Navštívili jsme

Technika pro komunální nasazení,
údržbu komunikací i zahradu
Začátkem letošního roku byla založena nová importní společnost KOMATEC sídlící v obci Kly nedaleko středočeského
Mělníka. A ihned na samém začátku o sobě dala výrazněji vědět na jarním brněnském veletrhu Techagro, kde
prezentovala některé produkty ze svojí nabídky. Nicméně od jara se nabízený sortiment rozrostl o další značky a firma
zapracovala také na zkvalitnění servisního zázemí a otevřela novou prodejnu zahradní techniky.
„Nová společnost vznikla s myšlenkou na subjekt nabízející komunální, zahradní, silniční i zemědělskou techniku s důrazem
nejen na kvalitu strojů, ale také
na úroveň poskytovaných služeb
počínaje prodejem techniky, přes
rychlé dodávky potřebných náhradních dílů při jejich přijatelných
cenách až po flexibilní a kvalitní
servis. Pochopitelně zajišťujeme
komplexní servis na stroje, jejichž
jsme generálním dovozcem a na
techniku, kterou nabízíme regionálně. Kromě toho jsme v mnoha
případech schopni nabídnout i servisní služby uživatelům mechanizace,
kterou přímo neprodáváme. Servisní
středisko provozujeme v sídle firmy
v obci Kly, nicméně jsme schopni servisně reagovat po celém území České
republiky i na Slovensku,“ říká úvodem jednatel společnosti KOMATEC
s. r. o. Jaroslav Mai.

Produkty s generálním
zastoupením
Jako generální dovozce do ČR zastupuje firma KOMATEC s. r. o. značky
RASCO, CAST Loaders, NIUBO a Addax. V regionu nabízí produkty značek VARI, STIGA a SECO Industries.

Na zimní i letní údržbu komunikací jsou určeny produkty značky RASCO

Výhradní zastoupení pro produkty
značek CAST Loaders a NIUBO má
i na Slovensku. Důležitou součástí
sortimentu jsou též traktory značek
SAME, LAMBORGHINI a YANMAR.
„V naší prodejně je k dispozici
k okamžitému odběru více než čtyřicet strojů především ze segmentu
zahradní techniky a další čekají na
své uživatele ve skladu. Prohlédnout si a vyzkoušet mohou zájemci i traktory s výkony motorů od 25
koní, všem také při výběru rádi poradíme a doporučíme nejvhodnější
varianty pracovních adaptérů,“ seznamuje s nabídkou společnosti Ja-

roslav Mai. Ta ovšem není konečná,
dá se očekávat rozšíření o techniku
dalších výrobců.

Pro každého něco
Produkty značky RASCO nejsou na
českém a slovenském trhu neznámé.
Jde o úspěšného výrobce profesionální techniky vhodné na zimní a letní
údržbu komunikací. Sněhové segmentové radlice, sypače a různé varianty příkopových ramen s možností
agregace s traktory, komunálními nosiči i podvozky nákladních automobilů od dvou do čtyř náprav již patří
k praxí bohatě prověřeným strojům.

Široká je též nabídka kloubových
a smykem řízených nakladačů CAST
Loaders. Mezi kloubovými si lze vybrat z několika modelových variant
například podle výkonu motoru, zvedací kapacity, či délky výložníku. Smykem řízené nakladače jsou k dispozici
s benzínovými i dieselovými motory
a nechybí ani stroje s kompletním
elektropohonem. Elektropohon již
může zájemce zvolit také u kloubového nakladače.
Nepříliš známá byla na tuzemském
trhu donedávna značka NIUBO. Španělský výrobce se v minulosti soustředil primárně na domácí, západoev-

Svoje sídlo má společnost KOMATEC
v obci Kly nedaleko Mělníka
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V nabídce značky CAST Loaders najdeme kloubové i smykem řízené
nakladače

V prodejně je k dispozici k okamžitému odběru více než čtyřicet
strojů především ze segmentu zahradní techniky

ramen. „S některými novinkami se již
mohli seznámit návštěvníci květnového
veletrhu IFAT v německém Mnichově,
na trh budou uvedeny během roku
2019. Novinkou by měl být v příštím
roce i samojízdný zametací speciál,
jehož prototyp byl v Mnichově taktéž k vidění. Jako generální dovozce
s komplexním zajištěním dodávek náhradních dílů i servisních služeb chceme
novinky uvést pochopitelně i na tuzemský trh,“ poznamenal Jaroslav Mai.

ropské a zámořské trhy a do střední
a východní Evropy začaly produkty
značky NIUBO pronikat teprve před
dvěma lety. Přitom portfolio této
značky je velice široké a zahrnuje
rovinné a svahové mulčovače, příkopová ramena, rotavátory, lesní frézy,
paletizační vidle, rosiče a speciální vinohradnickou a sadařskou techniku.
Na výrobu užitkových elektromobilů
se specializuje belgická značka Addax. Vozidla kategorie N1 mají dojezdovou kapacitu až 110 kilometrů
a jejich přepravní rychlost dosahuje
70 km/h. Spolehlivé vozidlo s tichým
provozem může být vybaveno několika typy korby.

Také dopravní značení
Součástí nabídky společnosti KOMATEC je nabídka dopravního značení.
Na zajištění této služby se specializuje
pobočka se sídlem v Plzni a nabízí dodávky a realizace svislého vodorovného dopravního značení. I tuto službu
hodlá firma v brzké době rozšířit.

Co nového u Rasca?
Hned několik novinek připravuje k zařazení do sériové výroby chorvatská
značka RASCO. S modernizací se počítá u několika modelů segmentových
sněhových radlic, sypačů i příkopových

Portfolio španělské značky NIUBO je velice široké a zahrnuje rovinné a
svahové mulčovače, příkopová ramena, rotavátory, lesní frézy, paletizační
vidle, rosiče a speciální vinohradnickou a sadařskou techniku

Do sortimentu firmy KOMATEC patří též traktory SAME,
LAMBORGHINI a YANMAR
www.komunalweb.cz
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Užitková vozidla Addax s elektrickým pohonem mají dojezdovou
kapacitu až 110 kilometrů a jejich přepravní rychlost dosahuje 70 km/h
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