
Za vznikem DEMTEC service s.r.o. 

stojí pět bývalých dlouholetých za-

městnanců společnosti Epiroc, kteří 

se rozhodli pokračovat v  kvalitním 

a  profesionálním servisu demolič-

ní techniky. Její hlavní činností jsou 

opravy a  prodej hydraulického pří-

slušenství: bouracích kladiv, demo-

ličních nůžek, vydrcovacích nůžek, 

skalních fréz, sortýrovacích drapáků, 

drticích lopat a podobně. 

V  demoličním a  recyklačním byz-

nyse je zkrátka DEMTEC service jako 

doma, o  čemž svědčí i  desítky refe-

rencí od předních tuzemských i  za-

hraničních fi rem. Například nedáv-

ná noční demolice mostů na dálnici 

D1, která byl hojně medializována, 

byla rýpadla osazena právě kladivy 

 Epiroc. Co je ale také podstatné, kro-

mě prodeje tu poskytují také servis 

pro téměř veškerou demoliční tech-

niku, a  to včetně velmi náročných 

oprav, které vyžadují dlouholeté 

know-how a  ty nejmodernější tech-

nologie. Co konkrétně tady umějí 

vám přiblížíme v následujícím článku.

V DEMTEC service si s hydraulickým 
příslušenstvím pro demolice a recyklace 
rozumí. Školí se tu i zahraniční fi rmy

Každý, kdo pracuje v  oboru demoličních prací či recyklace, se už pravděpodobně s  touto východočeskou 

fi rmu setkal. DEMTEC service s.r.o. z Blešna u Hradce Králové je zavedenou „adresou“ na hydraulické pří-

slušenství pro recyklace, demolice i  zemní práce. Společnost je mimo jiné autorizovaným distributorem 

a servisním partnerem světoznámého výrobce Epiroc (Atlas Copco).
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Mechanici fi rmy DEMTEC service jsou pravidelně školeni ve výrobním
závodě Epiroc a znají tak demoliční příslušenství do nejmenšího šroubku

Na veletrhu EXPO Lesní Lom, který byl z důvodu koronavirové pandemie 

přesunut na příští rok, měla společnost DEMTEC service v rámci zahájení 

spolupráce se společností KEMROC (výrobce speciálních skalních fréz) 

představit mimo jiné speciální řetězovou frézu značky Kemroc. Její výhodou 

je centrální řezný řetěz opatřený hroty, který umožňuje, na rozdíl od jiných 

standardních fréz, frézovat najednou v celé šířce výkopu a obsluha tak 

nemusí posunovat frézu do stran. Tím je zajištěna vysoká produktivita této 

speciální frézy KEMROC.
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Soustředíme se na zavedené 
značky

Společnost DEMTEC service sídlí 
v moderní hale v Blešně, která nabízí 
dostatek prostoru jak pro opravy a re-
pase, tak ke skladování náhradních 
dílů. Firma poskytuje záruční a  po-
záruční servis hydraulického příslu-
šenství zejména značek Epiroc, Atlas 
Copco, Krupp, Chicago Pneumatic 
a  Erkat, přičemž servis probíhá buď 
ve vlastní dílně, nebo na stavbě u zá-
kazníka. Výhody autorizovaného ser-
visu pocítí zákazník například v  pří-
padech, kdy potřebuje dodat rychle 
nějaký náhradní díl (DEMTEC service 
má velké skladové zásoby), předností 
je bezesporu i  vysoká kvalita prová-
děného servisu. Protože jsou mecha-
nici DEMTECu pravidelně školeni ve 
výrobním závodě Epiroc, znají tak de-
moliční příslušenství do nejmenšího 
šroubku. „Kromě běžných i  větších 

oprav vyjíždíme i  kvůli tomu, aby-

chom zákazníkovi seřídili a  nastavili 

průtok a tlak na nosiči pro hydraulic-

ké kladivo,“ vysvětluje jeden z jedna-
telů DEMTEC service, Andrej Fučík. 
Operační rádius fi rmy je po celé ČR, 
přičemž naléhavé servisní případy 
se zpravidla řeší do 24 hodin. Jak už 
bylo řečeno výše, v  DEMTEC servi-
ce si umí poradit i s demoličním pří-
slušenstvím jiných značek. „Děláme 

servis hydraulického příslušenství 

od všech předních výrobců, ale tře-

ba servis nejrůznějších čínských jed-

norázovek už z  principu odmítáme,“ 
říká s úsměvem Andrej Fučík. 

Oprava u zákazníka šetří 
čas a peníze 

Pokud jde o  výjezdy k  zákazníkovi, 
častým důvodem bývá prasklá mem-
brána kladiva nebo výměna spod-
ního pouzdra. Pouzdro se nejprve 
vydrážkuje a  pak je při teplotě okolo 
–197  °C tekutým dusíkem podchla-
zeno a vloženo do spodního dílu kla-
diva. Jde o poměrně náročný servisní 
úkon, který mají technici DEMTECu 
jak se říká „v  malíčku“. Koneckonců, 
svědčí o  tom i  fakt, že tu pro zahra-
niční fi rmy natočili instruktážní video, 

Stavební technika 3/2020 41www.stavebni-technika.cz

Operační rádius fi rmy je po celé ČR, přičemž naléhavé servisní případy se zpravidla řeší 
do 24 hodin

DEMTEC service je specialistou na demoliční příslušenství značky Epiroc (Atlas Copco)
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jak takovou opravu přímo na stavbě 
správně provádět. 

Další službou zákazníkům je opra-
va vytlučených čepů např. na rameni 
rypadel. Používají tu k  tomu mobilní 
horizontální vyvrtávačku, takže zá-
kazník nemusí příslušenství nikam 
posílat a oprava proběhne u něj v ga-
ráži či na dvoře. Vyfrézování otvoru, 
navaření, usazení čepů a  následné 
vystředění – to vše je doslova ho-
dinářská práce, vyžadující vysokou 
míru přesnosti. S mobilní horizontál-
ní vyvrtávačkou je práce nejen přes-
ná, ale i  rychlá. „Děláme současně 

oba otvory najednou, takže je dodr-

žena jejich souosost,“ vysvětluje dal-
ší z  výhod mobilního zařízení druhý 
z jednatelů fi rmy, Petr Škaloud. V nej-
bližší době fi rmu plánuje generální 
opravu vytlučených čepů na traktor-
bagru zákazníka, ze které bychom 
vám rádi zprostředkovali skrze náš 
Facebook alespoň pár fotografi í. 

Repase kladiv i „speciálky“ 
na bourání pod vodou

S čím se také často zákazníci na vý-
chodočeskou fi rmu obrací, jsou ge-
nerální opravy hydraulických kladiv, 
drapáků, nůžek nebo hydraulických 
válců. Jak probíhá taková repase 
hydraulického kladiva? Odmontova-
né zařízení je nejprve potřeba pořád-
ně rozebrat, prohlédnout a vytypovat 
nejvíce poškozené části. K demontá-
ži v DEMTECu používají speciální ná-

sobiče momentu s  utahovacím mo-
mentem až 1 200 Nm. Zpravidla se 
pak vymění obrusná pouzdra, kladi-
vo se přetěsnění, případně se opraví 
všechny pohyblivé části kladiva nebo 
jeho obal, což je také velmi speciali-
zovaná služba, se kterou si u nás umí 
poradit jen několik fi rem. „Kladiva do-

stávají v kamenolomech pořádně za-

brat a dochází k extrémnímu opotře-

bení. Díky tomu, že tu máme vlastní 

svařovnu, jeřáb i  obráběcí stroje, 

jsme tak schopni je rychle uvést do 

původní podoby,“ říká k  tomu An-
drej Fučík a  dodává: „Protože máme 

vlastní obráběcí stroje, nejsme závis-

lí na subdodavatelích a můžeme tak 

pružněji reagovat na požadavky na-

šich zákazníků.“ 
Vybavení dílen a  know-how me-

chaniků předurčuje DEMTEC service 
také k opravám choulostivějších zaří-
zení jako jsou například frézy, vrtáky 
a drticí lopaty. Referenční „lahůdkou“ 
jsou pak opravy a  úpravy hydraulic-
kého příslušenství pro použití pod 
vodou. Tak například pro bourání 
podvodních pilířů tu na rýpadlo na-
instalovali speciální hydraulický kom-
presor, poháněný hydromotorem. 

Další zakázku „na míru“ realizovali 
ve Vítkovických železárnách, kde na 
„UDSku“ připevnili pomoci adaptač-
ní desky hydraulické kladivo, sloužící 
k  vytloukání zatvrdlé strusky z  odlé-
vacích forem. Na konec jsme si ne-
chali zmínku o  dálkově ovládaných 
demoličních robotech (Husqvarna), 
které tu také prodávají, servisují a se-
řizují. Jelikož mají v DEMTEC service 
bohatou videotéku z  nejrůznějších 
oprav a  instalací, rozhodli jsme se 
vám ta nejzajímavější videa postup-
ně zveřejňovat na našem YouTube 
kanále a také na našem Facebooku.

•
V  případě zájmu o  bližší informace 
k prodeji a servisu hydraulického pří-
slušenství se neváhejte obrátit na zá-
stupce společnosti, a to na níže uve-
dených kontaktech. o

Autor: Jan Rybář
Fotografi e: DEMTEC, Epiroc, Kemroc

Kontakt:

DEMTEC service s.r.o.
tel.: 724 535 001, 724 510 096

e-mail: info@demtec.cz
www.demtec.cz
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Testování prototypu hydraulických nůžek 
Epiroc řady CB

Opravy a úpravy hydraulického příslušenství pro použití pod vodou – i takové zakázky 
zvládají specialisté fi rmy DEMTEC service
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Nové sídlo fi rmy VMP Stavební technika

Společnost VMP stavební technika, sídlící v Opatovicích nad 

Labem nedaleko Hradce Králové, se přestěhovala do nově po-

stavené pobočky, která se nachází zhruba 100 metrů od té pů-

vodní. V nové jednopatrové budově s velkým zadním dvorem 

je k dispozici moderně vybavená dílna, velký sklad náhradních 

dílů, parkovací plocha pro zákazníky a také nová eko-myčka. 

Ve dvoře se nachází zastřešený sklad pro pronajímanou tech-

niku, v zadní části parkovací plochy ve dvoře byla vybudovaná 

demo-plocha, kde je možné si prodávanou nebo pronajímanou 

vibrační a hutnicí techniku vyzkoušet. Právě tyto stroje od vý-

robce Wacker Neuson tvoří základ sortimentu společnosti VMP 

stavební technika. Nahlédneme-li do katalogu fi rmy, objevíme 

další stovky položek: v nabídce jsou například  čerpadla, elek-

trocentrály, bourací a vrtací kladiva, brusky, pily nebo zahradní 

technika, a to vše od renomovaných značek jako je Wacker Ne-

uson, Bomag, Hitachi, Husqvarna, Pramac, BARIKELL, Honda a 

další. K produktům fi rma poskytuje odborný záruční a pozáruční 

servis a dodává veškeré náhradní díly. O šíři sortimentu se lze 

přesvědčit přímo v prodejně, která je také součástí nového areá-

lu, stejně jako zasedací místnost pro jednání se zákazníky. Nová 

pobočka sídlí na adrese: Pardubická 80, Opatovice nad Labem. 

Více informací na stránkách www.vmphk.cz (VMP)
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