
V tabulce jsou uvedeny stroje v členění závislosti na druhu a umístění výkopu



Stroje pro zemní práce a jejich vhodnost použití pro různé výrobní operace



Dozery: Používají se  k odstraňování stromů, keřů balvanů, k sejmutí ornice,
popřípadě k hloubení stavebních jam o malé hloubce. Dozery nemohou výkopek
nakládat na odvozní prostředky.

Podle postavení radlice rozeznáváme:
A) buldozer – radlice kolmá na směr pojíždění, lze ji spouštět a zdvíhat.
B) angldozer - umožňuje vychýlení radlice pro boční shrnování
C) tiltdozer – možnost pootočení radlice okolo horizontální osy

Hrnutí zeminy dozerem je vhodné až do sklonu terénu:
Do svahu: 25
Ze svahu 30
Příčně 25
Hrnutí zeminy dozerem je ekonomické maximálně do 60 (výjimečně
100)m.
Šířka radlice cca 2,5 - 6m
Podvozek většinou pásový, případně kolový.

http://www.p-z.cz/cs/site/pz-uvodni-strana.htm



Nakladače: slouží k nakládání výkopku, ale mohou se rovněž použít pro snímání
ornice nebo výkop mělkých stavebních jam v horninách 1.-3. třídy těžitelnosti.

Šířka lopaty – dle typu 2-4,5m
Vysýpací výška – cca 2,5-4,5m
Nakladače mohou být opatřeny
dalšími výměnnými nástroji.
Ekonomická dopravní vzdálenost  je do 100m.

http://www.p-z.cz/cs/site/pz-uvodni-strana.htm


Rypadla:
a) korečková
b) drapáková
c) lopatová

Podvozek: kolový, traktorový, automobilový, pásový, kráčivý

Lopatová rypadla : 1) s hloubkovou lopatou
2) s výškovou lopatou

Rypadla s hloubkovou lopatou velmi často používané stroje různých rozměrů a
parametrů.

Šířka lopaty dle typu 0,2-cca2m, rýpací hloubka až cca10m, rýpací dosah až cca 15m a
více. Vysýpací výška až 10m.

2 možnosti způsobu těžby:
a) U stavebních jam menšího plošného a hloubkového rozsahu může rypadlo

pojíždět po okraji stavební jámy, kterou hloubí. Výkopek nakládá do odvozního
prostředku, který stojí rovněž na kraji stavební jámy.



b) Větší stavební jáma je těžená tímto způsobem:
Rypadlo se postupně pohybuje (couvavým pohybem) po ploše stavební jámy a
postupně snímá vrstvu zeminy o určité tloušťce. Sejme zeminu na celé ploše  a
začne snímat další hloubkový stupeň. Postupně se zahlubuje při současném
prohlubování vjezdové rampy. Po rampě k němu přijíždějí odvozné prostředky, které
se v jámě pohybují ve stejné výškové úrovni jako rypadlo. Takto se rypadlo dohloubí
až na dno stavební jámy.



Rypadla nakladače
Výborným pomocníkem při těžbě ve stísněných poměrech a podél zdí a pažení je
rypadlo – nakladač s výložníkem posuvným bočně . Výložník stroje navíc může těžit
v poloze kolmo na podélnou horizontální osu rypadla (tzv.“za roh“).

m6,5 / 7,2Max. hloub. dosah / max. dosah

m30,08 - 0,29Objem lopaty rýpadla

m31,03Objem lopaty nakladače

t7,9Provozní hmotnost [t]

kW73Výkon motoru

Technické parametry: Caterpillar 42E2



Rypadla s výškovou lopatou – velmi výkonné stroje, pohybující se v úrovni dna výkopu.

Výkop patek a pasů v rohu –
výložník je kolmo na podélnou
osu stroje

Těžba podél pažení

Výložník se posouvá po vodorovném
nosníku rypadla-nakladače



Nákladní automobily pro dopravu po
veřejných komunikacích a terénu:

Nákladní automobily jsou výhodné tehdy
když se výkopek dopravuje po staveništi
nebo ze staveniště na větší vzdálenosti
po zpevněných nebo veřejných
komunikacích.

Nákladní automobily dělíme na:

-sklápěcí

-terénní

Dampr - kloubový






