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JCB MINI a MIDI rýpadla, stroje pro obce a města 
Je nepochybné, kterým směrem se ubírá 
vývoj. Stavební firmy a servisní organiza-
ce poskytující městům a obcím technické 
služby začaly při nákupu nových strojů 
upřednostňovat malé multifunkční stroje 
(tzv. kompakty), před velkými jednoúče-
lovými stroji.  V předešlém článku našeho 
miniseriálu jsme si představili smykem ří-
zený nakladač - JCB Power Boom, stroj, 
který při své práci využívají zejména za-
hradní, úklidové a stavební čety. Dnes naši 
pozornost zaměříme na JCB MINI a MIDI 
rýpadla.

Kdo si tento stroj kupuje  
a proč?
Tento stroj si pořizují především stavební 
firmy a technické služby měst a obcí. JCB 
MINI a MIDI rýpadla mohou totiž nasadit 
na mnoho velmi odlišných druhů prací  
a na místa, která bývají velkým strojům na-
prosto nedostupná.  

K jakým pracím jsou JCB MINI  
a MIDI rýpadla využívána?
Začněme třeba stavebními pracemi. Tyto 
stroje jsou například využívány při kopání 
inženýrských sítí, septiků, bazénů, staveb-
ních základů pro menší rodinné domy, ob-

kopávání domů kvůli odvodňování, stavbě 
plotů, výstavbě chodníků, při dokončova-
cích pracích jako je srovnávání, začišťování 
a úklid terénu. Stavaři velmi rádi využívají 
tyto stroje pro práci ve stísněných prosto-
rech, v husté zástavbě mezi domy nebo 
v interiéru hospodářských budov nebo hal. 
V městských komunálních službách jsou 
pak využívány především při práci ve sběr-
ných dvorech, kde hrnou a nakládají pře-
devším sypké materiály - sůl, štěrk, piliny 
a písek, ale také suť a sníh. Protože tento 
stroj může pracovat i v měkkém terénu, 
využívá se velmi často na poli při melio-
račních pracích, při čištění a prohlubování 
struh a při práci na hrázích rybníků. 
Když to shrneme, bude nám nepochybně 
jasné, proč stavební firmy a technické služ-
by začaly tyto stroje upřednostňovat před 
jinými typy strojů: JCB MINI a MIDI rýpadla 
jsou univerzálně a celoročně využitelná.

Co bychom měli o těchto  
strojích ještě vědět?
Kromě toho, že jde o multifunkční a celo-
ročně využitelné stroje je dobré vědět i to, 
že jde o stroje vysoce mobilní. JCB MINI 
a MIDI rýpadla se dají velice snadno pře-
vážet z místa na místo. Pro převoz přitom 

můžeme využít kontejnerové nástavby, 
menší podvalníky nebo i běžné přívěsné 
vozíky! A navíc, ačkoli se tato rýpadla po-
hybují na gumových pásech, což vyvolává 
představu velké tíhy, jsou natolik lehká  
a vyvážená, že neničí chodníky, asfalt ani 
zámkovou dlažbu. 
Stroj má relativně nízkou pořizovací cenu, 
nízké provozní náklady, dlouhé servisní 
intervaly a lidé s tím strojem pracují rádi. 

Proč mají tento stroj rádi ti, kteří 
s ním denně pracují?
Především, obsluha je nenáročná.  I na-
prostý začátečník může stroj ovládnout 
během několika málo hodin.  Pro posádku 
je to navíc velmi pohodlný stroj. Má pro-
sklenou vytápěnou kabinu s účinnou ven-
tilací a není hlučný. Toto rýpadlo má nulo-
vý přesah zádě. Což ve zkratce znamená, 
že kam projede, tam se i otočí. Obsluha 
rýpadla proto nemusí mít strach z toho,  
že při práci do něčeho omylem narazí.

Jaké adaptéry si uživatelé ke 
stroji pořizují nejčastěji?
Většina strojů je vybavena rychloupína-
cím zařízením, které umožňuje snadnou 
a rychlou výměnu příslušenství. Mezi nej-

oblíbenějšími adaptéry určitě vede pod-
kopová lopata. Ta může mít šířku 20 až 
80 centimetrů. Dalším velmi využívaným 
adaptérem je svahovací lopata s hydrau-
lickým naklápěním. Ta je určena hlavně  
k čistění příkopů, svahování a rovnání te-
rénů. Celkový počet adaptérů (ve všech 
variantách) se šplhá k číslu třicet.

Co je dobré vědět před  
nákupem stroje?
Je potřeba zvolit správnou velikost stroje. 
To je zásadní. Například v kategorii JCB 
MINI rýpadel si můžeme vybrat z deseti 
modelů v rozsahu 1,5 až 5 tun provozní 
hmotnosti. JCB MIDI rýpadla jsou vyrábě-
na v hmotnostním rozpětí 5,5 až 10 tun. 
Přičemž platí, že menší stroje jsou dobré 
tam, kde jsou klíčovým parametrem malé 
rozměry. Nejmenší stroj prodeje klidně  
i stavebním otvorem o šířce jednoho met-
ru. Větší stroje jsou dobré tam, kde záleží 
hlavně na výkonu. Ten největší dosáhne 
do vzdálenosti šesti metrů. Volbu je proto 
dobré konzultovat s odborníky ze společ-
nosti Terramet, která stroje značky JCB na 
českém trhu prodává.

Více informací na: www.terramet.cz

Jsou multifunkční, výkonné, mobilní, a proto ideální pro práci v technických službách.


