
PREDSTAVUJEME 
NOVÚ GENERÁCIU
MINIRÝPADIEL



ZÁKAZNÍCI NÁS POŽIADALI, 
ABY SME NOVÚ GENERÁCIU 
MINIRÝPADIEL NAVRHLI 
PODĽA NOVÝCH PRAVIDIEL. 
POVEDALI NÁM:
• Potrebujem ešte vyšší výkon –

Potrebujem také stroje, ktoré poskytujú maximálny výkon, 
a to najmä s prídavnými zariadeniami.

• Chcem si to ako strojník viac užiť –
Ch cem väčšie pohodlie, lepšiu ergonómiu ovládacích prvkov.

• Chcem najnižšie investičné a prevádzkové náklady –
Chcem nižšiu spotrebu paliva a nižšie náklady na servis.

ČO SI 
ŽIADALI 
ZÁKAZNÍCI

ČO SME IM DODALI

„PRI ÚDRŽBE STAČÍ 
ZDVIHNÚŤ KABÍNU 
A VŠETKO JE VEĽMI 
ĽAHKO PRÍSTUPNÉ.“
INŠPIRÁCIU NÁM DAL DAVID – POZEMNÉ 
STAVBY A DEMOLÁCIE
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AK MÁTE ROBIŤ KVALITNÚ PRÁCU, 
POTREBUJETE POHODLNÝ STROJ, 
NA KTORÝ SA DÁ SPOĽAHNÚŤ.
NOVÚ GENERÁCIU MINIRÝPADIEL SME 
NAVRHLI PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKOV.

Vysokovýkonné stroje sú nielen cenovo dostupné, ale vyznačujú sa lepšou 
údržbou, komfortom a ovládaním.

GENERÁCIA  
EXCELENTNOSTI

KOMFORT OBSLUHY A OVLÁDANIA
Teraz máte všetko v rukách – joystick a systém 
riadenia jazdy uľahčujú manévrovanie, polohovanie 
a pojazd rýpadla. Môžete si zvoliť štartovanie stroja 
stlačením tlačidla, a to vďaka voliteľnému kľúču 
Bluetooth.

CENOVO DOSTUPNÉ
Nová generácia minirýpadiel ponúka nízke 
prevádzkové a investičné náklady. Teraz potrebujete 
menej času a peňazí na servis, opravy a palivo. 
Celokovová konštrukcia je odolná a ceny náhradných 
dielov sú konkurenčné, čím je nový typový rad 
výhodnou investíciou čo sa týka kvality a efektívnosti.

VYSOKÝ VÝKON
Multifunkčné a univerzálne – nové modely minirýpadiel 
dosahujú vo svojej triede špičkovú produktivitu a výkon.

Prevádzkové nastavenia hydrauliky a rýchlosti 
reagovania sa dajú voľne prispôsobiť podľa vykonávanej 
práce. Modely novej generácie dosahujú až o 20 % vyšší 
výkon, pričom majú aj vyššiu efektívnosť spotreby.

BEZSTAROSTNÝ SERVIS
Servis a opravy sú jednoduchšie vďaka lepšiemu 
prístupu, čím ušetríte veľa času. Dlhšie servisné 
intervaly znamenajú menej prestojov a viac 
produktívnych hodín na stavbe. Poďme na to!

NAVRHLI PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKOV.

EXCELENTNOSTI
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RAD TRIEDY 1-2 TONY
PRÁCA NA MALOM PRIESTORE NEBOLA NIKDY 
TAKÁ ĽAHKÁ – A POHODLNÁ. VYBRAŤ SI MÔŽETE 
Z PIATICH MODELOV S VLASTNOSŤAMI, AKÉ 
NÁJDETE IBA NA MINIRÝPADLE CAT®.

ŠETRITE ČAS A PENIAZE

Celkové náklady na všetkých päť modelov sú až o 15 % nižšie 
v porovnaní s doterajšími strojmi.

Ochranné rámy a kabíny týchto strojov sú výklopné, čo 
zjednodušuje, zrýchľuje a zlacňuje ich servis.

Modely v triede 1-2 tony majú vo výbave:
• joystick pre pohodlné riadenie
• LCD monitor s voliteľným Bluetooth rádiom
• voliteľná klimatizácia pre modely s kabínou
• systém riadenia jazdy znižujúci únavu strojníka

301.5 / 301.6*

• Celkový výkon   16,1 kW / 21,6 hp

• Šírka pásov 990 mm zatiahnuté – 1 300 mm vysunuté

• Prevádzková hmotnosť† 301.5 1 740 kg (ochranný rám)
 301.6 1 925 kg (kabína)

• Max. hĺbkový dosah 2 540 mm (dlhá násada)

Štandardný presah pri otáčaní
* dodávka 301.6  možná len v regióne EAME 

† Prevádzkové hmotnosti pri bežnej konfi gurácii, bez lyžice.
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301.8
• Celkový výkon   16,1 kW / 21,6 hp

• Šírka pásov  990 mm zatiahnuté  
1 300 mm vysunuté

• Prevádzková hmotnosť† 1 884 kg (ochranný rám) 
 2 000 kg (kabína)

• Max. hĺbkový dosah 2 570 mm (dlhá násada)

301.7 CR
• Celkový výkon   16,1 kW / 21,6 hp

• Šírka pásov  990 mm zatiahnuté  
1 300 mm vysunuté

• Prevádzková hmotnosť† 1 890 kg (ochranný rám)

• Max. hĺbkový dosah 2 350 mm (dlhá násada)

302 CR
• Celkový výkon   16,1 kW / 21,6 hp

• Šírka pásov  1 090 mm zatiahnuté  
1 400 mm vysunuté

• Prevádzková hmotnosť† 2 024 kg (ochranný rám) 
 2 140 kg (kabína)

• Max. hĺbkový dosah 2 570 mm (dlhá násada)

Kompaktný rádius

Kompaktný rádius

Štandardný presah pri otáčaní
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NOVÁ GENERÁCIA MINIRÝPADIEL

RIADENIE 
JOYSTICKOM
Riadenie joystickom uľahčuje prácu 
počas dlhých dní a je pohodlné.

VŠETKO MÁTE V RUKÁCH
S voliteľným systémom Cat Stick Steer je pohyb 
po stavenisku ešte ľahší. Z klasického ovládania 
pákami a pedálmi sa stlačením tlačidla prepnete 
do ovládania pomocou joysticku.

Pomocou ľavého joysticku môžete stroj ovládať 
podobne ako šmykom riadený nakladač. Pomocou 
pravého joysticku zase ovládate radlicu alebo 
funkcie výložníka a násady.

KLÍMA
Počas dlhých, horúcich dní pracujte 
v pohodlí, ak si zvolíte klimatizáciu 
s chladením vzduchu.

S CHLADNOU HLAVOU
Klimatizáciu a kúrenie môžete 
ovládať cez LCD monitor a nastaviť 
si teplotu, ktorá vám vyhovuje.

Dobre utesnená, pretlakovaná 
kabína udržuje prach vonku a čistý 
vzduch vnútri.

PARAMETRE NOVEJ GENERÁCIE
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RIADENIE 
JAZDY
Jazda môže byť pohodlná, ak si zvolíte 
režim riadenia jazdy.

ŠTÝLOVÁ JAZDA
Stlačením prepínača pod joystickom si 
nastavíte režim jazdy – perfektná pomoc 
pri jazde na veľkom stavenisku. Môžete 
zabudnúť na bolesti v chrbte na konci 
dlhého dňa s hrbením sa nad pákami.

LCD 
MONITOR
Upravte si nastavenia tak, že na jednom 
mieste prijímate telefonáty a počúvate hudbu.

VŠETKO POD KONTROLOU
Nastavenia, ako rýchlosť hydrauliky, 
si upravte podľa pracovnej činnosti.

Cez monitor môžete tiež prijímať telefonické 
hovory a nastavovať teplotu v kabíne.

Voliteľný systém Bluetooth znamená, 
že si môžete zapnúť rádio alebo prehrávať 
svoje zoznamy hudby.

Dotykový displej bude v ponuke 
koncom roku 2020.

PARAMETRE NOVEJ GENERÁCIE
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MALÝ STROJ,
VEĽKÉ PREKVAPENIA
KEĎ SAMUEL PORTAUD VO VINOHRADE 
SKÚŠAL NOVÉ MINIRÝPADLO, 
S PREKVAPENIAMI SA ROZTRHLO VRECE...

„TOTO MUSÍ BYŤ JEDINÝ 
IBA METER ŠIROKÝ 
KOMPAKTNÝ STROJ 
S KLIMATIZÁCIOU.“
INŠPIRÁCIU NÁM DAL SAMUEL – VINOHRADNÍK
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Samuel pracuje vo vinohrade na juhozápade Francúzska. 
Potreboval stroj, ktorý sa vojde medzi rady viniča a umožní 
mu pohodlne pracovať aj v horúčavách. Vyskúšal model 
302 CR – a bol prekvapený, čo objavil.

1 STROJ = 6000 KILOMETROV
Samuel už mal skúsenosti s prácou na stroji Cat. Keďže 
pracoval dlhé hodiny v teréne, vyskúšal si to na predošlom 
stroji. Vedel, že mu pribúdajú hodiny práce a manévrovania 
vo vinici, ale prekvapilo ho, koľko kilometrov pritom najazdil.

„Spočítali sme, že s týmto strojom sme vo vinohrade najazdili 
6000 km! To je neuveriteľne veľa.“

CHLADNÁ HLAVA A BEZ STRESU
Odkedy vymenil modely za nový 302 CR, nemá čo ľutovať. 
Celé to nekonečné jazdenie po vinici sa výrazne zlepšilo 
vďaka klimatizácii a joystickovému riadeniu.

„Klimatizácia je skutočne veľkou inováciou na tomto stroji,“ 
vysvetlil Samuel. „Myslím, že toto je jediný iba meter 
široký kompaktný stroj s klimatizáciou, takže je to veľká 
výhoda.“

„Som veľkým fanúšikom joystickového riadenia jazdy. 
Prečo? Pretože som nikdy nevedel poriadne riadiť nohami! 
Takže pre zmenu teraz riadim rukami. Pripadá mi to 
úžasné!“

POTREBUJETE ND? ŽIADNY PROBLÉM!
Pokiaľ ide o údržbu, najbližší díler Cat prekonal Samuelove 
očakávania. „Mal som trochu obavy, keď som si mal 
telefonicky objednať náhradné diely, ale zakaždým boli 
veľmi ochotní. Zásielku mi doručili na druhý deň a nikdy 
som nemal prestoje pre poruchu alebo chýbajúce diely.“

MINI MÁNIA
Asi najväčším prekvapením pre Samuela bolo, že vytvoril 
nový módny trend. Zistil, že v miestnych vinohradoch sa 
minirýpadlá stali veľmi obľúbenými.

„Spustil som nový trend – teraz má minirýpadlo každý!“ 
dodal.
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„VEĽA POUŽÍVAM 
JOYSTICKOVÉ RIADENIE... 
URČITE SA S TÝM LEPŠIE 
JAZDÍ.“
INŠPIRÁCIU NÁM DAL JAMES – PRENÁJOM ZEMNÝCH 
A STAVEBNÝCH STROJOV
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„TÁTO MAŠINA 
JE DIVOCH!
VEĽMI SILNÁ 
A RÝCHLA.”
INŠPIRÁCIU NÁM DAL SANDRO – VÝKOPOVÉ PRÁCE 
PRE INŽINIERSKE SIETE
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RAD TRIEDY 6-10 TON
MALÉ, ALE MOCNÉ. TIETO STROJE ZABERÚ, KEĎ TO PRÁVE 
POTREBUJETE. NOVÉ MODELY PONÚKAJÚ ŠIROKÚ PALETU 
MOŽNOSTÍ, Z KTORÝCH SI URČITE VYBERIETE.

VIAC FUNKCIÍ, NIŽŠIE NÁKLADY
S väčšou silou zdvihu a pojazdu a ďalšími funkciami 
sú tieto stroje veľmi univerzálne.

Predĺžené servisné intervaly znamenajú úsporu 
nákladov 10 % oproti starším modelom.

Modely s VAB majú výložník s nastaviteľnou 
geometriou.

Potrebujú menej paliva – úspora až 11 %
v porovnaní s 308E2.

Modely v triede 6-10 ton majú vo výbave: 
• systém High Flow* na nastavenie sily hydrauliky
• joystick pre pohodlné riadenie
• LCD monitor s voliteľným Bluetooth
• systém riadenia jazdy znižuje únavu strojníka
• klimatizácia a kúrenie pre komfort počas celého roka

* High Flow je v ponuke iba na 309 CR (High Flow = vysoký prietok)

306 CR
• Celkový výkon   43,2 kW / 57,9 hp

• Zdvihová nosnosť** 3 790 kg

• Prevádzková hmotnosť† 6 287 kg (kabína)
 (konfi gurácia s ochranným rámom dostupná koncom 2020)

• Max. hĺbkový dosah 4 110 mm (dlhá násada)

Kompaktný rádiusKompaktný rádius

Voliteľné doplnky:
prídavný nosič náradia XTC 
a natáčacia radlica.
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309 CR / 309 CR VAB
• Celkový výkon   55,4 kW / 74,3 hp

• Zdvihová nosnosť** 3 895 kg 
 5 765 kg (s VAB)
 2 700 kg (bez VAB)

• Prevádzková hmotnosť† 9 565 kg (dlhá násada)

• Max. hĺbkový dosah 4 593 mm 
(dlhá násada) 3 815 mm (s VAB)
 3 400 mm (bez VAB)

310
• Celkový výkon   55,4 kW / 74,3 hp

• Zdvihová nosnosť** 5 420 kg (dlhá násada)

• Prevádzková hmotnosť† 9 600 kg 

• Max. hĺbkový dosah 5 211 mm (dlhá násada)

307.5
• Celkový výkon   43,2 kW / 57,9 hp

• Zdvihová nosnosť** 3 600 kg 

• Prevádzková hmotnosť† 7 870 kg (dlhá násada)

• Max. hĺbkový dosah 4 642 mm (dlhá násada)

Štandardný presah pri otáčaní

Kompaktný rádius

Kompaktný rádius

High Flow

Štandardný presah pri otáčaní

** Zdvihová nosnosť s maximálnou konfi guráciou ponad čelo, radlica spustená, závesný bod na polomere 3 m, s dlhou 
násadou, bez lyžice. Zdvihová nosnosť závisí aj od iných premenných, ako sú konfi gurácia stroja, protizávažie, 
závesný bod, typ činnosti, pracovné náradie, typ pásov, podložie atď.

† Prevádzkové hmotnosti pri bežnej konfi gurácii, bez lyžice.

308 CR / 308 CR VAB
• Celkový výkon   55,4 kW / 74,3 hp

• Zdvihová nosnosť** 3 845 kg 
 5 760 kg (s VAB)
 2 730 kg (bez VAB)

• Prevádzková hmotnosť† 8 820 kg (dlhá násada)

• Max. hĺbkový dosah 3 875 mm (s VAB)
(dlhá násada) 3 460 mm (bez VAB)
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RIADENIE 
JOYSTICKOM
Prejsť z tradičných prvkov riadenia jazdy na riadenie 
joystickom je jednoduché.

TICHÉ A POHODLNÉ
Funkcia riadenia joystickom umožňuje strojníkovi zvoliť 
si spôsob riadenia. Môžete si zvoliť riadenie pomocou 
pedálov a pák alebo všetky funkcie ovládať rukami, 
stačí len stisnúť tlačidlo.

JEDNODUCHÝ 
SERVIS, KRATŠIE 
PRESTOJE
Údržba novej generácie minirýpadiel Cat je rýchla a jednoduchá. 
Miesta dennej kontroly sú prakticky sústredené na pár miestach 
a paneloch dostupných z úrovne terénu.

NOVÁ GENERÁCIA MINIRÝPADIEL

VLASTNOSTI TRIEDY 6 -10 TON
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LCD 
MONITOR
Upravte si nastavenia tak, že na jednom mieste 
prijímate telefonáty a počúvate hudbu.

VŠETKO POD KONTROLOU
Nastavenia, ako rýchlosť hydrauliky, 
si upravte podľa pracovnej činnosti.

Cez monitor môžete tiež prijímať telefonické 
hovory a nastavovať teplotu v kabíne.

Voliteľný Bluetooth znamená, že si môžete 
prehrávať svoje zoznamy hudby.

Dotykový displej bude v ponuke 
koncom roku 2020.

RIADENIE 
JAZDY
Jazda môže byť pohodlná, ak si zvolíte 
režim riadenia jazdy.

MULTIFUNKČNÝ 
A JEDNODUCHÝ
Stlačením prepínača pod joystickom 
si nastavíte režim jazdy – perfektná 
pomoc pri práci konštantnou 
rýchlosťou s náradím, ako sú vyžínač 
alebo mulčovač. Takže nemusíte 
používať ruky a nohy, pohodlne sedíte 
a môžete zabudnúť na bolesti v chrbte 
na konci dlhého dňa.
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Zeppelin SK, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica – Kráľová

Telefón: 048 414 99 19
Mobil: 0903 804 210

www.zeppelin.sk

Ďalšie informácie o novej generácii minirýpadiel Cat vám 
poskytne najbližší obchodný zástupca alebo ich nájdete na 
www.zeppelin.sk.

STREDNÉ SLOVENSKO
Peter SLIACKY 0903 801 392 peter.sliacky@zeppelin.com

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Miroslav ŠTELCL 0903 643 293 miroslav.stelcl@zeppelin.com
Miroslav DANKOVICS 0903 800 479 miroslav.dankovics@zeppelin.com

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Branislav HORVÁTH 0903 902 634 branislav.horvath@zeppelin.com


