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Lepší vizualizací k lepšímu designu 
Česká pobočka Wacker Neuson Linz GmbH používá NX pro konstrukci a silové rozbory. 
Díky tomu se jí daří u svých produktů dosahovat lepšího designu, oceňovaného zákazníky. 

WACKER NEUSON   

Společnost Wacker Neuson působí 
prakticky po celém světě a patří 
k předním výrobcům stavebních přístrojů 
a kompaktních stavebních strojů. 
Stavebníkům dodává stroje, jako jsou 
válce, kompaktní kolové nakladače, 
rozbrušovačky, kladiva, čerpadla, ale třeba 
i hydronická topidla, díky nimž stavebníci 
nemusejí přerušovat práci s betonem 
ani při nízkých venkovních teplotách. 
Společnost má své zastoupení i v České 
republice. V Praze sídlí česká projekční 
kancelář, obchodní zastoupení najdeme 
v Chomutově, Hradci Králové, Českých 
Budějovicích, Olomouci a Ostravě. 

Čeští konstruktéři používají software 
od společnosti Siemens již přes deset let. 

V roce 2000 začínali se čtyřmi licencemi 
NX a do roku 2012 se jejich počet rozrostl 
na devět. Důvody jeho zakoupení přibližuje 
šéfkonstruktér pražské pobočky Pavel Cais: 
„NX jsme zvolili jako přechod od 2D ke 3D 
konstrukci. NX používáme pro konstrukci, tj. 
od prvních návrhů, kinematických a silových 
rozborů až po výkresy sestav a detailů.” 
Přechod z 2D na 3D si vyžádala zejména 
poptávka klientů a význam, který klienti 
dnes přisuzují designu. „Produkty 
na dnešním trhu prodává nejen technická 
dokonalost, ale také design. A právě 
díky nasazení NX získaly naše výrobky 
znatelně lepší design – takový, který 
bychom ve 2D vytvořit nedokázali.” 

Moderní digitální řešení přináší mnohem 
víc než jen možnosti vytvořit dobrý design. 
Do fi remních procesů vnáší podstatně 
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Řešení, služby 
NX

Hlavní obor podnikání klienta
Wacker Neuson dodává stavební 
přístroje a lehké pracovní stroje.
www.wackerneuson.com  

Sídlo klienta
Praha

„ Konkurenceschopný design 
lze vytvořit jen za pomoci 
kvalitního 3D nástroje, a tím 
NX bezesporu je.”  
 
Pavel Cais, šéfkonstruktér 
pražské pobočky
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vyšší transparentnost, usnadňuje práci 
s daty a v neposlední řadě – zejména 
u společnosti s celosvětovou působností 
– umožňuje i spolupráci mezi geograficky 
vzdálenými pracovišti, a především velice 
efektivní sdílení dat s dodavateli. 

„Papírový výkres dávno ztratil svou 
jedinečnost a nezastupitelnost. Navíc NX 
používáme při navrhování a konstrukci 
od samého počátku; CAD pracoviště 
máme i na prototypové dílně a vyspělý 
software využívají při práci i montéři,” 
dodává Pavel Cais. Tento model 
samozřejmě významně zvyšuje efektivitu 
práce a přináší úspory přímé (díky lepší 
vizualizaci a včasnému odhalení kolizí 
v sestavách není třeba modely nákladně 
předělávat) i nepřímé (úspora času 
umožňuje rychlejší dodání produktů 
na trh a získání konkurenční výhody). 
Lepší komunikaci a přehled o datech 
Pavel Cais jako manažer, který má 
na starosti koordinaci konstruktérské 
skupiny a komunikaci s vedoucími 
projektů, značně oceňuje: „I když přechod 
z 2D na 3D obnášel značnou investici, 
a to jak do softwaru, tak pracovních 
stanic, ziskem pro nás je kvalitnější 
technická dokumentace zpracovaná 
do mnohem podrobnějších detailů.”

Významně se produkty společnosti Wacker 
Neuson uplatňují při zemních pracích. 

Zde exceluje například vertikální hloubicí 
systém (VDS, vertical digging system). 
Ten dokáže snadno kompenzovat výškové 
rozdíly na nerovném terénu, nabízí 
vyšší produktivitu, preciznější a levnější 
hloubení a mimo jiné až 25procentní 
úsporu materiálu a času. Stroje s VDS 
jsou vysoce flexibilní, takže je lze úspěšně 
využívat při práci v obtížném terénu. 
Například při hloubení se stroj může 
naklonit až o 15 stupňů, díky čemuž dokáže 
kompenzovat sklon až 27 %. Nastavení 
ramene je přitom stejně snadné jako 
nastavení sedačky u osobního vozu. 

Stroje se díky své flexibilitě, výkonu 
a robustní konstrukci používají zejména 
při náročných úkolech, jako je hloubení 
příkopů těsně kolem zdí nebo v úzkých 
prostorech mezi dvěma nestejně vysokými 
plochami. Právě zde se nejvíce uplatňuje 
schopnost náklonu. Samozřejmě, vysoké 
využití mají tyto exkavátory i při hloubení 
příkopů a výkopů pro kanalizaci, kde 
dokáží uspořit až 25 procent nákladů. 
Exkavátor s VDS, navržený v softwaru NX 
od společnosti Siemens PLM Software, 
nabízí svým uživatelům vedle technických 
výhod i uživatelsky přívětivé ovládání 
a je dalším důkazem vysoké designové 
úrovně produktů Wacker Neuson.
„Konkurenceschopný design lze vytvořit 
jen za pomoci kvalitního 3D nástroje, a tím 
NX bezesporu je,” uzavírá Pavel Cais.


