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Nová podzemní vrtací 
souprava - Boomer S2

V  říjnu 2016 jsme představili novou dvou-lafetovou vrtací 
soupravu Boomer S2. Je to náš nejmenší důlní a  tunelovací 
vrtací vůz s inteligentním ovládáním a řídicím systémem RCS, 
tentokrát odolnější a „chytřejší“ než kdy předtím. Všechny čás-
ti vrtací soupravy, od vrtacího kladiva až po rám stroje, prošly 
inovací a vylepšením.

U vrtací soupravy Boomer S2 došlo k zásadním vylepšením 
v oblastech: 

Bezpečnost:

• ROPS/FOPS certifikovaná kabina operátora se zvukovou 
ochranou a klimatizací,

• unikátní funkce Safe Bolting boom bez nutnosti pohybu před 
strojem,

• všechna servisní místa jsou dosažitelná ze země bez nutnosti 
pohybu po stroji.

Produktivita:

• žádný jiný stroj v této třídě nedosahuje takové produktivity při 
takto nízkých provozních nákladech,

• nový Boomer S2 je odolnější s celkově zesílenými komponenty, 
vrtá rychleji a spotřebovává méně vrtacího nářadí,

• řídicí systém se snadno učí a  maximalizuje výkon stroje 
pomocí rychlejšího polohování lafety a automatizaci procesu 
vrtání,

• stroj je vybaven zcela novým vrtacím kladivem COP MD20 
s výkonem 20 kW a o 10 % vyšší rychlostí vrtání v porovnání 
s ostatními vrtacími kladivy dostupnými na trhu.

Robustnost:

• robustnější výložník,
• delší životnost pojízdné desky kladiva navržené pro těžké 

podzemní aplikace,
• nová konstrukce lafet se zaměnitelnými vodicími 

pouzdry,
• robustnější podvozek,
• silnější dieselový motor a rychlejší pojezd stroje,
• vylepšená stoupavost a viditelnost.

Přesvědčte se o všech výhodách této nové vrtací soupravy na 

                                                
www.boomers2.com.

NEW
BOOMER

  INFOMÁNIE
Zpravodaj obchodní oblasti - Technika pro těžbu a dobývání
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Stejně jak v loňském, tak i v letošním roce společnost At-
las Copco čelí zvýšené poptávce po  tradičních vrtacích zaří-
zeních pro stavební a zejména kamenoprůmysl. Díky přísným 
požadavkům na zachování životního prostředí, mnohdy i díky 
velkému politickému tlaku, otevřít kamenolom, důl či pouze 
prozkoumat případné zásoby bývá velice složité, někdy přímo 
nemožné. V této složité době se společnosti Atlas Copco po-
vedlo po více jak 13 letech dodat na český prospektorský trh 
vrtací soupravu určenou pro provádění hlubokých vrtů za úče-
lem provádění průzkumných prací. Vrtací soupravu zakoupi-
la společnost GEO-Drilling pana Milana Němce, která není 
na českém trhu pro tento druh prací žádným nováčkem. Pan 
Milan Němec vlastní několik starších vrtacích souprav a pro-
vádí celou řadu zajímavých projektů po  celé ČR. Rozhodnu-
tí pana Milana Němce pro výběr vrtací soupravy, tak jak je 
vnímáno naší společností, nebyla žádná náhoda a vycházelo 
jednak z  jeho vlastních zkušeností s  našimi výrobky, jednak 
z provedení pečlivé technické specifikace, která jasně hovořila 
pro typ Christensen 140 CS.

Tato vrtací souprava je nasazena na  lokalitě „Cínovec“ 
v Krušných horách, kde firma GEO-Drilling provádí prospek-
torskou činnost pro zahraničního investora. Jedná se o dobře 
známé velké naleziště lithia, wolframu aj., kdy právě lithium je 
důvodem obnovené horečnaté činnosti na Cínovci. Vrtací sou-
prava tak od léta, kdy byla nasazena, již odvrtala několik vrtů 
do hloubky 200 - 450 m bez větších problémů a potvrdila tak 
správnost volby. Souprava Christensen 140 CS provádí tyto 
práce v oblasti, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu 
přírody a kde i  z hlediska technologického postupu je nutné 
čelit mnoha problémům. V oblasti, jak známo, probíhala důl-
ní činnost stovky let, a  tak vrtání přes stará důlní díla klade 
velké nároky na obsluhu i na technické parametry stroje. O to 
více nás těší, že i naše souprava dokáže rehabilitovat pohled 
na geologický průzkum širší veřejnost. Vždyť kontroly pracovi-
ště ze strany ekologů jsou početné a velmi přísné.

Přistoupíme-li k  zevrubnému popisu soupravy, můžeme 
konstatovat, že se jedná o robustní stroj na pásovém podvoz-
ku o hmotnosti 13 tun, s motorem Cummins QSB 6.7, o vý-
konu 160 kW. Souprava je dále vybavena rotační jednotkou 

Představujeme zcela novou řadu vrtacích kladiv 
určených pro podzemní aplikace na  strojích Atlas 
Copco Boomer. Nová generace vrtacích kladiv byla 
navržena s  ohledem na  dlouhou životnost, vysoký 
výkon a spolehlivý provoz v podzemních aplikacích.

První vrtací kladivo z  této nové řady - model COP 
MD20 - bylo představeno tento rok v říjnu na veletrhu 
MINExpo 2016 v americkém Las Vegas.

Dle prvních informací jsou nová vrtací kladiva 
o  10 % rychlejší při čelním vrtání nebo kotvení v  po-
rovnání s vrtacími kladivy dosud dostupnými na trhu. 
Kladivo má kompletně nový vzhled a konstrukci. Díky 
lepší technologii tlumení je zaručena delší životnost vr-
tacího nářadí, jakož i delší životnost všech stěžejních 
komponent vrtacího kladiva. Z  těchto důvodů došlo 
též k významnému prodloužení doporučených servis-
ních intervalů až na 1000 kladivohodin a  tím výrazné 
úspoře servisních nákladů pro uživatele.

Základní parametry vrtacího kladiva COP MD20:
- Hmotnost: 186 kg
- Délka: 915 mm
- Výkon: 20 kW
- Frekvence: 80 Hz
- Točivý moment: 1000 Nm
- Hydraulický tlak: 225 bar
- Průtok: 75-92 l/min

V říjnu 2016 byl na veletrhu MINExpo 2016 v Las 
Vegas představen nový důlní dumper Atlas Copco 
MT65 s nosností 65 tun. 

Ačkoli základní idea stroje vychází z léty prověřené-
ho a  celosvětově známého modelu MT6020 (nosnost 
60 tun), je na novém stroji nespočet vylepšení a nových 
prvků spojených zejména s bezpečností stroje (FOPS/
ROPS kabina, brzdy SAHR, atd.), lepší užitnou hodno-
tou stroje v podobě dramatického zvýšení produktivity, 
zlepšení konstrukce stroje usnadňující údržbu a servis 
a v neposlední řadě též připravenost pro automatizaci 
v podobě řídicího systému RCS a systému telematické 
kontroly Certiq.

Přesvědčte se „jak moc je 5 tun“ na www.mt65.com.

Christensen 140 CS 
vzal Cínovec útokem

s krouticím momentem 7602 Nm, přítlačnou a tahovou silou 
59,6/138 kN, hydraulickým vrátkem systému Wireline, vod-
ním čerpadlem atd. Jedná se tedy o standardní stroj pro daný 
účel, využívající současných moderních technologií (digitali-
zace, computerizace - vyhledávání závad) o vysokém výkonu, 
kdy je třeba rovněž zmínit mimořádně tichý chod. Vrtná kolo-
na se skládá z průměrů PO (Ø vrtu 122,7 mm a Ø jádra 85 mm) 
120 metrů, 400 metrů rozměr HO (Ø vrtu 96,1 mm a Ø jádra 
63,5 mm) a 450 metrů rozměr NO (Ø vrtu 75,7 mm a Ø jádra 
47,6 mm). Po pár vrtech jsme vytipovali korunky ECF s výškou 
matrice 13 mm a 10 výplachových otvorů o  tvrdosti matrice 
8 - 9 a 9.

Po prvních měsících provozu byl pomocí této nové vrtací 
soupravy zvýšen denní výkon z cca 22 m na cca 40 m za smě-
nu. Pro společnost Atlas Copco tak byl touto dodávkou odstar-
tován program pro oživení znalostí, které dlouhé roky nikdo 
nepoptával, a sbírání zkušeností v oblasti vrtání pro geologic-
ký průzkum. 

COP MD20
Nová generace vrtacích kladiv

Minetruck MT65
Novinka v podzemní přepravě
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Technika pro těžbu a  dobývání představila dvě vrta-
cí soupravy Atlas Copco SmartROC T45, jednu s dlouhým 
ramenem, obě mohli návštěvníci vidět v  chodu při demo 
ukázkách. V  kontejneru divize Vrtacího nářadí byl k  vidě-
ní panel s  novým designem korunek PowerBit, které byly 
poprvé představeny na  Baumě 2016, dále pak nové DTH 
kladivo COP 4 W (DH4) cut away a nový Coprod head ge-
neration 5.

Stavební technika prezentovala nový mobilní kom-
presor XAS 68Kd, dieselová čerpadla PAS 6, čerpadla 
WEDA 10, 08, 04S, benzinové elektrocentrály řady QEP 3, 
hydraulická kladiva MB 1700 a nové SB 302, hydraulický 
magnet HM 2000 a recyklační drapák MG 1500.

Přímo ve  stěně lomu mohli zákazníci vidět a  ocenit 
dvě pásová rypadla s novinkami -  drticí lopatou BC 2100 
a demoličním drtičem DP 2050 - dodanými naším distri-
butorem Noka AC s.r.o. Dalšími ukázkami bylo zpracování 
betonu frézou DC 2100 a demoličním drtičem DP 2050. 
Ovšem nejpopulárnější se stala ukázka naší další novin-
ky - demoliční nůžky na ocel SC 2500 snadno rozstříhaly 
staré auto.

Těšíme se na další ročník veletrhu EXPO Mokrá, který se 
bude konat v červnu 2018!

V průběhu podzimu jsme uvedli na  trh nové 4palcové kladivo COP 4 W. U několika našich 
zákazníků jsme provedli první testy s následujícími výsledky.

1. test - geotermální vrty ve Slavonicích - hloubka vrtů 130 m
Porovnání výkonu kladiva COP 54 Gold Express a kladiva COP 4 W, obě kladiva byla 
osazena korunkou 130 mm, rovné čelo, kulové roubíky

COP 54 - čas odvrtu cca 8,5 hodiny
Gold Expres - spotřeba nafty na jeden vrt 450 lt včetně pažení cca 22 m
 - 3,46 lt/metr

COP 4 W - čas odvrtu cca 8,5 hodiny
 - spotřeba nafty na jeden vrt 370 lt včetně pažení cca 20 m
 - 2,84 lt/metr

2. Test - geotermální vrty v České Kubici - hloubka vrtu 150 m
Použito kladivo COP 4 W s korunkou 115 mm semibalistik a kompresor XRVS 336, 25 barů

COP 4 W - průměrný čas na tyč 3 m – 7 minut 40 vteřin
 - spotřeba kompresoru 44 lt/hodinu
 - spotřeba na 1 metr vrtu – cca 1,95 lt

S kladivem bylo v průběhu podzimu navrtáno cca 3000 metrů. Jako u všech kladiv Atlas Copco 
nedošlo během těchto testů ani k jednomu problému se zaplavením kladiva, popř. k jiné závadě. 
Můžeme opět našim zákazníkům vzkázat, že máme k dispozici další výkonné a spolehlivé kladivo.

Dne 13. 10. 2016 uspořádaly spo-
lečnosti Atlas Copco s.r.o., Carmina, 
spol. s r.o., Noka AC s.r.o. a REHAU, 
s.r.o., pro své partnery zákaznický 
den. Hlavním cílem dne bylo předve-
dení nového 30barového kompresoru 
X28, který zakoupila jako 1. v České 
republice společnost V.H.S.H. s.r.o., 
Strakonice a představení nového po-
norného kladiva COP 4 W cut away.

Našim zákazníkům byly představeny i další produkty 
společností Atlas Copco a REHAU, s.r.o.:

Wireline nářadí pro průzkumné vrty,
vysokotlaká hadice MANTEX 35 barů,
Elemex - systém pro průběžné pažení,
Geotermální systémy REHAU.

Během zákaznického dne byl odvrtán vrt pro tepelné 
čerpadlo o hloubce 200 m, který byl vystrojen geotermál-
ní sondou RAUGEO PE 100 RC 4x40 mm. Následně byl vrt 
vyplněn za použití injekčního čerpadla MAI směsí GEO-
Corfix. Čerpadla MAI i směs nabízí v České republice spo-
lečnost Carmina, spol. s r.o.

Při vrtání bylo použito následující nářadí 
Atlas Copco - Secoroc:

vrtné trubky 89 mm se závitem 2 3/8 API Reg,
ponorné kladivo QLX 50 s nastavitelným výplachem,
korunka 140 mm konkávního typu s kulovými roubíky.

Parametry vrtání:
kompresor X 28 - 30 barů, 31,6 m3,
průměrná spotřeba nafty - 2,4 lt/odvrtaný metr,
doba odvrtu 200 m včetně pažení - cca 6,5 hodiny,
použitý pažící systém - Atlas Copco Elemex 177,8 mm.

Celý zákaznický den probíhal v duchu přátelského se-
tkání, kde si účastníci u  dobrého občerstvení a  pití vy-
měňovali své bohaté zkušenosti s výrobky Atlas Copco. 
Na závěr zahrála účastníkům rocková kapela Prudič band, 
do jejíhož týmu patří i náš produktový specialista vrtacího 
nářadí, který hraje na pozici sólová kytara, Petr Kohout.

Ve dnech 14. - 16. června 2016 se v kamenolomu Mok-
rá uskutečnil již 11. ročník Mezinárodního veletrhu EXPO 
Mokrá 2016. Během tří veletržních dnů zavítalo na veletrh 
více než 10 000 návštěvníků, převážně z Česka a Sloven-
ska. Stejně jako v minulých ročnících obě obchodní oblas-
ti Atlas Copco -Technika pro těžbu a dobývání a Stavební 
technika - vystavovaly své stroje a  produkty na  společ-
ném stánku.

Postřehy z veletrhu EXPO Mokrá 2016

Představení nového  
ponorného kladiva COP 4 W

Zákaznický den
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Atlas Copco jako světová jednička v oblasti povrchových 
a  podzemních těžebních strojů, na  výstavě MINExpo 2016 
konané 26. až 28. září v Las Vegas prezentovala celou řadu 
novinek v oblasti povrchové i podzemní těžby, nicméně hlavní 
důraz byl tentokrát kladen na automatizaci procesů.

Pod heslem „The Future of Mining is Now“ (Budoucnost těž-
by přichází teď) společnost Atlas Copco na svém stánku prezen-
tovala nejnovější stroje navržené pro zvýšení efektivity a snížení 
celkových provozních nákladů. Několik z těchto nových techno-
logií je považováno za klíčová řešení mnoha problémů, kterým 
v současnosti toto průmyslové odvětví čelí. Níže je uveden pře-
hled toho, co mohli návštěvníci vidět a zažít na stánku společ-
nosti Atlas Copco.

Ve dnech 23. - 25. května 2016 se 
uskutečnil v  prostorách hotelu Cla-
rion 13. ročník mezinárodní konfe-
rence Podzemní stavby Praha 2016, 
v jejímž rámci také proběhl 3. ročník 
Východoevropské tunelářské kon-
ference (EETC 2016). Celkem bylo 
na  konferenci zaregistrováno 555 
účastníků z 37 zemí, kdy nejvyšší po-
čet účastníků byl tradičně z České re-
publiky (354), ze zahraničí přijelo 198 
účastníků.

V  rámci konference mohli účastní-
ci shlédnout přednášky jak z  českého 
podzemního stavitelství, tak i přednášky o zajímavých projektech ze zahraničí. K nejzajíma-
vějším přednáškám patřily: Dopravní tunely v Praze, Projekty slovenských tunelů a smluv-

ní vztahy u těchto projektů, Okružní 
trasa metra v Kodani a další dánské 
tunelové projekty a  v  neposlední 
řadě též přednáška o  tunelářských 
aktivitách v Číně.

Atlas Copco se účastnilo kon-
ference jako její Zlatý partner 
a na svém stánku jsme přivítali mno-
ho našich stávajících významných 
obchodních partnerů i potenciálních 
zákazníků.

Ve dnech 5. - 8. října 2016 jsme navštívili 
ve městě Piacenza v Itálii výstavu Geofluid, 
21. ročník mezinárodního veletrhu zaměře-
ného na  návštěvníky ze specializovaných 
odvětví pro vrtací technologie pro průzkum 
a  zakládání staveb. Návštěvníci veletrhu 
mohli vidět vystavené stroje jak na otevřené 
ploše, tak navštívit stánky v halách. Součás-
tí veletrhu byly i zajímavé přednášky.

Nedílnou součást výstavy představoval 
také stánek Atlas Copco, ve  kterém naši 
italští kolegové prezentovali produkty týka-
jící se daného tématu výstavy, jako napří-
klad vrtné soupravy FlexiROC T35 a  T20, 

vrtné nářadí DTH, TOPHAMMER, jádrové vrtání a systémy 
Symmetrix, Elemex a Odex.

Výstava Geofluid v ItáliiKonference Podzemní stavby Praha 2016

Atlas Copco na veletrhu MINExpo 2016 Las Vegas, USA
Z oblasti automatizace bylo představeno několik revolučních 
systémů Atlas Copco jako například:
• nová generace automatizace povrchového vrtání s  mnoha 

inovacemi,
• stanice BenchREMOTE pro ovládání více vrtacích souprav 

ze vzdálenosti až 1 km,
• RCS Lite, nový systém, který brzy přinese výhody řídicího 

systému soupravy (RCS) do vrtacích souprav řady DM,
• nedávno vylepšený systém Scooptram Automation se 

schopností řídit více podzemních nakladačů najednou,
• telematický systém Certiq pro on-line schromažďování, 

porovnávání a vyhodnocování dat o výkonu a parametrech 
stroje umožňující maximální využití strojů společně s úspo-
rou provozních nákladů.

Z oblasti povrchové těžby a průzkumu byly představeny tyto 
novinky:
• rotační vrtací souprava Pit Viper 231 pro jednoprůchodové 

vrtání s průměrem vrtu až 250 mm a aktualizovaná plně au-
tonomní jednotka PV-275,

• vrtací souprava SmartROC CL využívající metodu vrtání CO-
PROD, která nabízí vyšší rychlost vrtání a výjimečnou kvalitu 
vývrtu,

• nový model průzkumné vrtací soupravy Christensen 140 
s mnoha novými funkcemi a bezpečnostními prvky pro zvý-
šení produktivity a  zárověň zvýšení požadavků na  ochranu 
životního prostředí a bezpečnost,

• nová vrtací souprava Diamec Smart 8, největší průzkumná 
souprava řady Diamec která je schopná odebírat vzorky já-
dra z hloubek až 2000 m, 

• vrtací nářadí Atlas Copco Secoroc, zejména nové průzkumné 
korunky Azure a Discovore společně s novou řadou adapté-
rů Powerbit pro pozemní vrtání.

Z oblasti podzemní těžby byly představeny tyto novinky:
• nový podzemní dumper Minetruck MT65 s nosností 65 tun 

a zcela novou konstrukcí usnadňující údržbu a servis stroje,
• nová dvoulafetová vrtací souprava Boomer S2 s  bezkon-

kurenční produktivitou vrtání, nízkými provozními náklady 
a díky lepší ochraně stěžejních dílů i celkové vyšší odolností, 

• nová vrtací kladiva COP MD20, která jsou o 10 % rychlejší 
v aplikacích vrtání a kotvení v porovnání s ostatními vrtacími 
kladivy dostupnými na trhu,

• mobilní plnoprofilová vrtací souprava Easer určená pro pl-
noprofilové vertikální vrtání až do průměru 750 mm.

ODPOVĚDNI ZA TRVALE UDRŽITELNOU PRODUKTIVITU

www.atlascopco.cz  


