
Nynější „velký paket“ tak nadále svědčí o trvající vysoké po-
ptávce na  trhu vrtacích prací a  svědčí též o důvěře našich ob-
chodních partnerů k technickému řešení našich zařízení, servisní-
mu zabezpečení i celkovému postavení společnosti Atlas Copco 
v ČR, která je nucena vývoj na trhu sledovat a adekvátně reago-
vat. Počet těchto strojů bude koncem dubna celkem pět a o dal-
ších dodávkách dále jednáme.

Uvedené stroje pro Austin Powder Service CZ, s. r. o., zača-
ly vykonávat svoji práci v kamenolomu Luleč a v kamenolomu 
Mokrá u Brna.

V kamenolomu Luleč byl splněn předpoklad vysokého výkonu 
odvrtaných metrů při poklesu spotřeby nafty o cca 50 % oproti 
staršímu vrtacímu zařízení.

V případě kamenolomu Mokrá u Brna je třeba zmínit jeden 
důležitý fakt, že SmartROC T45 dokázala převzít vrtací práce v lo-
kalitě, ve které před jejím nasazením pracovala naše starší vrta-
cí souprava ROC L6, vybavená kladivem ponorným. Potvrdil se 
tak předpoklad, že ve vybraných, obtížně dostupných lokalitách 
má vrtací souprava SmartROC T45 opodstatnění a dokáže plně 

převzít úlohu ponorných kladiv s mnohem větší efektivitou a při 
zachování přesnosti vrtání.

Rozhodujícím faktorem pro uvedené řešení i nadále zůstává 
kvalitní motivovaná obsluha, dále hydraulické kladivo s vysokým 
výkonem, včetně zpětného úderu proti zavrtání, které je osaze-
no shank adapterem, vrtací a  zaváděcí tyče o délce 4,3 metrů 
T-Wizz 60 Atlas Copco Secoroc. Pro lokalitu byly zvoleny korunky 
„drop center“, kulová a balistická o průměru 102 mm. Pro kvalitní 
a přímé vrty se na vrtačky namontovaly plně hydraulické brus-
ky na  korunky Grind Matic Sharp men. Nejnovější hydraulická 
bruska Secoroc Grind Matic Sharp men brousí cement-karbido-
vé roubíky a okolní tělo korunky při jednom úkonu. K broušení 
roubíků se používá brusný kotouček o přesném rozměru, který je 
potažen diamantovým práškem. 

Za dobu 11 měsíců společnost Atlas Copco dodala do ČR 12 
nových strojů. Kromě jedné vrtací soupravy FlexiROC D50 s po-
norným kladivem se vždy jednalo o  stroj SmartROC T40 nebo 
SmartROC T45. Za desítky let působení Atlas Copco v ČR se jed-
ná o rekordní počet.

#01/2016 
Nový Powerbit - splněný sen 
všech vrtařů
strana 2

Aktuální stav tunelových projektů
na Slovensku
strana 3 

Novinky z veletrhu Bauma 2016
strana 4

Atlas Copco SmartROC T45
V současné době probíhá na poli vrtacích a trhacích prací pozoruhodná událost, která není v našich podmínkách zcela běžná. Jedná se 
o další dodávku, tentokrát dvou zbrusu nových vrtacích souprav řízených počítačem, Atlas Copco SmartROC T45, opět do společnosti 
Austin Powder Service CZ, s. r. o., která stejný typ již zakoupila v minulém roce. 

  INFOMÁNIE
Zpravodaj obchodní oblasti - Technika pro těžbu a dobývání
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Certiq shromažďuje, porovnává a sděluje informace o zařízení. 
Je k dispozici pro všechny typy důlních a stavebních strojů, a to 
jak na povrchu, tak i v podzemí.

Detailní znalost a  instantní přehledy vašeho vozového parku 
jsou klíčem k zlepšení vašich procesů.

Certiq udržuje informace o všem, co se děje. Jsou přístupné 
pro vás - ať jste kdekoli, kdykoli je budete potřebovat.

S velkými znalostmi můžete vytvořit velké věci.

Mezi hlavní benefity patří:

•	 přesné	údaje	o zařízení,
•	 jednoduchý	přehled	o důležitých	datech	aparatury,
•	 okamžité	stažení	důležitých	dat,
•	 přehled	servisních	potřeb,
•	 notifikace	odesílaná	na mobilní	zařízení,
•	 přehled	alarmů	systému,

•	 identifikace	optimálních	řešení	produktivity	stroje,
•	 měřítko	operátora,	zařízení	a lokality,
•	 operativní	provoz.

Pokud máte problém s přehledem o vašem vozovém parku, 
Certiq je řešením právě pro Vás. Můžete si vybrat až ze sedmi 
druhů údajů s daty, které hledáte. Patří mezi ně například množ-
ství odvrtaných metrů, hodin, průměrná spotřeba pohonných 
hmot, případně udává změnu lokace stroje díky Google Maps. 
Zařízení umožňuje plánovat servisní prohlídky a notifikační sprá-
vy dle nastavení do e-mailu, případně na mobilní zařízení. Všech-
na důležitá data je možné exportovat do Excelu.

V současné době je tento systém na  třech vrtacích soupra-
vách Atlas Copco SmartROC T45.

www.certiq.info

Dodává se v  použitelných délkách tyčí 1500 
a 3000 mm. Obecně platí, že systém S Geobor je vel-
mi univerzální a může být použit jako trojitý jádrovák 
s  hliníkovou dělenou jádrovkou nebo jako dvojitý já-
drovák s plastovou trubkou, do které se ukládá vrtané 
jádro. Pro výplach vrtu je možné použít vodu, bentonit 
či vzduch.   

S  Geobor lze přizpůsobit téměř všem horninám 
s použitím různých typů jádrovacích korunek. Odebí-
rání jádra lze optimalizovat změnou pér (s  nebo bez 
pružin), trhačem jádra, změnou vnitřní jádrovací sesta-
vy, jádrovacími korunkami různých tvarů a  s  různým 
designem atd. Plastové trubky naplněné jádrem se po-
užívají pro ochranu během přepravy nebo skladování.

Vrtací Systém S Geobor nabízí svým unikátním de-
signem celou řadu výhod:

•	 Stabilní	jádrovací	hlavu	se	spolehlivými	křídly	pro	vy-
tahování	vnitřní	jádrovky.

•	 Plnou	flexibilitu	odběru	vzorků	všemi	metodami,	jako	
je	standardní	odebírání	 jádra,	předsazení	dvojřadou	
korunkou,	 odebírání	 jádra,	 vzorkování	 Shelby	 trub-
kou	či	odebírání	jádra	pomocí	valivého	dláta.		

•	 Bezpečnou	instalaci	vnitřní	jádrovky	pomocí	volitelné-
ho	doplňku	„Dry	hole	device“	při	nakloněných	vrtech	
a v suchých	nebo	vodou	vyplněných	vrtech.	

Naslouchali jsme vám, vrtařům, kteří chtějí, aby vrtací ko-
runky měly vynikající životnost a prodloužený interval na 
broušení korunek. A i ti zkušení vrtaři chtějí vědět, která 
vrtací korunka je ideální pro danou horninu. S našimi zcela 
unikátními vrtacími korunkami Powerbit splníme nejen vaše 
potřeby, ale i sny.

S vrtacími korunkami Powerbit jsme provedli sérii 21 testů 
na 13 místech. Celkem jsme navrtali 50 kilometrů ve velké 
škále hornin po světě. Powerbit výrazně překonává všech-
ny konkurující vrtací korunky. V závislosti na druhu horniny 
je životnost až o 75 % lepší než u konkurence. S korunkami 
Powerbit jsme doplnili výrobní program našich vysoce kvalit-
ních vrtacích tyčí a shank adaptérů. Pro vás to znamená, že 
můžete získat kompletní, nepřekonatelnou vrtací korunku od 
jednoho jediného dodavatele - Atlas Copco Secoroc.

Certiq je inovativní telematické řešení od společnosti Atlas 
Copco. Jedná se o zcela nový komunikační internetový sys-
tém, který prakticky umožňuje sledovat veškerá dostupná 
data on-line. Oproti stávajícímu systému Procom, který sta-
hoval data cca dvakrát denně, se jedná o výrazný posun. Při 
rozklíčování dat je schopný zaznamenat mnohem více detai-
lů, a téměř okamžitě je sdílet v přímém přenosu ze vzdálené 
destinace.

Tento unikátní systém jádrového vrtání stylem Wire-
line je navržen pro odběr jádra z tvrdých a extrémně 
měkkých a  jílovitých hornin. S  Geobor má širokou 
škálu vrtacích metod. 

Certiq 

Unikátní jádrové 
vrtání - S Geobor

Powerbit
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Tunel Ovčiarsko - severní tunelová roura je úspěšně pro-
ražena, v jižní tunelové rouře zbývá prorazit cca 400 met-
rů. Ze strojů Atlas Copco jsou na stavbě nasazeny 4 vrtací 
vozy Boomer E2C, 4 stroje pro nástřik betonu Meyco Po-
tenza, 4 injektážní čerpadla MAIAC m400NT, dvě servisní 
plošiny Liftec UV2, dva vysokotlaké ventilátory Serpent 
AVH140 a další menší zařízení Atlas Copco, jako například 
hydraulická kladiva MB 1700, kompresory a v neposlední 
řadě též vrtací nářadí Atlas Copco Secoroc.

Tunel Poĺana - razicí práce na tunelu jsou dokončeny. Pro-
bíhají betonáže sekundárního ostění, instalace technologií 
a další stavební práce.

Tunel Považský Chlmec - razicí práce na tunelu jsou do-
končeny. Probíhají betonáže sekundárního ostění, instala-
ce technologií a další stavební práce.

Tunel Čebrať - stavební práce na  tunelu jsou pozastave-
né z důvodu problémů s geologií oblasti. Probíhají práce 
na přetrasování úseku.

Tunel Svrčinovec - razicí práce na tunelu jsou dokončeny. 
Probíhají instalace technologií a další stavební práce.

Tunel Žilina - ražba probíhá ze dvou portálů na  čtyřech 
čelbách. Po počátečních problémech je v současné době 
vyraženo přibližně 30 % celkové délky obou tunelových 
rour. Ze strojů Atlas Copco jsou na stavbě nasazeny 2 vr-
tací vozy Boomer L2C, jeden vrtací vůz Boomer E2C a 3 
stroje pro nástřik betonu Meyco Potenza. 

Tunel Višňové - razicí a stavební práce na projektu jsou 
v  plném proudu. K  dnešnímu dni je v  obou tunelových 
rourách dohromady proraženo cca 3 kilometry tunelu, což 
představuje 20 % celkové délky. Ze strojů Atlas Copco je 
na projektu nasazeno 5 strojů pro nástřik betonu Meyco 
Potenza a 1 vrtací vůz Boomer 281-1B, který je využíván 
k  ražbě odvodňovací štoly. Používány jsou i  další menší 
stroje Atlas Copco, jako například kompresory, čerpadla, 
elektrocentrály a v neposlední řadě též vrtací nářadí Atlas 
Copco Secoroc. 

V posledních měsících společnost Atlas Copco realizovala dodávku dvou zcela nových strojů pro 
společnost Metrostav a. s. Prvním strojem je stroj pro nástřik betonu Atlas Copco Meyco Potenza, jenž 
byl dodán v závěru loňského roku. Od ledna 2016 je stroj nasazen na projektu tunelu Žilina na Sloven-
sku. Druhým strojem je vrtací souprava Atlas Copco Boomer E2C, která byla dovezena v dubnu 2016. 
Stroj byl dodán ve velice bohaté konfiguraci zahrnující například vrtací kladiva COP2238 s výkonem 22 
kW nebo poslední verzi řídicího systému RCS 5 s plně dotykovou obrazovkou. 

V průběhu konce roku 2015 a prvního čtvrtletí roku 2016 realizovala společnost Atlas Copco do-
dávku několika nových a zánovních strojů pro společnost Subterra a. s. Jednalo se o dvě ventilátorové 
sestavy Atlas Copco Serpent - první ventilátorovou stanici s označením AVH140.132 s ventilátorem o 
průměru 1400 mm a výkonem 132 kW a druhou menší ventilátorovou stanici s označením AVH63.22 
s ventilátorem o průměru 630 mm a výkonem 22 kW. Obě ventilátorové stanice jsou vybaveny systé-
mem plynulé regulace výkonu za pomoci frekvenčního měniče a sestavou tlumičů snižující provozní 
hluk ventilátoru až o 18 dB. 

Dále byla pro společnost Subterra a. s. realizována dodávka mechanizace pro malé tunelové projek-
ty, konkrétně vrtací vůz Atlas Copco Boomer T1D a průběžný nakladač Atlas Copco Häggloader 7HR-B. 
Oba stroje již byly nasazeny na ražbě první části průzkumné štoly pro Radlickou radiálu a do budoucna 
se s nimi počítá jak pro další část tohoto projektu, tak i pro další projekty „malého“ průřezu v ČR. 

V minulém vydání Infománie jsme vás informovali o pro-
bíhajících tunelových projektech na Slovensku a  s  tím 
spojeným nasazením strojů Atlas Copco na těchto pro-
jektech. Čas běží dál, a tak po uplynutí skoro 6 měsíců 
přinášíme shrnutí aktuálního stavu všech projektů:

Aktuální stav tunelových projektů na Slovensku

Nově dodané stroje Atlas Copco 
pro společnost Metrostav a. s.

Subterra a.s. koupila stroje 
Atlas Copco
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Ve dnech 11. - 17. dubna 2016 se v německém Mnichově 
uskutečnil další ročník stavebního veletrhu BAUMA 2016. 
Na  stánku společnosti Atlas Copco bylo k  vidění mnoho 
zajímavého, a  to jak z obchodní oblasti Stavební technika 
(stavební stroje, silniční stavební stroje, mobilní energie), 
tak i z obchodní oblasti Technika pro těžbu a dobývání. 

Z  obchodní oblasti Technika pro těžbu a  dobývání jsme 
na  veletrhu představili několik produktů v  podobě nové 
soupravy pro nástřik betonu mokrou cestou Meyco ME5, 
lomovou soupravu SmartRoc C50 s  COPROD vrtacím 
systémem, vrtací soupravu pro vrtání studní Welldrill 3062, 
nová vrtací kladiva COP W4 a  COP MB a  mnoho dalšího. 
Hojně navštěvovaný byl také koutek s  „virtuální realitou“ 
v podobě simulátorů strojů Boomer, Meyco a FlexiRoc a dále 
též virtuální představení servisních produktů Certiq, RigScan 
a BenchREMOTE.

V dubnu letošního roku byl na veletrhu Bauma 2016 představen nový stroj pro nástřik betonu a drátkobetonu - Meyco 
ME5. Tento nový přírůstek do rodiny strojů pro aplikaci stříkaného betonu nahrazuje v portfoliu Atlas Copco oblíbený 
model Meyco Potenza.

Nové Meyco ME5 je postaveno na  zcela novém podvozku vyvinutém našimi techniky přímo pro stroje pro aplikaci 
stříkaného betonu. Podvozek je robustní konstrukce s trvalým pohonem všech kol a je vybaven systémy ASS a TCS. Zcela 
nový je i teleskopický manipulátor s označením Compacta+ vyznačující se robustní konstrukcí, trvale předepnutým vedením 
s téměř dokonalou eliminací vůlí a velkým rozsahem pohybu, kdy z jedné pozice obsáhne profil o výšce 14,5 metru a šířce 
téměř 20 metrů. Pro čerpání betonu je na  stroji využíváno dvoupístové čerpadlo Meyco SE30 s  teoretickým výkonem až 
30 m3/hod. a inovovanou konstrukcí zajištující koeficient plnění v závislosti na typu betonu v rozmezí 95 - 98 %. Dávkování 
chemického urychlovače je zajištěno dávkovacím čerpadlem Meyco Dosa, který je vybaven nepřetržitým sledováním 
a korekcí požadovaného průtoku s maximální dávkovací odchylkou ±2 %. Kombinací výše uvedených komponent se nám 
podařilo téměř zcela eliminovat nepřesnosti v měření objemu dodávaného betonu a dávkování urychlovače, což zaručuje 

maximální úsporu nákladů na beton i urychlovač a snížení nežádoucího spadu materiálu pod úroveň 3 %. Nové Meyco 
ME5 je vybaveno zcela novým operátorským rozhraním v podobě dotykového ovládacího panelu v prostoru kabiny 
a v prostoru stříkacího manipulátoru, odkud je možné ovládat všechny funkce stroje. Stroj je též již ve standardním 

provedení vybaven rádiovým dálkovým ovládáním. Na přání je možno doplnit spoustu volitelného příslušenství, 
jež přináší větší komfort pro obsluhu stroje i zlepšení užitných vlastností stroje. Nové 

Meyco ME5 určené pro tunelové projekty „velkého“ profilu je spolu s  již 
dříve uvedeným strojem Meyco ME3, určeným pro tunelové 

projekty „středního“ profilu, základem řešení Atlas Copco 
v oblasti aplikací stříkaného betonu.

Ve dnech 11. - 13. listopadu 2015 se uskutečnila v Žili-
ně konference Tunely a podzemní stavby 2015. Společnost 
Atlas Copco jako jeden z  partnerů a  sponzorů konference 
byla samozřejmě u  toho. Spolu s naší partnerskou společ-
ností Ing. Jozef Parobok-ISOP jsme na našem stánku přivítali 
mnoho našich stávajících významných obchodních partnerů 
i potenciálních zákazníků. Téměř celá konference byla věno-
vána aktuálním tunelovým projektům na Slovensku, kde je 
v současné době ve výstavbě 7 velkých tunelových projektů 
a několik dalších dálničních i železničních projektů je v pří-
pravě pro následující roky. O  tom, jak významné jsou pro 
Slovenskou republiku tyto tunelové projekty, svědčí i fakt, že 
konferenci navštívilo během tří dnů více než 350 návštěvníků 
z řad zúčastněných firem, odborné veřejnosti i studentů.

Postřehy z konference Tunely  
a podzemní stavby 2015 - Žilina, 
Slovensko

Představujeme nové Meyco ME5

Atlas Copco na veletrhu BAUMA 2016

ODPOVĚDNI ZA TRVALE UDRŽITELNOU PRODUKTIVITU

www.atlascopco.cz  


