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Nový Bobcat kompaktní nakladač vyhrál Globální cenu designu 

Bobcat L85 kompaktní kolový nakladač byl vyhlášen jako vítěz produktové disciplíny při 

vyhlašování cen iF Design Awards 2021.  

 

Organizátor cen designu iF International Forum Design GmbH je nejstarší nezávislá 

designová organizace na světě, sídlící v Německém Hannoveru. Stroj L85 byl úspěšný 

v podkategorii automobilů a vozidel, kterou hodnotila porota složená z 98 nezávislých 

expertů z celého světa. L85 Zvítězil mezi téměř 10,000 přihlášenými stroji z 52 zemí.  

Více o iF Design Ocenění 

Již 67 let je cena iF Design Award uznávána jako 

rozhodce kvality za výjimečný design. Štítek iF je 

celosvětově proslulý vynikajícími designovými 

službami a cena iF Design Award je jednou z 

nejdůležitějších cen za design na světě. Ocenění 

se udělují v následujících disciplínách: Produkt, 

Balení, Komunikace a návrh Služeb, Architektura a 

návrh Interiérů a také profesionální návrhy, dále 

Uživatelská zkušenost (UX) a Uživatelské 

rozhraní(UI). Všechny oceněné produkty jsou 

prezentovány v průvodci iF World Design Guide a 

v aplikaci iF Design.  
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Na vytvoření stroje Bobcat L85 spolupracovala 

německá designová společnost sídlící 

v Mnichově, Lumod GmbH. Jaroslav Fišer, 

manažer produktové řady pro Bobcat 

kompaktní kloubové nakladače pro region 

Evropy, Středního Východu a Afriky řekl: „Jsme 

potěšeni, že náš L85 vyhrál ocenění iF Product 

Discipline Award v podkategorii automobilů / 

vozidel a děkujeme společnosti Lumod, za 

jejich důležitou roli při vedení navrhování 

designu tohoto nového stroje. Stroj L85 je 

produkt vyvinutý v Bobcat Innovation Centre 

v našem kampusu v Dobříši a byl navržen tak, 

aby stanovil nové měřítko výkonnosti v tomto 

segmentu trhu.“ 

 

Nejlepší na trhu v jednoduchosti ovládání 

Kompaktní kolové nakladače jsou často obsluhovány méně zkušenými strojníky, takže 

intuitivnost stroje a maximální výhled jsou klíčové pro přesnou práci. Při vyvíjení L85 se 

Bobcat zaměřil na optimalizování obou těchto vlastností, z čehož vznikla krátká strmá zadní 

kapota, plně prosklené dveře na obou stranách zaručující nejlepší výhled všemi směry ve 

své třídě. Zadní kamera s LED osvětlením dále zlepšuje viditelnost. Všechny ovládací prvky 

jsou seskupené na postranním panelu, přičemž joystick je připojený přímo k loketní opěrce 

sedadla (unikát ve své kategorii). Toto zvyšuje jednoduchost použití a komfort ještě více.  

 Jaroslav Fišer dále přidal: „Stroj L85 dále přináší ikonické motto Bobcatu ‚One Tough 

Animal‘ na trh kompaktních kloubových nakladačů. Výkonný, obratný a robustní. Jedinečným 

prvkem je také mřížka masky chladiče v Bobcat oranžové barvě. Sofistikované prvky ve 3D 

tvarech, nesoucí modelové číslo a logo, jsou nové a podtrhují robustnost stroje. Interiér je 

dále vybavený silnými brandovými elementy, které propojují interiér s exteriérem a dávají 

obsluze pocit síly Bobcatu.“  
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Největší portfolio nakladačů 

Vstupem do této nové kategorie, se stala firma Bobcat výrobcem s největším portfoliem 

nakladačů na světě. L85 kompaktní kolový nakladač je ideální pro všestranné úkoly v široké 

škále průmyslů. Stroj L85 může být použit pro: stavebnictví, terénní úpravy, půjčovny, 

průmysl, zpracování odpadu, recyklace a agrikultura, ale je také ideální pro silniční 

práce, odstraňování sněhu, údržba a mnoho dalších využití.  

 

Model L85, představený v rámci revoluční zahajovací akci Bobcatu „Next is Now“ v říjnu roku 

2020, je nyní v plné výrobě v továrně Bobcat v Dobříši.  

Stručná technická specifikace modelu L85:  

Standardní lžíce: 0,8 m3  

Volitelné lžíce: 0,6–1,2 m3  

Provozní hmotnost: 5 091 kg 

Výška zdvihu: 3 250 mm  

Zahajovací akce „Next is Now“: https://www.youtube.com/watch?v=7QxUIdwZTLA 

Zdroj: https://www.bobcat.com/eu/company-info/news-media/press-releases?alias=new-

bobcat-compact-wheel-loader-wins-global-design-award 
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