
Každý druhý stroj v českých
půjčovnách je Bobcat
Výhradní distributor pro Českou republiku společnost Bobcat CZ, a.s. oznámila
další úspěch v segmentu půjčoven stavebních strojů. Stavebniny DEK a.s.,
objednala dalších 71 rypadel a nakladačů. V jejich portfoliu je nyní více než 200
strojů Bobcat. Spolu s dalšími zakázkami Bobcat CZ, a.s. dodává více než
polovinu všech strojů pro půjčovny v ČR a stává se v tomto segmentu lídrem na
trhu.

V letošním roce si Stavebniny DEK a.s. objednala 56 minirypadel Bobcat v hmotnostní
kategorii od 1 do 5 tun (konkrétně se jedná o modely E10z, E19, E35z a E55z) a 15
smykem řízených nakladačů model S530 stage V. „Segment půjčoven je klíčový pro
celý trh stavebních strojů v České republice. Bobcat CZ, a.s. díky dlouholeté spolupráci
se Stavebninami DEK a.s. potvrdil svoji pozici lídra na trhu kompaktních strojů. Důvěry
zákazníka, který se k nám vrací opakovaně, si velmi vážíme a je pro nás závazkem pro
poskytování perfektních služeb,“ říká Vladimír Hes, obchodní ředitel firmy
Bobcat CZ, a.s.

Stavebniny DEK a.s. má se značkou Bobcat i se servisem Bobcat CZ, a.s. již
mnohaleté zkušenosti – v roce 2017 pořídila nejprve 10 kusů minirypadel, o dva roky
později dalších 51 kusů minirypadel a třicítku smykem řízených nakladačů. Loni pak
nakupovala dalších 76 minirypadel Bobcat v hmotnostní kategorii od 1,0 do 5,7 tuny.
V barvách půjčovny Stavebniny DEK a.s., která nyní obsluhuje zákazníky ve svých 74
pobočkách po celé republice tak nyní slouží flotila 238 strojů Bobcat.

Novinky i prověřená kvalita
Předání strojů probíhá postupně v průběhu března a dubna letošního roku. Kromě
bestsellerů jako jsou ikonické stroje typu E10z tentokrát DEK zakoupil i naprostou
novinku, a to rovnou 13 kusů minirypadel E55z, které se začaly vyrábět začátkem
letošního roku. Jedná se o nejmodernější stroj řady R2, splňující emisní normu Stage V
a nabízející množství nejmodernějších funkcí a volitelné výbavy. Například se jedná
o unikátní systém pokročilého ovládání přídavných okruhů (A-SAC) a inovativní
technologii automatického napínání pásů (ATTS).



E55z má díky unikátnímu nulovému přesahu kabiny (ZHS) ještě vyšší úroveň ochrany
o proti standardní konstrukci s nulovým přesahem. To umožňuje operátorovi
pohybovat se a pracovat v blízkosti zdí a překážek s naprostou jistotou, že nemůže
dojít k poškození stroje z důvodu přesahující části. Díky vlastnosti ZHS zůstává
otáčení kabiny E55z plně v půdorysu pásů, a to včetně válce pro otáčení výložníku,
předních rohů, klik, světel, a dokonce i dveří v otevřené i zavřené poloze. E55z je
model se špičkovým výkonem – je to největší a nejvýkonnější stroj Bobcat s konstrukcí
ZHS. Zákazníkům poskytuje skvělou kombinaci ovladatelnosti, výkonu a pohodlí.

Obchodní zastoupení v ČR s více než dvacetiletou tradicí
Společnost Bobcat CZ, a.s. je od roku 2000 výhradním a autorizovaným prodejcem
smykem řízených, pásových a kolových nakladačů, minirypadel, teleskopických
manipulátorů, příslušenství a náhradních dílů značky Bobcat. Disponuje rozsáhlou
půjčovnou strojů a příslušenství a sítí 10 obchodně – servisních středisek
rozmístěných po celé České republice. Prostřednictvím odborně vyškolených
obchodních zástupců a více než 50 kvalifikovaných servisních techniků s dlouholetou
praxí, zajišťuje prodej, záruční i pozáruční servis, pronájem, školení obsluh, dodávky
náhradních dílů a příslušenství pro více než 3500 zákazníků. Více o společnosti
naleznete na webu www.bobcat.cz.

O společnosti Doosan Bobcat EMEA
Společnost Doosan Bobcat EMEA s.r.o. v Dobříši vyrábí přibližně třetinu
celosvětové produkce strojů Bobcat. Patří sem kompaktní stavební
a zemědělské stroje, jako jsou smykem řízené nakladače, pásové nakladače,
minirypadla, kolové kloubové nakladače, roto teleskopické manipulátory,
lehká hutnící technika a široká nabídka více než 130 druhů příslušenství.
Společnost pod značkou Doosan Portable Power vyrábí rovněž vzduchové
kompresory, osvětlovací stožáry a generátory proudu.


