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Malý a hbitý silák
Navštívili jsme firmu Tomáše Kuříka, která má své sídlo v Nové Pace. Firma se zabývá zahradní a krajinnou tvorbou, 
přesněji řečeno se věnuje realizaci zahrad a zakládání veřejné zeleně a také jejich pravidelné údržbě. Firma má již tři 
roky pomocníka, který by se dal popsat třemi slovy. Malý, hbitý a silný. Tak by se daly shrnout hlavní devizy smykového 
mininakladače CAST SSQ. Majitele firmy a stroje jsme blíže vyzpovídali, zajímalo nás, jaké jsou jeho zkušenosti se strojem.

Proč jste se rozhodl pořídit si právě 
tento stroj?
„Je to celkem jednoduché. Jelikož se 
moje firma zabývá především zaklá-
dáním a údržbou zahrad, hledal jsem 
stroj, který bude sloužit všestranně. 
K přemísťování nejrůznějších mate-
riálů na staveništi budoucí zahrady, 
bude schopen vykonávat nejrůznější 
práce při zpracování půdy, zakládání 
trávníku a bude kompaktní a snadno 
manévrovatelný často ve velmi stísně-
ných prostorách menších zahrad. Mini 
smykový nakladač CAST SSQ tak byl 
jasným řešením mých potřeb.“

Co vás přesvědčilo ke koupi právě mi-
ninakladače CAST?
„Než jsem se rozhodl pro daný 
stroj, tak jsem si dělal malý výběr 
na trhu. Ke koupi tohoto naklada-

če mě přesvědčilo velmi univerzální 
použití stroje se širokým spektrem 
pracovního nářadí, které je mož-
no skutečně snadno a rychle měnit 
podle různorodosti našich pracov-

ních úkolů. Důležitou devizou jsou 
i jeho kompaktní rozměry a kapa-
city zdvihu. Dále mě přesvědčila 
velmi jednoduchá obsluha a údržba 
stroje. A v neposlední řadě oceňuji 

skutečně velmi dobrý poměr ceny 
a výkonu stroje.“

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti 
po třech letech provozu?
„Když jsem si před lety stroj pořídil, 
tak to pro mě byla úplná novinka, 
protože jsem nikdy před tím nic po-
dobného neobsluhoval. Ze začátku 
jsem se obával právě ovládání, ale po 
několika málo hodinách práce jsem 
již měl stroj v ruce a obavy byly pryč. 
Nyní po třech letech provozu jsem se 
strojem tak dobře sžitý, že mi nedě-
lá problém ani pustit se do opravdu 
odvážné práce velmi často až takřka 
na fyzikálních limitech stroje. Čas-
to mě doslova udivuje jeho dobrá 
vyváženost, díky které se vyšplhá-
te do skutečně velkého kopce a to 
i s nákladem. A mohu konstatovat, 
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že srovnávám s malotraktorem, 
který jsem měl dříve a který jsem 
bohužel převrátil. Co se týče na-
kladače CAST samotného, tak za 
dobu jeho užívání jsem skutečně 
nemusel řešit žádný technický 
problém, což se mi u jiných strojů 
nestalo. Stroj pracuje stejně spo-
lehlivě jak ve vedrech, tak v mra-
zech. Musím říci, že s kvalitou jsem 
nadmíru spokojen.“

Co považujete za hlavní devizu to-
hoto nakladače?
„Jak už jsem uvedl, je to především 
jeho univerzálnost a snadná obslu-
ha. Bezesporu musím zmínit také 
široké spektrum pracovních zaříze-
ní k nakladači. Já jsem si k němu 
pořídil kromě standardní lopaty 
například i zakladač trávníků, kte-
rý mi velmi urychlil a usnadnil práci 
a je radost s touto soupravou pra-
covat. Nakladač CAST je neskutečně 
kompaktní, mrštný a stabilní. Také 
možnost přepravy v dodávce je pro 
mě velkou výhodou spořící náklady 
a nelimituje mě tak ještě nutnost 

přívěsu. Jsem přesvědčen, že ještě 
spousta lidí neví o přednostech toho-
to stroje, stejně jako jsem já nevěděl 
před lety. Dnes bych už neměnil.“

Jak jste spokojen se službami 
dodavatele?
„Stroj i veškeré příslušenství jsem si 
pořizoval přímo u dovozce značky 
CAST – firmy Komatec s.r.o. v Klech 
u Mělníka. Jednoduše řečeno jsem 
velmi spokojen. Práce mají nad hla-
vu, ale vždy se o mě jako o zákazníka 
a hlavně o můj stroj postarají, jak se 
říká od A do Z a já je mohu jen do-
poručit. Spolupráce neskončila pouze 
prodejem a dodáním stroje, ale dále 
pokračuje i při pravidelných servis-
ních prohlídkách. Pro mě jako majite-
le a časově velmi vytíženého člověka 
je velkou devizou, že pro stroj si vždy 
přijedou a po servisu mi ho zase na-
vrátí až domů.“

Děkujeme za rozhovor a přejeme dal-
ší spokojené roky s mini smykovým 
nakladačem CAST SSQ.

Nezbývá než doplnit základní tech-
nické parametry stroje. Jde o produkt 
italského výrobce CAST Group. Stroj 
je osazen japonským motorem Hon-

da GX690 s výkonem motoru 22 koní. 
Nakladač disponuje výkonným hyd-
raulickým systémem s možností při-
pojení i aktivních pracovních adap-
térů, přímým pohonem všech kol, 
výškou zdvihu výložníku 2100 mm 
a kapacitou výložníku až 600 kg.

(red)

Motor HONDA HGX690 – 688 ccm

Výkon motoru 22,1 k

Počet válců 2

Start Elektrický

Otáčky 3600 ot./min

Chlazení motoru Vzduchem

Palivo Natural 95

Palivová nádrž 6,1l

Pohon Hydrostatický 4WD

Hydraulická nádrž 44 l

Hydraulická kapacita 650 kg

Hydraulický systém 28,8 lt/min

Standradní pneumatiky 22x11.00-8 All Trac

Řízení Smykové

Hmotnost 630 kg

Technické parametry

přívěsu Jsem přesvědčen že ještě


