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Téma letošního ročníku zní:

„díváme se na to z jiné perspektivy”
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uvítání

Vážení přátelé,

vítáme Vás na šestnáctém ročníku zábavné a přehlídkové show.

O událostech plných překvapení

Máme za sebou zvláštní rok. Bylo to jako jízda na horské dráze. Chvílemi 
nám bylo úzko a chvílemi jsme výskali radostí. Hned na začátku minulého 
roku nás překvapila zima a to tím, že nepřišla. Mysleli jsme jen na to, že 
když není sníh, nebude ani práce. Byli jsme z té situace hluboce skleslí a 
budoucnost se nám jevila v šedivých barvách. Zdálo se, že nás čeká 
hubený rok plný marného čekání. Opak byl ale pravdou. Okolnosti nás 
motivovaly k tomu, abychom svůj osud vzali ještě pevněji do rukou. Zima 
nezima ještě nebyla za námi a my jsme už rozjížděli sadu nových projektů 
zaměřených na naši expanzi. Rozhodli jsme se totiž překročit své 
dosavadní limity. Všechny ty nové úkoly nám nejdříve přinesly spoustu 
starostí. Po nějaké době se ale starosti přeměnily v příval nové energie. A  
na konci se to všechno přetavilo v čirou radost z úspěchu. 

Obrazně vzato, vyrostli jsme do šířky i do výšky. Od společnosti 
Kässbohrer jsme získali obchodní zastoupení pro oblast jihozápadního 
Polska. Své služby tak poskytujeme už ve třech zemích. A k tomu se nám 
podařilo získat obchodní zastoupení pro stavební výtahy německé značky 
Böcker. Vstoupili jsme tak na zcela nový trh. 

Co se stalo, když jsme se ohlédli 

Původcem většiny našich současných úspěchů byla krize vyvolaná 
nedostatkem sněhu na horách. To ona nás donutila opustit poklid naší 
rutiny. Museli jsme sebrat své síly i odvahu a pustit se do oblastí, kde jsme 
doposud nebyli. Když jsme se ohlédli, došlo nám, že se dnes na věci 
díváme z jiné perspektivy. A to je důvod, proč jsme potřebu změny nazírání 
na věci kolem nás  zvolili hlavním tématem letošní SnowShow.

    za tým společnosti TopKarMoto 
    Pavel Lipenský

03



powitanie

Szanowni Przyjaciele,

witamy Państwa na szesnastej edycji naszego widowiskowego i pełnego 
rozrywki show.

Rok pełen niespodzianek

Mamy za sobą szczególny rok, który był dla nas niczym jazda kolejką górską. 
Czasami czuliśmy się nieswojo, a czasami skakaliśmy z radości. Na samym 
początku ubiegłego roku zaskoczyła nas zima, tym mianowicie, że nie 
nadeszła.  Myśleliśmy tylko o tym, że jak nie będzie śniegu, nie będzie pracy. Ta 
sytuacja spowodowała, że popadliśmy w przygnębienie, a przyszłość 
widzieliśmy w czarnych barwach. Wydawało się, że czeka nas biedny rok, 
pełny bezcelowego oczekiwania. Ale stało się odwrotnie. Okoliczności 
zmotywowały nas do tego, aby wziąć swój los jeszcze bardziej w swoje ręce. 
Zima-niezima jeszcze nie minęła, a my już ruszaliśmy z nowymi projektami 
ukierunkowanymi na rozwój naszej firmy. Zdecydowaliśmy się bowiem 
przekroczyć swoje własne granice. Wszystkie te nowe zadania przyniosły nam 
wiele zmartwień. Po jakimś czasie zmartwienia jednak zamieniły się w przypływ 
nowej energii, a wszystkie nasze starania dały nam czystą radość z sukcesu.

Mówiąc przenośnie, rozrośliśmy się wzdłuż i wszerz. Spółka Kässbohrer 
powierzyła nam przedstawicielstwo handlowe na obszarze południowo-
zachodniej Polski. Tym samym świadczymy usługi już w trzech krajach. A 
ponadto udało się nam zostać przedstawicielem handlowym wind 
budowlanych niemieckiej marki Bocker. Weszliśmy na całkowicie nowy rynek.

Patrząc wstecz

Większość naszych obecnych sukcesów spowodował kryzys związany z 
brakiem śniegu w górach. To on właśnie zmusił nas do opuszczenia naszej 
strefy komfortu. Musieliśmy zmobilizować swoje siły i odwagę, i udać się na 
niezbadane przez nas obszary. Gdy spojrzeliśmy wstecz, uświadomiliśmy 
sobie, że dzisiaj patrzymy na rzeczywistość z innej perspektywy. To właśnie jest 
powodem, dla którego na temat przewodni tegorocznego SnowShow 
wybraliśmy potrzebę spojrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy.

  w imieniu zespołu spółki TopKarMoto 
Pavel Lipenský

04



mapa

Popis mapy

1      vstup na stadion
2      vstupní brána SnowShow 
3      náměstí a pódium
4      stánky s občerstvením
5      barové stolečky 
6      parkoviště
7      nástupiště pro testovací jízdy a lety
8      stan moderátora
9      stan fanklubu 
10    kolo štěstí
11    bazar
12    toalety
 

Vysočina Arena
běžecký a lyžařský areál
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03 uvítání 
04 powitanie
05 mapa areálu
06 obsah průvodce
07 rady
08 - 09 program 
10 velké soutěže
11 nová perspektiva
12 SnowShowFace
13 Fanklub 
14 - 15 působíme už i v Polsku
15 działamy już także w Polsce
16 to se opravdu povedlo
17 reforming
18 nahoru s výtahem
19 chci si koupit rolbu
20 - 26 výhodné nákupy - použité rolby
27 výhodné nákupy - nové pásy
28 výhodné nákupy - pluh
29 výhodné nákupy - lopata
30-31 posezónní servis
32-33 serwis posezonowy
34 vedení společnosti
35 servisní mechanici
36 realizační tým

obsah průvodce



rady a informace

Parkování

Parkování je zajištěno na bezplatném vyhrazeném parkovišti u stadionu 
Vysočina Areny, které je v bezprostřední blízkosti místa konání naší akce. 
Na parkovišti budou rozmístěni lidé z TopKarMoto a v případě potřeby vám 
podají informace.

Označení

U vstupu do areálu SnowShow od nás obdržíte náramek, který vám 
poslouží jako identifikátor pro případ, že budete chtít v průběhu dne náš 
areál opustit a zase se vrátit. Náramek slouží také jako vstupenka na Kolo 
štěstí, útržek bude dále slosován v jednotlivých soutěžích a na závěr 
slosován  v  Hlavní ceně  SnowShow 16.

Jídlo a pití

Stan s občerstvením je otevřen po celou dobu konání akce: od 9.00 do 
14.30 hodin. Veškeré jídlo a pití je pro všechny účastníky akce  k dispozici 
zdarma.

Toalety 

Toalety se nacházejí v přízemí hlavní budovy.

Organizace

V případě, že budete potřebovat v průběhu konání akce pomoci nebo 
poradit, oslovte prosím kteréhokoli z členů organizačního týmu nebo 
zavolejte na telefonní číslo: 606 640 069.
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program akce
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Kolo štěstí

Kolo štěstí je natolik oblíbené, že se stalo pevnou součástí SnowShow.  
Po vstupu do arény budete mít možnost zatočit osudím plným dárků a 
vyhrát jednu z hezkých a hodnotných cen.

Barevný raut

Letos jsme pro vás připravili občerstvení formou samoobslužného rautu.  
Kdo si rád vybírá z mnoha možností, ten bude nadšen. Menu jsme sestavili 
tak, aby se nám na jednom stole sešlo co nejvíce chutí a barev.

Stylové koktejly

Už jste někdy pili koktejl s názvem RedSnow, OrangeShow, GreenFly? Že 
ne? Letos budete mít příležitost. Požádali jsme totiž barmana, aby pro nás 
vytvořil tři originální SnowShow koktejly. 

Jízdy

Bude-li nám přát počasí, předvedeme komentovanou ukázku úpravy 
běžecké tratě. Pro testovací jízdy budeme mít připraveny stroje PiBu 300 a 
100.  A navíc také jeden Reform Metrac.

SnowShowFace

Tváří letošní SnowShow se stává  Daniel Tuček, pilot záchranného 
vrtulníku.

FanShop

Fanouškovské předměty můžete na SnowShow vyhrát, vylosovat nebo si 
je koupit ve FanShopu. 



program akce

Rozhovory

Chceme slyšet jak se máte, co si myslíte a co vás baví. Proto bude 
moderátor Jirka Cívka chodit mezi vámi a vyptávat se vás na život. Ty 
nejzajímavější a nejvtipnější odpovědi odměníme malými dárky.

Soutěže

Máme pro Vás připravené tři velké zábavné soutěže. Hrát a hlavně vyhrát 
se vyplatí. Proč? Protože ceny do soutěží vložili tito donátoři: Kässbohrer,  
Reform  a  Motorex.

Let balónem

Chcete se podívat na svět z jiné perspektivy? Budete mít možnost. Nad 
letošní SnowShow se totiž bude vznášet upoutaný horkovzdušný balón.  
Odvážní vzduchoplavci si budou moci své letenky vybojovat v soutěžích,  
vylosovat na kole štěstí anebo získat za nákup fanouškovských předmětů  
ve FanZone.

Bazar

Také letos budete moci výhodně nakoupit použité náhradní díly za 
zvýhodněnou cenu.

Velká cena SnowShow

Na konci SnowShow budou vylosováni tři účastníci SnowShow, kteří  si 
domů odnesou jednu ze tří Velkých cen. Jaké výhry máme pro vítěze 
připraveny? Fotoaparát, dalekohled a model rolby na dálkové ovládání. 

Závěr a co dál

Ve 14:30 hodin končí organizovaná část programu, kterou uzavře Pavel 
Lipenský předáním cen vítězům a rozloučením. Zábava však bude 
pokračovat dál. A to tak dlouho, dokud se budeme bavit, nebo dokud nás 
zima či tma nevyženou domů. 
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velké soutěže
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Pro letošní ročník jsme si připravili tři velké soutěže. 

První soutěž - Hrubý nebo jemný?

Budeme soutěžit v rychlosti výměny vzduchového filtru u stroje Reform 
Metrac H6X. Aby to však bylo zajímavější, trošku to soutěžícím ztížíme. 
Nejdříve si budou muset vybrat mezi mnoha typy filtrů ten správný.
Donátorem soutěže je firma Reform.

Druhá soutěž - Trefa do černého

V soutěži půjde o přesnost, ale i o rychlost. Budeme střílet z malorážky na 
vzdálenost padesáti metrů.  Možná to vypadá jednoduše, ale není to tak. 
Donátorem soutěže je firma Kässbohrer. 

Třetí soutěž - Pyramida Motorex

Dvojice soutěžících dostane za úkol rozebrat pyramidu sestavenou ze 
šesti dvousetlitrových sudů Motorex a postavit o kousek dál pyramidu 
novou.
Donátorem soutěže je firma Motorex.



nová perspektiva

Letos budeme na SnowShow létat balónem

Už víte, že ústředním tématem našeho letošního setkání je změna 
perspektivy z jaké se díváme na svět kolem sebe. Zatím jste ale asi 
netušili, že my to téma vzali jak symbolicky, tak doslova. Budeme se 
vznášet. Nepřehlédnutelným bodem letošní akce se stane upoutaný 
horkovzdušný balón, který přibližně každých dvacet minut vynese k nebi 
šest odvážných vzduchoplavců. Bude-li nám přát počasí 
a bude krásný modrý den, budeme mít
úžasné zážitky a fantastické fotky.
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SnowShowFace

Tváří letošní SnowShow se stal Daniel Tuček. Proč? Protože se jako pilot 
společnosti DSA - letecké záchranné služby dívá na hory a na lidi, kteří na 
nich žijí z úplně jiné perspektivy než my, kteří chodíme jenom po zemi. 
Každý den pomáhá lidem, kteří se ocitli v ohrožení života. Jen v minulém 
roce se svými kolegy vzlétl k několika stovkám záchranných 
misí. Chceme mu  poděkovat za pomoc bližním  
a zeptat se jej, co všechno se dá 
z nebe vidět.



fanklub

Sdružujeme fanoušky horských strojů značky Reform a PistenBully. 
Snažíme se přinášet nové informace o strojích a lidech kolem nich. 
Ukazujeme, co je kde nového, děláme interwiev se zajímavými lidmi, 
rozdáváme a prodáváme fanouškovské předměty, hrajeme si a 
soutěžíme.

A nejspíše se nám to družení docela daří, protože se náš klub stále velmi 
rychle rozrůstá. Jen v loňském roce se do našeho klubu přihlásilo téměř 
sto nových členů. Celkem je nás už něco přes pět set. 

Hrajeme si, soutěžíme, rozdáváme výhry

Říkají vám něco tyto názvy? Epicentrum, Serviceman 
2015, Hlavolam, TopFotoMoto, Aukce stroje 
PistenBully Polar, Plus Bonus, FanFace. Pokud ne, 
tak vězte, že to všechno byly tituly soutěží, které jsme 
v posledním roce pro naše členy připravili. A na 
výhrách jsme rozhodně nešetřili. Vítězům soutěží 
jsme rozdali více než sto dvacet cen. 

Fotky, příběhy, unikáty a kuriozity

Na podzim loňského roku jsme se rozhodli naše 
stránky vylepšit o další sekci. V ní zveřejňujeme 
fotografie strojů, se kterými pracují členové našeho 
klubu. FotoPark, jak jsme tuto sekci nazvali, se velmi 
rychle ujal. K dnešnímu dni už tam máme několik 
desítek fanouškovských fotografií.
Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete sdílet s 
ostatními fotografie a příběh vašeho stroje. Stačí, 
když nám zašlete fotky a krátký popis historie nebo 
výbavy stroje a poznámku o tom, jak se vám s ním 
pracuje. Nezapomeňte, nejzajímavější fotky a 
příběhy oceňujeme dárky. Stejně tak se těšíme na 
vaše fotografie modelů, hraček, obrázků nebo jiných 
předmětů, které se vážou na horské stroje. U nás se 
každý může pochlubit svou sbírkou unikátů nebo 
kuriozit. 13



Vlastně nám tím řekli, že pracujeme opravdu dobře

V lednu letošního roku jsme byli osloveni firmou Kässbohrer s nabídkou 
převzetí správy v oblasti servisních služeb a obchodu v polských 
lyžařských areálech sousedících s ČR. Byli jsme tou nabídkou z 
Kässbohreru nadšeni a velmi jsme si jí považovali. Brali jsme to jako 
významné ocenění naší práce a jako pochvalu.

Jak velký je to pro nás trh

Jedná se asi o 40 lyžařských areálů ležících v pásmu od Jeseníků až po 
Jizerské hory. Mezi nimi je deset velkých moderních a velmi dobře 
vybavených horských středisek, zbytek tvoří spíše menší rodinné 
skiareály. Pro úpravu sjezdovek a běžeckých tratí jsou zde využívány 
hlavně stroje PistenBully 300. Nalezneme tu ale i starší typy strojů jako 
například PB 200 D, 240 D, 280 D a také PistenBully 100 a 200. Celkem 
jde asi o 80 strojů.

Jak se rozeběhla spolupráce

Jako bychom spolu dělali už spoustu let. Tak hladké a samozřejmé to bylo. 
Během posledních dvou měsíců jsme provedli více než 55 servisních 
zakázek a už v předstihu jsme dostali celou řadu objednávek posezónních 
servisů. Navíc jsme do tří významných polských středisek zapůjčili pro 
testování předváděcí stroj PistenBully 400.

působíme už i v Polsku
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Pracujemy naprawdę dobrze

W styczniu bieżącego roku firma Kässbohrer zwróciła się do nas z ofertą 
przejęcia spraw administracyjnych w zakresie usług serwisowych i handlu 
na polskich terenach narciarskich sąsiadujących z Republiką Czeską. 
Byliśmy zachwyceni ofertą Kässbohrer i bardzo ją sobie cenimy. 
Odbieramy ją jako wyróżnienie i wyrazy uznania dla naszej pracy.

Jak duży jest to rynek

Chodzi o około 40 terenów narciarskich leżących w paśmie Jesioników aż 
po Góry Izerskie. Pomiędzy nimi znajduje się dziesięć dużych, 
nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych ośrodków górskich, 
pozostałe stanowią raczej mniejsze rodzinne tereny narciarskie. Do 
przygotowania tras zjazdowych i tras biegowych używa się tutaj przede 
wszystkim maszyny PistenBully 300. Jednak można tu także znaleźć 
starsze rodzaje maszyn, przykładowo PB 200 D, 240 D, 280 D oraz 
PistenBully 100 i 200. Łącznie jest to około 80 maszyn.

Początki współpracy

Nasze kontakty były tak harmonijne i bezproblemowe, że czuliśmy się tak, 
jak gdybyśmy współpracowali już od wielu lat. W ostatnich dwóch 
miesiącach zrealizowaliśmy ponad 55 zleceń serwisowych i już z 
wyprzedzeniem otrzymaliśmy szereg zleceń dot. serwisów 
posezonowych. Do trzech najbardziej znaczących ośrodków 
wypożyczyliśmy do testowania maszynę pokazową PistenBully 400.

działamy już także w Polsce
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to se opravdu povedlo

Začalo to jako taková klidná  jízda po dálnici

Jak se ty věci v životě mění. V minulém roce jsme předali 12 nových strojů 
– 11 strojů Reform Metrac a jeden stroj Reform Mounty. Ještě před pár lety 
bychom si k tomuto výkonu blahopřáli, dnes jej ale vnímáme jako náš 
výkonnostní standard. Jakmile dosáhneme jedné mety, hned hledáme 
další. Nový cíl by ale měl být větší a těžší. A loňský rok nám takovou 
příležitost k překonání sebe sama nabídl.

Pak jsme vyhráli jackpot

V polovině října vypsala slovenská Národní dálniční společnost  veřejnou 
zakázku na dodávku 15 svahových sekaček  spolu s 20 mulčovači ke 
stávajícím svahovým sekačkám, v celkové předpokládané hodnotě 
1 520 000,- EUR. Poptávka souvisela s rozšiřováním dálniční sítě na 
Slovensku. Rozhodli jsme se nabídnout stroj Reform Metrac H7 SX - tedy 
stroj v nejvyšší výkonnostní třídě s kabinou od strojů v nižší výkonnostní 
třídě, což ve výsledku dává výborný poměr cena/užitná hodnota. Na 
vypracování kompletní nabídky jsme měli pouhý jeden měsíc. Na konci 
měla naše nabídka celkem 106 stran. V prosinci jsme obdrželi 
vyrozumění, že postupujeme do druhého kola, do elektronické aukce. Ta 
byla vyhlášena na 19.1.2015 v 11 hodin.  
Znáte to, v aukcích se odměna za druhé místo nedává. Čekala nás 
nepředstavitelně dlouhá půlhodina plná emočních veletočů a tichého 
klení. V průběhu aukce jsme mohli získat největší zakázku v historii naší 
firmy nebo jsme tuto zakázku mohli během pár okamžiků ztratit. Jak se 
dalo čekat, rozhodnutí padlo v posledních vteřinách aukce. Naštěstí jsme 
zvolili správnou strategii a zakázku jsme nakonec získali. Na dálniční 
střediska budeme tedy brzy předávat 15 nových strojů. Máme z toho 
ohromnou radost. Dosáhli jsme krásného obchodního úspěchu, ale 
především, překonali jsme 
sami sebe.
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reforming

Cíl: Praktický ale i zábavný tréninkový program

V loňském roce jsme se rozhodli připravit pro řidiče a uživatele strojů 
značky Reform speciální školící a tréninkový program. Vycházeli jsme 
přitom ze zkušeností, které jsme získali z realizace obdobného programu 
určeného pro řidiče roleb značky PistenBully. Našim cílem bylo, aby si 
účastníci programu zlepšili své praktické dovednosti, zvýšili technické 
know how, absolvovali školení bezpečnosti práce a užili si zábavný a 
zajímavý den. 

Proto jsme školící koncept postavili na jednoduchých principech: a) 
neprezentujeme nic, co se nedá využít v denní praxi, b) co budeme 
prezentovat, na to si účastníci programu budou moci sáhnout nebo si to 
vyzkoušet během praktických jízd. A jak je naším dobrým zvykem, 
program jsme obohatili o soutěžní a zábavné prvky.

A co myslíte, mělo to úspěch?

Popravdě řečeno, sami jsme byli překvapeni jak velký úspěch tento 
program sklidil. Realizovali jsme jej poprvé a hned se do něj zapojilo přes 
150 účastníků z 80 firem. Školili jsme v listopadových dnech v Žamberku, 
Olomouci a Banské Bystrici. Absolventi získali spoustu rad a tipů od našich 
servisních mechaniků, domů si s sebou odvezli certifikát o absolvování 
školení BOZP a průkaz strojníka.
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nahoru s výtahem 

Jaké stroje tedy prodáváme

Většinou jsou to přívěsy za osobní automobil či dodávku, které mají na 
podvozku namontovanou výsuvnou nástavbu pro přepravu zboží a 
materiálu do výšky až 30 m. O tyto výtahy mají zájem především stavební, 
stěhovací a montážní  firmy. Po kolejnicové dráze se dá přesouvat 
materiál až do hmotnosti 250 kilogramů. 

Hlavní výhodou takovýchto výtahů je jejich mobilita. Snadno se převážejí, 
rychle se montují a demontují a  protože zabírají minimum místa, dají se 
instalovat takřka kdekoli a kdykoli.

Cena jednotlivých typů zařízení se pohybuje od sto do osmi set tisíc 
českých korun.

Hledali jsme nový produkt a nové trhy

Už dlouhou dobu jsme si uvědomovali, že je potřeba rozšířit spektrum naší 
činnosti o nové produkty a nové trhy. Vytipovali jsme proto okolo 20 
zahraničních firem, které jsme oslovili s nabídkou spolupráce na českém a 
slovenském trhu. Chtěli jsme najít partnera, který má kvalitní a na trhu 
respektovaný produkt, jenž by se vhodně doplňoval s naším technickým a 
organizačním zázemím.

S kým jsme si padli do oka

Chvíli nám to hledání zabralo, ale nakonec jsme se na obchodním 
zastoupení dohodli s firmou Böcker. Tato společnost vyrábí stavební 
výtahy, mobilní plošiny a jeřáby. Sídlí v německém městě Werne asi 20 km 
od Dortmundu. Své produkty prodává po celé Evropě.

18



chci si koupit rolbu

Jaké stroje máme připravené k prodeji

Pro letošní rok  jsme připravili nabídku starších strojů PistenBully 300 a PB 
280. Většinu z těchto strojů jsme vybrali na podzim přímo ve výrobním 
závodu Kässbohrer v Laupheimu z jejich nabídky starších roleb. Mohli 
jsme vybírat z více než 90 strojů. Prozkoumali jsme úplně všechny a 
nakonec jsme si vybrali ty, které jsme považovali za ty úplně nejlepší. Při 
výběru jsme se zaměřili především na to, aby stroje měly nízkou míru 
opotřebení hlavních agregátů a pohybových částí, dobrou servisní historii, 
perspektivu dlouhé životnosti a výhodnou prodejní cenu.

Bonusy za včasný nákup
 
Při nákupu jakéhokoli stroje z naší nabídky - do 15.4.2015 
 
Získáte od nás spolu se strojem  šek v hodnotě 90.000,- Kč bez DPH, 
který můžete  v následujících 12 měsících  využít na nákup náhradních 
dílů, příslušenství  ke strojům či  servisních služeb.
Navíc získáte prodlouženou záruku v druhé zimní sezóně do konce 
měsíce února.

Kdo koupí stroj v první polovině roku, získá navíc slevu a bonusy 

 Při nákupu jakéhokoli stroje z naší nabídky - do 15.5.2015 
 
Získáte od nás spolu se strojem  šek v hodnotě 60.000,- Kč bez DPH, 
který můžete  v následujících 12 měsících  využít na nákup náhradních 
dílů, příslušenství ke strojům či  servisních služeb. A získáte také 
prodlouženou záruku  v druhé zimní sezóně do konce měsíce ledna.

Při nákupu jakéhokoli stroje z naší nabídky- do 15.6.2015 
 
Získáte od nás spolu se strojem  šek v hodnotě 30.000,- Kč bez DPH, 
který můžete  v následujících 12 měsících využít na nákup náhradních 
dílů, příslušenství ke strojům či  servisních služeb. Navíc získáte 
prodlouženou záruku v druhé zimní sezóně do konce měsíce 
prosince.
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PistenBully PB 280 D 

Jedná se o zástupce starší, ale 
časem velice osvědčené, generace 
strojů z devadesátých let. V 
nabídce Kässbohreru se objevují již 
velice zřídka, ale pro menší a 
středně velké provozovatele je 
nejvyšší zástupce této generace - 
stroj PB 280 D stále velmi dobrá 
volba. 

Stroj je určen k prodeji bez 
navijákové  nástavby, kterou jsme 
při repasi demontovali.  Tento 
konkrétní stroj je osazen motorem 
Cummins o výkonu 280 PS. Byl 
vyroben v roce 1995 a má najeto 
7990 motohodin. V příslušenství 
jsou kombinované pásy, 
dvanáctipolohová čelní radlice a 
zadní multiflexní fréza.

Cena za kompletně opravený stroj 
850.000 Kč bez DPH

Záruka 12 měsíců
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PistenBully 300 
s přípravou pro navijákovou 
nástavbu

Tento stroj jsme se rozhodli nabízet 
alternativně buď jako sólo stroj bez 
navijákové nástavby, nebo s 
možností dodávky včetně navi-
jákové  nástavby s tažnou silou 3 t. 
Stroj je tedy připraven pro provoz s 
navijákem, ale lze ho také 
bezproblémově provozovat bez 
navijáku.  

Rolba je osazena motorem 
Mercedes o výkonu 330 PS. Byla 
vyrobena v roce 2000 a má najeto 
7043 motohodin. V příslušenství 
jsou kombinované pásy, dvanácti-
polohová čelní radlice, zadní  
multiflexní fréza a na přání také  
navijáková  nástavba.

Cena za kompletně opravený stroj 
bez  navijáku  990.000 Kč bez 
DPH.

Opce - možnost dodání s 
navijákem - cena včetně navijáku 
1.150.000 Kč bez DPH

Záruka 12 měsíců.
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PistenBully 300 
se čtyřbodovou multiflexní 
frézou

Stroj se nám na první pohled 
nezdál ničím výjimečný, ale po 
důkladnější  prohlídce jsme zjistili, 
že je ve výborném stavu a že má 
perspektivu dlouhé životnosti. V 
kombinaci se čtyřbodovou multi-
flexní frézou odvede perfektní práci 
a navíc se dá pořídit za velmi 
výhodnou cenu. 

Tento stroj je osazen motorem 
Mercedes  o výkonu 330 PS. Byl  
vyroben v roce 2003 a má najeto 
7167 motohodin.  V příslušenství 
jsou kombinované pásy, dvanácti-
polohová  čelní  radlice a zadní 
čtyřbodová multiflexní fréza.

Cena za kompletně opravený stroj  
1.250.000 Kč bez DPH

Záruka 12 měsíců.
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PistenBully 300
„výstavní kus“

Výstavní stroj  s rokem výroby 
1998. Jak je to možné?  V 
Kässbohreru chtěli na výstavách 
předvádět vynikající výsledky, 
kterých dosahují při repasování 
strojů PistenBully. K tomuto účelu si 
vybrali jeden ze strojů a provedli 
demonstraci svého umění. Aby byl 
výsledek repase co nejvíce 
průkazný, byla oprava provedena 
pouze na polovině stroje. Stroj 
pomyslně rozpůlili po podélné ose 
stroje. Pravá část byla kompletně 
repasovaná včetně laku kabiny a 
levá část zůstala v původním stavu. 
V rámci přípravy této demonstrace 
byl na stroj namontován zcela nový 
vznětový motor. Výsledek byl velmi 
efektní a stroj tak prožil větší část 
svého dosavadního života jako 
výstavní exponát. Tento stroj je 
osazen motorem Detroit  o výkonu 
330 PS. Byl vyroben v roce 1998 a 
má najeto 3800 motohodin. V 
příslušenství jsou kombinované 
pásy, dvanáctipolohová čelní 
radlice a zadní  multiflexní  fréza .
 
Cena za kompletně opravený stroj 
1.445.000 Kč bez DPH

Záruka 12 měsíců.
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PistenBully 300 
s navijákovou nástavbou

Stroj  je osazen navijákovou 
nástavbou  s tažnou silou 3 t, s 
hydraulicky ovládanou otočí a 
novým lanem  s délkou 1050 m.  
Čelní vysokotlaké hydraulické 
vývody umožňují  připojení  čelní 
odklízecí frézy  nebo  zařízení  
PipeMagician pro úpravu U-rampy.  

Tento stroj je osazen motorem 
Mercedes o výkonu 330 PS. Byl 
vyroben v roce 2002 a má najeto 
5800 motohodin. V příslušenství 
jsou kombinované pásy, 
dvanáctipolohová  čelní  radlice, 
zadní  multiflexní fréza  a 
navijáková nástavba.

Cena za kompletně opravený stroj  
1.450.000 Kč bez DPH

Záruka 12 měsíců.
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PistenBully 300 
s novým lakem kabiny řidiče

Tento stroj byl v roce 2013 
kompletně repasován v 
Kässbohreru včetně nového laku 
kabiny řidiče. Minulou zimní sezónu 
byl stroj zapůjčen na Zugspitze a 
po sezóně nabídnut k prodeji. Ve 
výbavě jsou plná kola na oběžných 
nápravách a čtyřbodová multiflexní 
fréza se zánovními finišery.

Stroj je osazen motorem Mercedes 
o výkonu 330 PS. Byl vyroben v 
roce 2003 a má najeto 7153 
motohodin. Jako příslušenství jsou 
kombinované pásy, 
dvanáctipolohová čelní radlice a 
zadní  multiflexní fréza.

Cena za kompletně opravený stroj  
1.475.000 Kč bez DPH

Záruka 12 měsíců.



výhodné nákupy - rolby
P
is

te
n
B
u
lly

 3
0
0

PistenBully 300 Park
nejen pro úpravu snowparků

Stroj v provedení Park se 
vyznačuje rozšířeným rozsahem 
pohybu radlice (72°) a frézy (106°), 
což se využívá při vytváření a 
modelování sněhových prvků ve 
snowparku, ale vedle toho je
plnohodnotný při standardní úpravě 
sjezdových tratí. Díky joysticku je 
ovládání radlice i frézy jednoduché 
a intuitivní.  

Tento stroj je osazen motorem 
Mercedes o výkonu 330 PS. Byl 
vyroben v roce 2004 a má najeto 
6200 motohodin. V příslušenství 
jsou kombinované pásy, 
dvanáctipolohová čelní radlice a 
zadní čtyřbodová  multiflexní  fréza  
s hydraulickou aretací.
 
Cena za kompletně opravený stroj 
1.990.000 Kč bez DPH

Záruka 12 měsíců.
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výhodné nákupy - nové pásy

A ke slevě bonus navíc

Při nákupu sady pásů za akční 
cenu pro rok 2015 do 30.6.2015 
získáte šek v hodnotě 20.000 Kč 
bez DPH, který můžete 
v následujících  6 měsících využít 
na nákup náhradních dílů, 
příslušenství ke strojům či 
servisních služeb.

Typ stroje 
 

Šířka pásu Ceníková cena pro rok 
2015 

Akční cena pro rok 
2015 

PistenBully 600 1648 mm / 15 mm 864.000,- Kč bez DPH 610.000,- Kč bez DPH 

PistenBully 300 1648 mm / 10 mm 836.000,- Kč bez DPH 570.000,- Kč bez DPH 

PistenBully 400/ 200 1648 mm 752.000,- Kč bez DPH 530.000,- Kč bez DPH 

PistenBully 100 1120 mm 410.400,- Kč bez DPH 350.000,- Kč bez DPH 

PistenBully 100 940 mm 399.200,- Kč bez DPH 320.000,- Kč bez DPH 

PistenBully 100 820 mm 364.200,- Kč bez DPH 310.000,- Kč bez DPH 

 

V této nabídce se jedná vždy o sadu 2 pásů na jeden stroj. Pásy mají 
příčky ze slitiny hliníku osazené ocelovými otěrovými lištami. Příčky jsou 
kompletně osazené stabilizátory, trojzubci a hroty.

Nové kombinované pásy s velkou slevou
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Sněhový pluh  ke stroji Reform 
Metrac

Při nákupu sněhového pluhu  do 
30.6.2015 získáte šek v hodnotě 
20.000 Kč bez DPH, který můžete 
v následujících 6 měsících využít 
na nákup náhradních dílů, příslu-
šenství ke strojům či servisních 
služeb.

Tento pluh může být připojen ke 
všem typům Reform Metrac do 
předního  tříbodového závěsu. 
Je hydraulicky přestavitelný vlevo / 
vpravo,  pracovní záběr v rozsahu 
2,1 až 2,4 m.

Má vyměnitelný ocelový (na přání 
pryžový) břit, pojistku proti nárazu a 
nastavitelná vodící kolečka.
 
Cena pluhu: 182.500 Kč bez DPH
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Sklopná  lopata  ke stroji Reform 
Metrac

Při nákupu sklopné lopaty do 
30.6.2015 získáte šek v hodnotě 
15.000 Kč bez DPH, který můžete 
v následujících 6 měsících využít 
na nákup náhradních dílů, 
příslušenství ke strojům či 
servisních služeb.

Tato lopata může být připojena ke 
všem typům Reform Metrac jak do 
předního, tak do zadního 
tříbodového závěsu. Má 
multifunkční využití:  přeprava  
materiálu a nářadí, při odejmutí 
čela lze využít, díky břitu, k nahrnutí 
nebo naložení sypkých materiálů, 
má také možnost hydraulického 
vyklopení. 

Rozměr lopaty: 200 x 80 x 42/46 
cm.
 
Cena lopaty: 74.300 Kč bez DPH



následný servis

posezónní servis

Služba zahrnuje prohlídku stroje, kontrolu dle protokolu, 
zpracování cenové nabídky, objednání náhradních dílů.

Cena prohlídky prvního stroje
Cena prohlídky druhého  stroje

5.000  Kč bez DPH
4.000  Kč bez DPH

Cena zahrnuje: dopravu na místo, 2 x 2 hodiny práce 
servisních mechaniků.

Služba zahrnuje realizaci opravy stroje na základě prvotní 
prohlídky a odsouhlasené cenové nabídky.

Cena za hodinu práce 1 SM
Cena za dopravu

Cena za náhradní díly

500 Kč bez DPH
11 Kč/km
dle aktuálního ceníku

prvotní prohlídka
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extra zisky

posezónní servis

podmínky

fakturovaná částka 

10.000 až 21.500
21.501 až 53.000

53.001 až 104.000
104.001 až 202.000

202.001 a více Kč

cashback

180 Kč   
1.300 Kč   
3.200 Kč 
6.100 Kč 

11.300 Kč 

dárek

dárkové
balení 

piva
Pilsner
Urquell

bonus

1.500 Kč
sleva

z ceny 
příštího 
nákupu

Hodnota cashbacku je odvozena od hodnoty fakturované částky.

Zisk bonusu je podmíněn úhradou faktury vystavené za realizaci 
následné opravy v termínu splatnosti.

Bonus je nutné vyčerpat nejpozději do 31. ledna 2016, po tomto datu 
nárok na slevu zaniká. Bude-li cena příštího nákupu nižší jak 1.500 Kč, 
zbylá část hodnoty bonusu propadá.

Tato nabídka platí pouze při objednání Prvotní prohlídky do 15.4.2015. 
Následný servis bude realizován v období od 15.4. do 31.8.2015. 

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Při realizaci následné opravy od nás dostaneš tři extra odměny navíc!
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serwis posezonowy

překlad do polštiny

późniejszy serwis 

Usługa obejmuje przegląd maszyny, sprawdzenie jej 
według listy czynności serwisowych, sporządzenie oferty 
cenowej, zamówienie części zamiennych.

Cena przeglądu pierwszej maszyny
Cena przeglądu drugiej maszyny

800 zł bez VAT
640 zł bez VAT

Cena obejmuje: transport na miejsce, 2 × 2 godziny pracy 
serwisantów.

Usługa obejmuje naprawę maszyny na podstawie 
pierwszego przeglądu i zatwierdzonej oferty cenowej.

Cena za godzinę pracy serwisanta
Cena transportu 

Cena części zamiennych

80 zł bez VAT
1,8 zł/km bez VAT
zgodnie z aktualnym cennikiem

pierwszy przegląd
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serwis posezonowy

ekstra zyski

warunki

zafakturowana kwota

1.600 do 3.440 
3.441 do 8.480

8.481 do 16.640
16.641 do 32.320

ponad 32.321 zł 

cashback

27 zł   
190 zł
465 zł
885 zł 

1.640 zł 

prezent

opakowanie
prezentowe 

piwa
Pilsner
Urquell

bonus

220 zł
rabat

od ceny
następnego

zakupu

Wartość cashbacku jest uzależniona od wartości zafakturowanej kwoty.

Uzyskanie bonusu jest uzależnione od terminowego opłacenia faktury za 
naprawę maszyny w związku z przeglądem.

Bonus należy wykorzystać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2016 r. Po tej 
dacie prawo do rabatu wygasa. Jeżeli wartość następnego zakupu będzie 
niższa niż 220 zł, pozostała część bonusu przepada.

Niniejsza oferta jest ważna tylko w przypadku zamówienia pierwszego 
przeglądu do dnia 15.04.2015 r. Późniejszy serwis zostanie zrealizowany 
w okresie od dnia 15.04.2015 r. do 31.08.2015 r.

ceny podano w zł/bez VAT

W razie naprawy maszyny w związku z przeglądem otrzymają Państwo 
od nas trzy dodatkowe ekstra nagrody!
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vedení společnosti

Pavel
Lipenský

Petra
Švecová

Jiří
Hruša

Jiří
Pachel

Jan
Kosek

Jitka
Vašková

Věra
Šrolerová

Martin
Mazurkiewicz

Marcel
Tomek
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servisní mechanici

Zdeněk
Kavka

Luboš
Lux

Šimon
Nekoranec

Tomáš
Dytrt

Ondřej
Michalička

Tomáš
Bříza

Daniel
Vítek

Roman
Mužík

Josef
Hruška

Jan
Rous
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realizační tým

interní tým Jan Kosek, vedoucí servisního oddělení
Petra Švecová, back office a správce fanklubu
Jiří Pachel, vedoucí obchodního oddělení
Pavel Lipenský, jednatel společnosti

partneři Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Reform - Werke Bauer & Co G.m.b.H.
Nové Město na Moravě, Sportovní klub
Motorex - Bucher AG Langenthal

donátoři Pavel Lipenský, TopKarMoto
Susanne Polak, Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Johannes Lindenbauer, Reform-Werke Bauer & Co G.m.b.H.
Robert Konvalina Motorex - Bucher AG Langenthal

VIP hosté Daniel Tuček, Letecká zachranná služba, Hradec Králové

externí tým Hynek Choleva, marketing, FOCUS MARKETING, s.r.o.
Jiří Cívka, moderátor akce

dodavatelé Klaban´s catering
BLUE SKY AVIATION,s.r.o. 

kontakty TopKarMoto s.r.o.
Sídlištní 22, 564 01 Dlouhoňovice
www.topkarmoto.cz
www.tkmfanklub.cz
topkarmoto@topkarmoto.cz
telefon: + 420 606 640 069


