
Misia Zhutnenie
Nová generácia zemných vibraèn?ch valcov CA
CA2500, CA2800, CA3500, CA3600, CA4000, CA4600,
CA5000, CA5500, CA6000, CA6500



DYNAPAC PREDSTAVUJE PIATU GENERÁCIU 
SVOJICH ZEMNÝCH VALCOV

ukonèení práce, sme pri vývoji tejto generácie použili 
 Majstrovsky naše bohaté skúsenosti.

zvládnutým dizajnom a unikátnymi vlastnos�ami 
predstavujú ïalší krok vpred vo vývoji zemných valcov 
a sú ïalším príkladom inovatívneho myslenia    Našim cie¾om je urobi� Váš proces hutnenia èo 
konštruktérov firmy Dynapac. najrýchlejší, najjednoduchší a najefektívnejší od 

zaèiatku až po koniec. Pre dosiahnutie takéhoto stavu 
 Hutnenie sa zameriavame na tri kroky: príprava, výkon a výstup. 

znamená omnoho viac ako samotný valec. Pre Voláme to misia zhutnenie.
splnenie našej misie, ktorá zaèína plánovaním, 
pokraèuje procesom hutnenia a konèí analýzou po 

RÝCHLEJŠIE, JEDNODUCHŠIE A EFEKTÍVNEJ-
ŠIE

HUTNENIE OD ZAÈIATKU AŽ PO KONIEC

Nová perspektíva hutnenia

uSkúsenosti v každom aspekte
Skúsenosti sú základom pre excelentnú 
kvalitu. Dynapac Vám vždy pomôže 
dosiahnu� dokonalos�.
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OPTIMALIZOVANÉ PARAMETRE

AKTÍVNA KONTROLA VIBRÁCIE

PRIEÈNE ULOŽENIE MOTORA

NÍZKY HLUK A NÍZKA SPOTREBA PALIVA

MISIA RIADENIE

Pre dosiahnutie mimoriadneho hutniaceho úèinu.

Zamedzi� poškodzovaniu stroja a pre-hutòovaniu

Revolúcia v servise

Zameranie na udržate¾nos� a životné prostredie.

Plná kontrola celého procesu hutnenia



Príprava na hutnenie

Príprava na efektívnu a ekonomickú prácu

ZMAPOVANIE HUTNENÉHO PODKLADU

KALKULÁCIA VÝKONU HUTNENIA

VÝBER STROJA A STRATÉGIE HUTNENIA

  Pred håbková úèinnos� hutnenia a stupeò zhutnenia pri 
prácou je dôležité vedie� aký materiál v akých urèitom poète prejazdov valca. CompBase tiež dáva 
podmienkach budeme hutni�. Ak je Váš valec odporúèanie pre nastavenie amplitúdy a rýchlosti 
vybavený meraèom zhutnenia ,  pr ípadne pojazdu valca pre dosiahnutie optimálneho výkonu. 
analyzátorom zhutnenia, môžete pred prácou Takto sa ušetria pohonné hmoty a znižuje sa dopad 
vykona� valcom jeden skúšobný prejazd.  Získate tak na prírodu.
predstavu o celkovom stave materiálu ktorý treba 
zhutni� a lokalizujete slabé miesta pred samotným   CompBase 
valcovaním. pomáha vypoèíta� „potrebný výkon hutnenia“ pre 

projekt. Staèí vloži� vstupné parametre a software 
  Vám poskytne detailné údaje o spôsobe hutnenia a 

Software DYNAPAC CompBase je výborným výkone stroja.
pomocníkom pre výber vhodného stroja a metódy 
hutnenia. Výstupom zo softvéru je oèakávaná 

Nástroj: Software Dynapac Compbase

PRESKÚMAJTE PODMIENKY PODLOŽIA, 

MATERIÁL A ŠPECIFIKUJTE POTREBNÉ 

ZHUTNENIE
VYBERTE STROJ A STRATÉGIU HUTNENIA

VYPOÈÍTAJTE VÝKON HUTNENIA

u

u

u
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SPATNÁ VAZBA Z PROCESU HUTNENIA A POLOHY LEPŠIA VÝKONNOS� HUTNENIA
VALCA 

  
 

Nové zemné valce 
Piata generácia zemných valcov DYNAPAC je DYNAPAC majú statické lineárne za�aženie od 25 do 65 

pripravená na prácu. Spustite hutnenie na valci kg/cm odstupòované po 5 kg/cm. Táto vlastnos� v 
vybavenom meraèom a analyzátorom zhutnenia a kombinácii s optimálnou vysokou amplitúdou umožòuje 
kontinuálne dostávate informácie o zvyšujúcej sa miere hutnenie rockfillu s valcom CA 4000D do håbky 1,65 m. 
zhutnenia podkladu, prípadne informáciu o slabých a Vyšší úèinok a håbkový efekt, znamená väèší objem 
problematických miestach. Výstup hutnenia je hutnenia a menší poèet prejazdov pre dosiahnutie 
zobrazovaný na obrazovke poèítaèa v kabíne valca, a požadovanej miery zhutnenia. Znižuje sa tak spotreba 
tak môžete zamera� energiu hutnenia na miesta kde je pohonných hmôt, celkové náklady na prevádzku a 
potrebné dodatoèné zhutnenia . Na obrazovke je tiež dopad na životné prostredie.
zobrazená aktuálna poloha valca, pod¾a zvolených 
r e f e r e n è n ý c h  b o d o v ,  t a k ž e  v ž d y
a v každom momente viete kde sa s valcom nachádzate.

AUTOMATICKÁ KONTOLA PREHUTNENIA

NIŽŠIA SPOTREBA PALIVA / DOPAD NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE

PRI PRÁCI SA UVO¼NITE

NAJLEPŠIA MOŽNÁ EKONOMIKA PREVÁDZKY
BEZPEÈNOS� JE PRVORADÁ 

 Táto chodu, alebo pomocou systému ANTI-SPIN (doplnková 
funkcia novej generácie  valcov CA zabraòuje výbava).
poškodeniu valca a jeho komponentov vplyvom 
prehutnenia materiálu a predlžuje tak jeho životnos�.

  Motor môže by� vybavený systémom 
 Ergonomicky dizajnovaná Dynapac ECO mode pre zníženie spotreby paliva a 

kabína s automatickou klimatizáciou ponúka najvyššiu emisie CO2, tým že valec pri práci nespotrebováva viac 
úroveò komfortu a vidite¾nosti z valca pre obsluhu. výkonu ako danom momente potrebuje. Takéto 
Hladina úrovne hluku z motora je ve¾mi nízka. Sedadlo príslušenstvo v spojení so zvýšenými parametrami 
obsluhy otoèné o 180° spolu s ovládacím panelom  s hutnenia, dramaticky znižuje spotrebu paliva,
grafickým displejom je charakteristickým prvkom v porovnaní s predchádzajúcou generáciou CA valcov. 
výbavy Dynapac CA valcov.

Bezpeènostné funkcie S výkonom nových Dynapac valcov dosahujete 
zahàòajú Elektronické ovládanie pojazdu EDC s funkciu prvotriedny výsledok hutnenia s maximálnou 
rýchleho zastavenia valca (skracuje brzdnú dráhu, jednotnos�ou/rovnomernos�ou nosnosti každej vrstvy v 
valec okamžite zastaví pri ve¾mi rýchlom pohybe kombinácii s najvyššou možnou hospodárnos�ou t.zn. 
pojazdovej páky) a indikátor sklonu. Na stratu trakcie, najnižšími nákladmi na zhutnený meter kubický. Cie¾ 
dokonca aj v najhorších podmienkach, môžete misie je splnený.
okamžite reagova� ¾ahko ovládate¾ným prepínaèom 

Poèas hutnenia

Cie¾ -  najnižšie náklady na zhutnený meter kubický
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DOKUMENTAÈNÝ SYSTÉM HUTNENIA ELIMINÁCIA SLABÝCH MIEST

ZABEZPEÈENIE KVALITY / ODOVZDÁVACIE 
SKÚŠKY

ÚROVEÒ EFEKTIVITY

  Pri použití  Štúdium výsledkov 
zabudovaného meraèa zhutnenia s analyzátorom môže odhali� zóny, kde nie je dosiahnuté požadované 
zhutnenia DCA-S spolu s GPS systémom, je celý zhutnenie v dôsledku „skrytých“ slabých miest. Teraz 
proces hutnenia zdokumentovaný a všetky hodnoty môžete nedostatky odstráni� ešte predtým než sa 
uložené. Kedyko¾vek je možné následne celý proces zaènú uklada� ïalšie vrstvy materiálu.
prehra� a analyzova�. 

 Kvalitná dokumentácia procesu hutnenia 
  Dokumentaèný systém sa generuje aj ako podklad pre odovzdávacie skúšky. 

umožòuje kontrolu celého procesu hutnenia, ako Výsledky odovzdávacích skúšok môžu by� vložené 
poèet prejazdov a dosiahnuté hodnoty zhutnenia. do systému DCA a by� tak súèas�ou jedného 
V pohodlí kancelárie viete zhodnoti� èi hutnenie protokolu spolu s údajmi o kontrole kvality zhutnenia. 
prebehlo efektívne.

Po zhutnení

Zdokumentovanie misie pre zaistenie kvality
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Nástroj: PC a údaje z piatej generácie zemných 
vibraèných valcov Dynapac CA vybavených 

dokumentaèným systémom Dynapac

BOL VIBRAÈNÝ VALEC POUŽITÝ 
EFEKTÍVNE?

LOKALIZÁCIA MOŽNÝCH SLABÝCH MIEST
KONTROLA KVALITY

ÚDAJE PRE ODOVZDÁVACIE SKÚŠKY

u

u

u

u



MOTORY CUMMINS ALEBO DEUTZ
OPTIMÁLNE ROZLOŽENÁ HMOTNOS� A 
JEDNODUCHÝ TRANSPORT

VE¼MI NÍZKA ÚROVEÒ HLUKU

HRÚBKA BEHÚÒA
SANIE PRE MOTOR

DELENÉ ŠKRABÁKY

  

 
 

Nové zemné 
valce Dynapac CA sú prvé vo svojej kategórii s prieène 
uloženým motorom v zadnej èasti stroja. Výrazne sa tak    Prieène uloženie 
zlepšuje prístup pre údržbu a servis. motora tiež poskytuje lepšie rozloženie hmotnosti a 

skrátenie celkovej dåžky a tým lepší a jednoduchší 
  Vïaka nasávaniu vo transport. Nízky profil zakrytovania motora zároveò 

vrchnej èasti krytu motora, výduchom po stranách a v zabezpeèuje dobrý výh¾ad z valca s vidite¾nos�ou 1 x 1 
kombinácii s novým typom výfuku dosahujú nové valce m.
DYNAPAC skutoène ve¾mi nízke hodnoty hluku. 

poskytuje dlhú doby životnosti 
 Keïže zemné valce pracujú behúòa 

prevažne v prašnom prostredí, ïalšou výhodou je 
umiestnenie nasávania vzduchu pre motor vo vrchnej   Udržiavajú behúò pri práci èistý. 
èasti. Výrazne sa tým eliminuje zneèistenie prachom a ¼ahko a rýchlo sa vymieòajú.
inými neèistotami. 

Svetové prvenstvo s unikátnymi prednos�ami

SERVISNÉ KONTROLKY

SKVELÝ PRÍSTUP K MOTORU KONTROLA NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU

BALÍK UDRŽATE¼NOSTI SME TAM, KDE NÁS POTREBUJETE

  Kontrolky servisných životnosti, sadu pre údržbu po 50 motohodinách, 
intervalov na prístrojovom panely upozoròujú na a pracovné svetlá s „LED 
potrebu údržby a konkrétny servisný zásah. žiarovkami.

 Prieène uložený motor 
v zadnej èasti je pohodlne dostupný pre všetky potreby Software Dynapac CostCtrl na webe a servisné zmluvy, 
servisu a údržby. Aj kapotu motora pri rýchlej údržbe vrátane predåženej záruènej doby umožòuje plnú 
otvoríte ¾ahko. Hydraulické èerpadlá sa nachádzajú pri kontrolu nákladov  na životný cyklus a maximalizuje 
motore a tiež sú plne dosiahnute¾né. jeho disponibilitu.

  Všetky vibraèné valce CA  Medzinárodná 
môžu by� vybavené „Balíkom trvalej udržate¾nosti“, servisná sie� Dynapac Vám poskytne podporu a pomoc 
ktorý obsahuje systém manažmentu otáèok motora, v dodávkach náhradných dielov a potrebách servisu.
biologicky odbúrate¾ný hydraulický olej na celú dobu 

  

elektrický ohrievaè motora 

Nová úroveò servisu
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Spoznajte svoj zemný valec CA
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 Pracovná 
hmotnos�, kg 

Stat. lineár. 
za�aženie, 
kg/cm 

Amplitúda 
vysoká / nízka, 
mm 

Frekvencia, 
Hz 

 

      

CA 2500 D 10 300 26 / 30 1,8 / 0,9 33/34  
CA 2500 PD 11 200 - 2,0 / 1,1 33/34  

      
CA 2800D 12 200 36 1,8 / 0,9 33/34  

      
CA 3500 D 12 100 36 1,9/0,9 31/34  

CA 3500 DCO 12 100 35 0-2,0 31/34  
CA 3500 PD 12 100 - 1,8/1,0  30/30  

      
CA 3600 D 12 500 36 1,9 /0,9 31/34  

CA 3600 DCO 12 500 36 0-2,0 31/34  
CA 3600 PD 12 500 - 1,8/1,0 30/30  

      
CA 4000 D 13 300 41 2,0/0,8 30/30  

CA 4000 PD 13 300 - 2,0/1,0 30/30  
      

CA 4600 D 13 700 41 2,0/0,8 30/30  
CA 4600 PD 13 700 - 2,0/1,0 30/30  

      
CA 5000 D 16 150 50 2,1 / 0,8 29/30  

CA 5000 DCO 16 000 50 0-2,0 29/30  
CA 5000 PD 16 450 - 1,9/1,0 29/30  

      
CA 5500 D 18 350 55 2.1/0.8 29/30  

CA 5500 PD 18 150 -  2.1/0.8 29/30  
      

CA 6000 D 19 450 60 2,1 / 0,8 29/30  
CA 6000 DCO 19 400 60 0-2,0 29/30  

CA 6000 PD 19 250 - 2,1 / 0,8 29/30  
      

CA 6500 D 20 850 65,0 2,1 / 0,8 29/30  
CA 6500 PD 20 750 - 2,1 / 0,8 29/30  

 D-hladký behúò, PD - ježkový behúò

KOLEX, s.r.o. PREDAJ-SERVIS POŽIÈOVÑA STAVEBNEJ MECHANIZÁCIE
Janka Krá¾a 27, Nitra, tel.: 037 6511 597-8, e-mail: obchod@kolex.sk, www.kolex.sk

Zastúpenie 
PUTZMEISTER, DYNAPAC, ATLAS COPCO, WECKENMANN,

 TERRA, HONDA-MOTOROVÉ STROJE
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