchod do budovy je vytvořen z tvrdé žuly, která představu-
je odpovědnost. Konferenční místnosti se vyznačují spoje-
ním dřeva a skla, které symbolizuje vzájemnou součinnost. 
Další místnosti mají neobvyklé tvary a výrazné barvy, které 
mají podněcovat inovace.

V polovině května zde bylo uspořádáno několik akcí pro 
akcionáře, síť obchodních partnerů a zákazníky. Tyto akce 
byly spojeny s vynikajícím pohoštěním, živou hudbou, pro-
hlídkami nových kanceláří a s exkurzí do dolu Atlas Copco. 
K návštěvníkům promluvil Ronnie Leten, prezident a vý-
konný ředitel Atlas Copco Group.

Nová budova ústředí je něčím, na co mohou být všichni pří-
znivci společnosti Atlas Copco skutečně hrdí. Přispěje ke 
zvýšení úrovně komunikace mezi společností Atlas Copco 
a jejími zákazníky a partnery a plně vystihuje celosvětové 
vedoucí postavení společnosti v příslušných technických 
oborech i na jednotlivých trzích.

Nová budova ústředí Atlas 
Copco Group ztělesňuje hodnoty 
společnosti

KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Když se společnost rozhodla postavit nový kancelářský 
komplex, bylo součástí tohoto rozhodnutí také vybudování 
přímého přístupu z nového hlavního vchodu do dolu Atlas 
Copco prostřednictvím výtahu.
V chodbě vedoucí k dolu má každá divize svoji vlastní ex-
pozici, která je velmi zajímavá a poučná. Tato předváděcí 
část dolu byla oficiálně zpřístupněna během slavnostního 
otevírání nového kancelářského komplexu.

Kolik toho víte o dolu Atlas Copco?
• Důl byl vyhlouben v roce 1938, kdy v něm byla zahájena 
těžba.
• Horninou je směs ruly a žuly.
• Důl má dvě patra. V prvním, v hloubce 20 metrů, jsou 
umístěny výstavní expozice a podzemní sál „The Atlas Cop-
co Hall“. Druhé patro, 40 metrů pod povrchem, se používá 
k testování vrtacích souprav.
• Součástí dolu jsou tři kilometry chodeb, z nichž někte-
ré procházejí přímo pod nedalekým nákupním střediskem 
Sickla.
 • V dole panuje po celý rok stálá teplota 12-15°C.
• Je oblíbeným místem pro natáčení televizních a filmo-
vých záběrů a scén.
• V dnešní době je důl společností Atlas Copco intenziv-
ně využíván pro pořádání konferencí, setkání se zákazníky 
a obdobné akce.

Pod povrchem se stále něco děje!

V nové řadě jsme se také dočkali nového konceptu opláštění 
nejvíce namáhaných ploch proti otěru extrémně odolnými 
tvrdokovovými deskami.
Další novinkou jsou čelisti s označením B (Block), tedy nový druh 
čelistí, který je schopen vystřihovat celé betonové bloky, vhodné 
zejména pro následné drcení s příznivějším podílem prachového 
odpadu oproti běžnému materiálu z primární demolice.

Infománie
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Nově jsme pro Vás otevřeli internetový obchod s dárko-
vými předměty Atlas Copco, s možností jednoduchého 
nakupování přímo z Vašeho počítače.

Naší motivací bylo usnadnit a zefektivnit nakupování dár-
kových předmětů pro Vás, naše partnery a zákazníky.
Věříme, že je z čeho vybírat – od propisek, triček, spor-
tovních věcí až po miniatury našich strojů.U každého 
produktu najdete přesný popis s fotkou, cenu a dostup-
nost na skladě.

Nakupování v internetovém obchodě Atlas Copco je vel-
mi jednoduché. Stačí si zadat internetovou adresu www.
atlascopco.com/profilestore a založit si svůj vlastní účet 
a můžete pohodlně nakupovat.
Nenechte si ujít novou kolekci s datem založení společ-
nosti – 1873 collection.

Internetový obchod s dárkovými 
předměty – The Profile Store.

KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Světová jednička na trhu technologických zařízení pro 
průmysl a stavebnictví, společnost Atlas Copco, nabídne 
svým zákazníkům zajímavé fi nanční produkty. Operativní 
leasing, fi nanční leasing a úvěr na nákup strojů připravila 
ve spolupráci s UniCredit Leasing CZ. Prostřednictvím 
nově vytvořené fi nanční společnosti Atlas Copco Customer 
Finance podnikatelům usnadní nákup stavebních a důlních 
strojů, kompresorů, průmyslového nářadí i montážních 
systémů.

Zájemci o pomoc při financování si budou moci vybrat ze tří fi-
nančních produktů: UCL CreditMachinery (úvěr na strojní zaříze-
ní), UCL OperativeMachinery (operativní leasing) a UCL Lease-
Machinery (finanční leasing).

Atlas Copco pomůže svým klientům s fi nancováním

1) UCL CreditMachinery 
Tento produkt ocení všichni, kdo chtějí koupit nové či použité 
strojní zařízení a potřebují platbu rozložit až do 6 let. Zároveň 
využijí možnosti odpočtu zařízení od daňového základu, protože 
vlastníkem stroje se kupující stává okamžitě po podepsání smlou-
vy, přestože nebude zboží zcela splacené. Měsíční splátky navíc 
nejsou předmětem DPH.
2) UCL OperativeMachinery 
Vyplatí se zejména díky flexibilní době splácení, která se upravuje 
podle předpokládané technické životnosti pronajímaného zaříze-
ní. Ovšem i z finančního hlediska je pro podnikatele tento ope-
rativní leasing velmi zajímavý. Splátky nájmu se klasifikují jako 
provozní náklady a nepromítají se do rozvahy nájemce. Zákazník 
navíc může splátky nájemného odečíst od daňového základu 

v plné výši. A v neposlední řadě potěší i fakt, že do splátek lze 
zahrnout opravy, servis a údržbu vybraných zařízení.

3) UCL Lease Machinery 
Tradiční finanční leasing strojního zařízení, který umožňuje po 
skončení splátkového období odkoupit zařízení za minimální zů-
statkovou cenu.
První společností, která výhod tohoto financování využila, je fir-
ma EPC – Česká republika s.r.o. a financuje tak za pomoci ope-
rativního leasingu vrtací soupravu pod označením Atlas Copco 
ROC L6. 

Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení společnosti 
Atlas Copco.

Ačkoliv se náš region Central Europe stále potýká s ná-
sledky světové fi nanční krize, která zasáhla zejména 
stavebnictví a vyústila v pozastavení významných projektů 
infrastruktury v České a Slovenské republice, podařilo se 
divizi URE v posledních měsících uzavřít několik nájem-
ních kontraktů.

Za nejvýznamnější považujeme pronájem třílafetové vrtací sou-
pravy Boomer WE3C/30 slovenské firmě Uranpres na ražby pří-
stupových tunelů metra v Helsinkách.
Uranpres se prosadil v silné konkurenci finského trhu a jako sub-
dodavatel finské firmy YIT zahájil v týdnu 28 ražby přístupových 
tunelů ( ražený profil 45m2, délka 2 x 380m ) na projektu Län-
simetro Helsinky. Předpokládaná doba trvání ražeb je 9 měsíců.

Boomer WE3C/30 v Helsinkách

▲ Länsimetro – západní větev helsinského metra má spojit centrum Helsinek se svým západním sousedem městem Espoo. Hlavní práce na výstavbě 
cca 13,5kilometrového úseku metra začaly v listopadu 2010 a s předáním celého úseku do služeb veřejnosti se počítá v roce 2015.

◄ Třílafetová vrtací souprava Boomer WE3C/30 je určena pro 
ražby tunelů o maximálním profi lu 186m2. Lafety této soupravy 
jsou osazeny třemi vrtacími kladivy COP 3038 (30kW ).
COP 3038 Atlas Copco je v současné době nejvýkonnější 
hydraulické vrtací kladivo používané pro podzemní ražby . 
Při vrtání v žule (220MPa, vrtaný průměr 45mm) dosahuje 
rychlosti vrtání až 4,5m/min. Čistý výkon ( včetně pozicování) 
jednoho vrtacího ramene s COP 3038 je až 150m/hod.

► Pohled do kabiny WE3C/30 vybaveným RCS systémem – počítačem 
řízený proces vrtání, který umožňuje poloautomatické a plně 

automatické vrtání čelby tunelu.

Finanční produkty Atlas Copco

Credit Machinery (účelový nákup strojního zařízení)
Operative Machinery (operativní leasing strojního zařízení)
Lease Machinery (finanční leasing strojního zařízení)
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