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Tři kroky k vytvoření Vaší PDF vazby:

1. Zkontrolujte, zda jste si stáhli správnou šablonu pro vazbu

Šířka vazby je závislá na počtu stran a typu papíru v knize. Pokud si přejete změnit počet vnitřních stránek ve Vaší knize, myslete na to, že potřebujete

odpovídající šablonu pro vazbu.

2. Vytvořte rozvržení v InDesign®

Vytvořte Vaší vazbu s použitím obrázků vektorové grafiky a textu s použitím sRGB barevného profilu. Nevytvářejte žádné ořezové značky a dbejte na inform-

ace v obsahové oblasti:

• Spad: Červený okraj na vnější straně designu označuje spad. Objekty, které by měly být ve spadové oblasti, musejí být umístěny tak, aby se

dostaly na vnější okraj spadové oblasti (např. pozadí).

• Finální velikost: Finální velikost (ořezová oblast) je definována okraji mezi červeným a šedým boxem. Pozice finálního ořezu se může lišit v

produkci zhruba 3 mm.

• Obsahová oblast: Aby nedošlo k ořezům důležitých částí Vašeho motivu, prosíme zkontrolujte, že všechny důležité motivy se nacházejí v dopor-

učené bílé zóně.

3. PDF export: zvolit předvolbu PDF

Exportujte Vaše ukončené PDF s použitím CEWE_fotosvet_profi_v3.0.joboptions (Soubor > Adobe PDF předvolby). Prosíme, nedělejte žádné změny v před-

nastavení. Exportujte Vaše PDF z InDesign® použitím tohoto přednastavení.

Poznámka: Tato informace se nezobrazí ve Vašem PDF dokumentu.

Více informací najdete v uživatelské příručce na stránkách CEWE fotosvět profi .
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TESTOVÁNO
V MEZNÍCH
PODMÍNKÁCH

Pokud má být produkt navržen tak, aby vydržel práci profesionálů,
musí odolat všem možným podmínkám, extrémním teplotám či
nárazům, které každodenní život a práce s našimi stroji přináší.

K takovému testování byl vybrán rakouský ledovec Mölltaler Gletscher,
který sahá až do výšky 3150 m.n.m. Venkovní teploty jsou zde v průběhu
roku značně proměnlivé a převážně pod bodem mrazu.

Elektrické nakladače by nebyly tak výjimečnými, pokud by nebyly
precizně navrženy a vyrobeny jen z toho nejlepšího. Cílem testování bylo
především vyvrátit mýty o životnosti baterií v extrémních zimních
podmínkách a dokázat tak připravenost samotné technologie.

A jaké jsou závěry tohoto testu?

Když dojde na řešení, jak eliminovat negativní dopad na životní
prostředí, pro některé je to přirozené rozhodnutí.

Nulové emise, minimalizace nadměrného hluku a nákladů na provoz
a údržbu - to jsou hlavní přednosti Elise900 a MiniZ. Jsou 100% elektrické
s maximálním ohledem na životní prostředí a dokáží spolehlivě pracovat
v extrémních podmínkách i při nízkých teplotách až 8 hodin denně na
jedno nabití.

Podívejte se v tomto fotopříběhu, jak v testu oba stroje obstály.

Pokud si chcete stroje vyzkoušet v praxi, tak nás neváhejte kontaktovat.
Rádi Vám oba stroje představíme.

Váš distributor elektrických smykových nakladačů

CZESEED.com

@



Mölltalský ledovec
BEZ SMOGU a HLUKU
Mölltalský ledovec je klenotem rakouských Korutan.
V tomto unikátním ledovcovém lyžařském středisku
můžete řádit na sjezdovkách po celý rok a užívat si
nádherné panorama velehor. Díky 100% elektrickým
nakladačům navíc lyžařskou idylku nic neruší, protože
jejich provoz produkuje nulové lokální emise a hluk.



Práce v extrémních
podmínkách
Středisko na Mölltalském ledovci se nachází 3150 m n.m.,
takže zde není nouze o tuhé mrazy a extrémní počasí.
Mölltalský ledovec představuje nejvýše položené místo,
kde jsou naše nakladače v současnosti využívány
v Evropě.

3150 m n. m. electric



„Obr a trpaslík”
Na Mölltalském ledovci pomáhají oba naše 100%
elektrické stroje, tedy kompaktní nakladač MiniZ
a smykový nakladač Elise900. První zmíněný stroj se
podílí především na údržbě okolí budov včetně veřejných
teras a vchodů. Elise900 zastává práce v širokém okolí
ledovce v čele s údržbou příjezdové cesty, ze které je
nutné pravidelně odstraňovat sněhové závěje.





Univerzální jako
švýcarský nůž
Naše elektrické nakladače Elise900 sice neporučí větru,
dešti ani sněhu, ale zato si s nimi dokáží bez problémů poradit.
Sněhové závěje v okolí ledovce odstraňují z cest bleskovou
rychlostí a díky své konstrukci neuvíznou ani v zasněženém
terénu (zvládnou stoupání až 35°).

V úspěšném boji s živly pomáhá nakladačům 40 druhů
přídavných zařízení. Na Mölltalském ledovci nacházejí největší
využití sněhová fréza nebo nastavitelná radlice na sníh.



Ekologické
a příjemné řešení
Další nespornou výhodou Elise900 je jeho návykově
tichý chod v průběhu práce. Po práci s naším strojem se
operátor cítí méně unavený, než kdyby dokončil práci
s hlučným dieslovým strojem, který navíc kolem sebe po
celou dobu práce usilovně znečišťoval ovzduší.





Testováno
v extrémních
podmínkách

Baterie
Úspora za PHM je v porovnání
s konvenčními stroji až 93%.

až 8 h
provozu

nulové
lokální emise

ekonomické
provozní náklady



Ovládání
smartphonem

• dosah až 15 m

• připojení pomocí Bluetooth

• pro Android a IOS



Sněhová fréza
Fréza na sníh slouží k efektivnímu

čištění chodníků, cest a volných

prostranství od nahromaděného

sněhu.



Ocelové pásy
Pro zvýšení průchodnosti terénem

lze stroj vybavit ocelovými nebo

pryžovými pásy.





Mikropohon
Ojedinělá koncepce elektrického pohonu dovoluje stroji
Elise900 pohybovat se doslova želví rychlostí pro
maximální ochranu podkladu. Podle typu využití lze
zvolit 4 rychlosti pojezdu pro co nejefektivnější práci.



Ekologické
i ekonomické řešení
Kromě nulových emisí oceňují na Mölltalském ledovci
také velmi ekonomický provoz elektrických nakladačů.
Provozní náklady jsou oproti dieselovým nakladačům
minimální při stejném výkonu a jsou tak díky úsporám za
pohonné hmoty nižší až o 93% oproti konvenčním
konkurenčním nakladačům. 100% elektrické nakladače
KOVACO Electric se sněhu nebojí a obstojí
i v podmínkách, kde jiným strojům dochází dech.



Dostane se všude
Druhým spolehlivým pomocníkem v extrémním prostředí
Mölltalského ledovce je MiniZ. Díky svým kompaktním
rozměrům zastane práci i tam, kam se větší stroje
nedostanou. Nižší hmotnost umožňuje nasazení i na
nezpevněných plochách nebo například na veřejných
terasách horského střediska.

3150 m n. m.electric





Maximální výkon
po dlouhou dobu
Ani v mrazivých teplotách se navíc nesnižuje efektivita
baterie našich elektrických nakladačů. Při jednom nabití
dokáží naplno fungovat až 8 hodin a k plnému nabití jim
stačí 5,3 hodiny (nabití do 80 % ale trvá pouhé 3 hodiny).
Zaměstnanci populárního lyžařského střediska se tedy
nemuseli po celou dobu sezóny obávat, že by nakladač
přestal fungovat uprostřed směny.



Testováno
v extrémních
podmínkách

Baterie
Úspora za PHM je v porovnání
s konvenčními stroji až 96,4%.

až 8 h
provozu

nulové
lokální emise

ekonomické
provozní náklady



Joystick 433 Mhz

• dosah až 50 m

• plnohodnotné ovládací rozhraní

• nouzové zastavení



Kompaktní a výkonný
Chytrá moderní konstrukce nakladače MiniZ v sobě
ukrývá výkonnou a odolnou techniku, na kterou se lze
spolehnout. Pohon stroje a hydraulického okruhu zajišťují
3 naddimenzované elektromotory. Každý z nich má jasně
danou svoji úlohu, což také přispívá k efektivitě provozu
stroje.



800 mm

celková šířka

790 mm

Projede otvorem



2070 mm Výška zdvihu

výška zdvihu

2070 mm



400 kgMaximální nosnost

2546 mm

1150 mm



Vysoce výkonný
podvozek
MiniZ disponuje odolným pásovým podvozkem, který
dodává stroji enormní trakci na všech druzích povrchu.
Pro efektivní pohyb při práci je možné volit ze dvou
rychlostí pojezdu.



Přídavná zařízení
Absolutní univerzálnost stroje MiniZ dotváří možnost
kombinace stroje s více než 30ti přídavnými zařízeními.
Neustále probíhá vývoj nových efektivních přídavných
zařízení, která jsou postupně zaváděna do sériové
výroby.



MiniZ je kompaktní nakladač, bezúdržbový a dálkově ovladatelný. Díky svým
kompaktním rozměrům projede většinou běžných interiérových dveří od šířky
800 mm.

Jeho provoz má nulové lokální emise a úsporu za PHM v porovnání
s konvenčními stroji až 96,4%.

Nosnost nákladu až 400 kg.

Elektrický smykový nakladač s výkonem a schopnostmi špičkových
nakladačů, ale s jediným rozdílem – jeho provoz má nulové lokální emise.
Úspora za PHM je v porovnání se silnějšími konvenčními stroji až 93% a více.

Nosnost nákladu až 1400 kg.

elektrické

až 8 h
provozu

druhů
přídavných zařízení

nulové
lokální emise

ekonomické
provozní náklady

vzdálená správa
a diagnostika

bezúdržbový
provoz



3150 m n. m. electric

czeseed.com

kovacoelectric.cz
Foto by CZESEED.comkovacoelectric.com

Fotografie poskytl CZESEED.
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