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ůBSTRůKT 
Tématem mé diplomové práce je design elektrického zahradního drtiče. Cílem je zlepšit 

tvarování, ergonomii, pohyblivost a technické vizuální Uešení současných produkt] zároveO 

se zajímavým vizuálním Uešením, které by bylo vhodné v praxi pUi práci na zahradE. D]ležité 
je zachovat současné fungující technické principy drcení dUeva a zajistit pohodlné 
manipulování. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVů  
Design, zahradní drtič, zahrada, dUevo 

 
 
 
 
 
 
 

ůBSTRůCT 
My thesis is focused on design of an electric garden woodchipper. The aim is to improve the 
shaping, ergonomics, mobility and technical visual solutions of existing products along with 
an interesting visual solution that would be useful in practice when working in the garden. 
It is important to follow the current working principles of crushing wood and ensure 
comfortable handling. 
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1 ÚVOD 

Zadáním diplomové práce je design elektrického zahradního drtiče. Tyto drtiče nebo 
i štEpkovače se používají pro redukci dUeva na drobné štEpky, jsou často pUenositelné, vyrábí 
se s r]zným výkonem či nejvEtším pr]mErem vEtve, která projde drtícím otvorem. Produkty 
disponují elektromotorem, který pohání ostré nože drtící dUevo na malé štEpky či dr[. 

V této práci se zabývám elektrickým drtičem s pUíkonem 3000 W, na pr]mEr vEtví až 45 mm 

a s objemem nádobky na dr[ až 50 l, kde šasi produktu bude vyrobeno z ABS plastu 

a konstrukce z hliníkových trubek. 

Pro zahrádkáUe jako cílovou skupinu je pUedpokládána sériová výroba, zabývám se tedy 
funkčním a bezpečnE ergonomickým návrhem elektrického zahradního drtiče. U produktu 
je d]ležitá snadná mobilita pUi pUesunu, který je na zahrádce nutný a také částečná skladnost. 
Podstatný je taky vzhled, který zaujme zákazníka, bude vhodný na zahradu a ergonomie 

bude pUíjemná, bezpečná a usnadOující práci s drtičem. 

V této práci se zabývám analýzou současných produkt], pUedstavení technických parametr] 
elektrických zahradních drtič] a zhodnocení problém], kterým je potUeba se vyvarovat. 

NáslednE se snažím najít vhodné Uešení, které splOuje všechny požadavky, je esteticky 
pUíjemné a zajímavé, bezpečné a snadno použitelné. PUedevším je kladen d]raz 
na bezpečnost a ergonomii návrhu, aby se pUedešlo špatném použití produktu 
a k následnému zranEní, které je pUíliš časté u historických ale i současných produkt]. Také 
je velmi d]ležitá pUevozitelnost a mobilita pUi pohybu po zahrádce. Vyskytují se zde r]zné 
nerovnosti terénu. Nutná je také nádobka na vzniklou dr[, kterou lze dále na zahradE použít. 
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2 PTEHLED SOUČůSNÉHO STůVU POZNÁNÍ 

2.1 Designerská analýza 

2.1.1 Historický pUehled  

PUedindustriální vEk byl označován jako “dUevEný vEk“, protože dUevo bylo základním 
zdrojem energie, stavebnictví i v bydlení. V EvropE práva na využívání p]dy ve stUedovEku 
a raném novovEku umožnila r]zným lidem pUístup k lesu, a tudíž i ke dUevu. DUevo 
se používalo jako stelivo a byla využívána také pryskyUice (tEsnEní lodí), využívalo se také 
jako palivo. Systematické obhospodaUování les] začalo v Portugalsku ve 13. století, dUevo 
se využívalo hlavnE k námoUnické výstavbE. Lesnictví bylo hojnE využíváno i v jiných 
zemích, v NEmecku, Japonsku aj. TEžba dUeva byla plánována s ohledem na regeneraci. 

Počínaje 16. stoletím rostla poptávka dUeva díky námoUnickým stavbám a také tEžebnímu 

pr]myslu. Lesnická mechanizace byla vždy úzce spjata s kovoobrábEním a vývojem 
mechanických nástroj] pro Uezání či pUepravu dUeva, ocelové pily na Uezání dUeva vznikly 
v 15. století. V dnešní dobE se v lesnictví a sklízení dUeva využívají velké sklízecí stroje, 

napomáhají ale i drony, letadla, laserové skenování, roboti a satelity. [1] 

Drtič dUeva byl vynalezen Petrem Jensenem v Maasbullu v NEmecku roku 1884. Brzy poté 
se drtič stal hlavním pUedstavitelem jeho firmy, která už pUedtím produkovala a opravovala 

dUevozpracující stroje. Po uvedení na trh, se v domácnostech hojnE rozšíUila i samovýroba 
tEchto stroj], zejména u majitel] zahrad. Tyto drtiče mEly r]zné zdroje energie, systém 
štEpení dle toho, co nalezl daný uživatel doma. Často se štEpkovač pUipojoval na malotraktor, 

či jiný pojízdný zdroj energie. ŠtEpení dUeva pomocí stroje je pro uživatele ménE časovE 
a fyzicky náročné, nastala možnost dalšího snadnEjšího využití dUeva ve formE štEpk] 
či pilin, napUíklad jako podestýlka pro hospodáUská zvíUata, zpevnEní terénu nebo palivo. 
ŠtEpky jsou daleko snadnEji skladovatelné než-li dUevo ve formE vEtvích apod. Díky této 
domácí výrobE štEpkovač] se častEji vyskytovala nebezpečná zranEní až úmrtí díky 
neopatrné obsluze či nebezpečné konstrukci stroje. Díky této skutečnosti byly štEpkovače na 
nEjakou dobu stáhnuty z trhu a jejich používání se značnE omezilo. S nástupem technologií 
a vEtšího zájmu co se bezpečnosti pUi práci týče se opEt vrátily na trh v hojném množství, 
v r]zných formách [2]. 
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obr. 2-1 Historický štEpkovač [3] 

 

obr. 2-2 Podomácku vyrobený zahradní drtič [4] 

2.1.2 Fieldmann FZD 5015-E 

Je výkonný elektrický štEpkovač s pUíkonem elektromotoru 2 800 W. Ozubený válec, který 
tento produkt využívá k drcení, drtí vEtve až do pr]mEru 44 mm. Vznikající štEpka, pilina 
je zachytávána do nádoby o objemu 60 l. Díky této nádobE udržíte pracovní místo v čistotE 
a ulehčí i manipulaci se štEpkou. SamozUejmostí jsou dále funkce samovtahování, zpEtný 
chod a ochrana proti pUetížení. Na rozdíl od drti z nožového drtiče je štEpka vEtší, a kromE 
standardního využití na zahradE ji lze po vyschnutí i použít jako topné palivo. Tento drtič 
váží 19,4 kg a jeho cena je cca 4000,- Kč. [5] 
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obr. 2-3 Zahradní drtič Fieldmann [6] 

Tvarové Uešení 

TvarovE je tento drtič Uešen standartnE, použité jsou typické materiály, plast a hliníkové 
trubky. Nádobka na dUevEné štEpky je opticky odlišena od drtící části, uspoUádání je jasné 
a uživatel snadno pochopí, jak ke stroji pUistupovat. Tvarování je jednoduché, umístEní 
otvoru pro vEtve v porovnání s ovládacím panelem je mírnE nevhodné. Kolečka pro pUesun 
nejsou pUíliš vhodná do členitEjšího terénu. 

Ergonomické Uešení 

Vzhledem k optickému oddElení nádobky na štEpky a části, kde jsou umístEné drtící nože 
je ponEkud nestandartní umístEní madla pro pUevoz, které m]že vyvolat pocit nestability. 
UmístEní panel] je na jiné stranE než pUistupuje uživatel pUi drcení. Bezpečnostní zarážka 
do otvoru s drtícími noži je plastová a p]sobí kUehce, často se m]že ztratit, pUi drcení 
jed]ležité zajistit bezpečnost uživatele. Elektrický kabel je navíjecí, a tudíž pUi pUevozu 
nezavazí. 

Barevné a grafické Uešení 

BarevnE je drtič Uešen standartnE dle barev firmy Fieldmann. Koš na štEpky je odlišen, 
je z polopr]hledného plastu, aby uživatel snadno rozpoznal, zda je koš naplnEn či nikoliv. 
Černá barva doplOuje prvky, které uživatel pUímo používá. Logo firmy je použito jak na koši 
na štEpky, tak na vrchní části zahradního drtiče. 



 

18 

2.1.3 AL-KO easy crush LH 2800 

Jedinečná Uezací a válcovací technika společnosti ůL-KO umožOuje v kombinaci 
s výkonnými motory, o pUíkonu 2800 W, drcení vEtví o tlouš[ce až 42 mm. Drtič pUesvEdčuje 
navíc svým plynulým automatickým vtahováním. Široké pojezdové ústrojí a pUilnavá velká 
kola ve formátu XL se starají o jistou stabilitu a dobrou manipulaci pUi drcení. 
Velký, integrovaný sbErný koš z umElé hmoty ůBS je tvarovE stabilní a ideální pro pUepravu 

materiálu k drcení, integrovaný zavírací kontakt zaručuje navíc nejvyšší bezpečnost. 
Hmotnost produktu je 29 kg a cena se pohybuje okolo 6000,- Kč. [7] 

 

obr. 2-4 Zahradní drtič od firmy AL-KO [7] 

Tvarové Uešení 

Tento elektrický zahradní drtič je taktéž Uešen standartním tvarováním, sbErný koš na štEpky 
není opticky oddElen od vrchní části, která obsahuje drtící nože. TvarovE je produkt ucelený 
a jednoduchý. Použitý materiál je ůBS plast. Kola jsou umístEna na trubkách, nejsou však 
pUíliš koncipována pro terén na členitých zahrádkách. Koš je z polopr]hledného tmavého 
plastu, lze tak pozorovat míru naplnEní dUevEnými štEpky. 

Ergonomické Uešení 

Madlo pro pUesun celého produktu je umístEno na stranE, ke které pUi práci se strojem 
pUistupujeme, díky naklonEní lze produkt pUevážet po zahradE. Elektrický kabel je navíjecí 
a společnE s ovládacími panely je umístEn na druhé stranE stroje, což je pro rychlé zastavení 
v pUípadE nebezpečí nevhodné. Otvor na vkládaní vEtví lze zabezpečit plastovým madlem. 
Box na štEpky lze vyjmout pomocí madla, které je umístEno dole na spodní části produktu. 
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Barevné a grafické Uešení 

Barevnost je Uešena dle barev firmy ůL-KO, červená, šedá a černá. Logo firmy je umístEno 

na horní části stroje v místE, ke kterému pUistupujeme chceme-li stroj zapnout. 

Místa, se kterými je uživatel pUímo v kontaktu jsou taktéž naznačena černou barvou 
a ovládací prvky červenou pro zvýraznEní, stejnE jako logo firmy. 

2.1.4 Bosch AXT 25 TC 

Nový systém „Turbine-Cut“ zaručuje mimoUádnE rychlé drcení materiálu, a[ se jedná 
o mEkké materiály nebo tvrdé dUevo, a pracuje v maximální míUe bez zablokování. Silný 
drtič s drtícím výkonem až 230 kg/h a na vEtve do pr]mEru až 45 mm. Díky odnímatelnému 

trychtýUi je až o 30 % menší než pUedch]dce – výška pouze 67 cm. Samovtahující a tichý 
pro maximálnE pohodlné Uezání. Praktický sbErný koš. 53 l pro jednodušší zachycení 
rozdrceného materiálu. OdstínEné Uezací ústrojí pro vyšší bezpečnost použití. Bezpečnostní 
funkce záchytného boxu. ZaUízení pracuje pouze tehdy, když je nasazený záchytný box 

Hmotnost produktu je 30,5 kg a cena je cca 11 000,- Kč. [8] 

 

obr. 2-5 Elektrický zahradní drtič Bosh ůXT 25 TC [Ř] 

Tvarové Uešení 

NetradičnE Uešený elektrický zahradní drtič, kde ovládací panely jsou na stranE, kde produkt 
zároveO pUevážíme. SbErný box není opticky oddElen od vrchní drtící části 
a je z nepr]hledného plastu, stejnE jako zbytek šasi produktu, znemožOuje tedy určení míry 
naplnEní dUevEnými štEpkami. Konstrukce je zajištEna hliníkovými trubkami. Kolečka jsou 
malá a nevhodná do terénu, kde p]sobí pUíliš kUehce. 
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Ergonomické Uešení 

K produktu pUi drcení pUistupujeme opEt ze strany, kde nejsou umístEné ovládací panely a pUi 
nutném zastavení stroje to m]že být nebezpečné. Otvor na vkládání vEtví pUi drcení 
lze utEsnit plastovým madlem, které v pUípadE, kdy otvor není tUeba tEsnit m]žeme umístit 
za madlo, které se jindy využívá pUi pUevozu. PUi naklonEní se tvarování m]že zdát 
nepraktické a pUevoz nebude pUíliš pUíjemný. 

Barevné a grafické Uešení 

Elektrický zahradní drtič je veden do barev firmy Bosch (Uada zahradních potUeb), kde tmavE 
zelená ladí s podstatou zahrady a uživateli je pUíjemná. Černá barva oddEluje místo sbEru 
dUevEných štEpk] od místa, kde probíhá drcení dUeva. Vše je doplnEné o červené prvky 
včetnE loga umístEného na černé části. StUíbrné trubky zajiš[ující konstrukci produktu pUíliš 
neladí s celkovou barevností elektrického zahradního drtiče. 

2.1.5 Stihl GHE 140 L 

Kompaktní sklopný elektrický drtič zahradního odpadu GHE 140 L se silným 
elektromotorem pro pUíležitostné zpracování stUednE silných vEtví. S elektrickou pUípojkou, 
otvorem ve tvaru čtyUlístku, vestavEnou nádobou na rozdrcenou hmotu a tichým ústrojím. 
Mimo to jistE každý ocení kompaktnost. kterou využijete napUíklad pUi pUepravE nebo 

skladování stroje. 230 V, 2,5 kW. Hmotnost drtiče je 23 kg a cena se pohybuje okolo 

10 000,- Kč. [9] 

 

obr. 2-6 Elektrický zahradní drtič Stihl [ř] 
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Tvarové Uešení 

StandartnE Uešen tvar u tohoto drtiče dUeva je opticky i fyzicky oddElená část se sbErným 
košem a vrchní část na drcení vEtví, která obsahuje drtící nože. Trubky zajiš[ující konstrukci 
celého stroje jsou začlenEny do celého tvaru a nevybočují z celého konceptu. Kolečka jsou 
dostatečnE velká pro pUesun po zahrádce. Materiál je plast a celkovE produkt p]sobí stabilnE 
a ucelenE i pUesto, že jsou části barevnE oddElené. Kabel na vedení elektrické energie 
je navíjecí a usnadOuje manipulaci. 

Ergonomické Uešení 

Ergonomie u drtiče značky Stihl je dobUe Uešena. Ze strany, ke které pUistupuje uživatel 
pUi drcení vEtví je možné produkt i ovládat, v pUípadE nouze zastavit, což je z hlediska 

bezpečnosti žádoucí. Koš na štEpky je z polopr]hledného plastu, uživatel tedy vidí, 
jak je naplnEn, je také vyvýšen a umožOuje snadnEjší vyjmutí a vysypání štEpk]. Plastové 
zábrany zabezpečují vnik nežádoucích pUedmEt] do místa, kde jsou drtící nože, avšak 
ne úplnE. Madlo je ze strany, ke které pUistoupí uživatel chce-li stroj pUenášet. 

Barevné a grafické Uešení 

Barevnost je dle firmy Stihl, která je známá svou oranžovou a šedou barvou. Koš je opticky 

oddElen barevností, kde v pUechodu do drtící části je použita tmavá šedá barva, oranžová 
značí ovládací prvky, logo firmy, které je umístEno jednoznačnE a v místE, kde se vkládají 
vEtve, což uživatele pUímo navádí k práci s tímto produktem. 

2.1.6 Patriot PS 2800 

U štEpkovače Powersilent 2800 je d]ležitý tichý chod a pohodlné ovládání s chytrou 
bezpečnostní pojistkou. Odolný Uezný kotouč zpracovává vEtve o pr]mEru až 45 mm. 

Součástí stroje je integrovaný pr]hledný plastový box. Jednoduše zrakem zkontrolujete, zda 

je plný, a nadrcený materiál snadno odnesete, kam je potUeba. Díky jednoduchým, 
ale dostačujícím kolečk]m bude pUesun z garáže na zahradu a zpEt úplnou hračkou. 

Váha produktu je 31 kg a cena je cca 6000,- Kč. [10] 
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obr. 2-7 Elektrický zahradní drtič od firmy Patriot [10] 

Tvarové Uešení 

OdlišnE Uešené tvarování celého produktu má své plusy i mínusy. Konstrukční prvky 
a celkový tvar je sjednocen a p]sobí ucelenE, sbErný koš na dUevEné štEpky je opticky 
odlišen. Šasi produktu je vyrobeno z ůBS plastu. Koš na štEpky je polopr]hledný a snadno 
rozlišitelná míra naplnEní pUi používání. Madlo na pUevoz koresponduje s tvarováním části, 
která zajiš[uje pUechod z drtící části na sbErnou. Kola nejsou pUíliš vhodná pro pUevoz 
v členitých zahrádkách. 

Ergonomické Uešení 

PUi pUistupování uživatele ke stroji za účelem pUevozu je madlo umístEno na vrchní části, 
pUi naklonEní lze pomocí koleček celý produkt pUevážet, m]že však díky tvarování p]sobit 
velmi nestabilnE a ergonomicky nepohodlnE. Ovládací prvek k zastavení chodu stroje 
je umístEn ze strany, u které uživatel vkládá vEtve. 

Barevné a grafické Uešení 

Barevnost tohoto elektrického zahradního drtiče je Uešena velmi výraznou oranžovou 
barvou, která pUechází i na konstrukční prvky a kolečka, barevnost celého produktu p]sobí 
tedy velmi ucelenE. Černé prvky značí místa, která uživatel využívá, logo firmy Patriot 
je černE na oranžovém pozadí na viditelném místE. Pr]hlednost sbErného koše je výhodou, 
bílá barva však naruší komplexnost celého produktu. 
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2.1.7 Hecht 6284 XL 

Výkonný drtič vEtví, se kterým snadno pUemEníte zahradní odpad na materiál vhodný 
k mulčování nebo do kompostu. Motor s pUíkonem 2800 W pohání nožovou hlavici, která 
snadno a rychle zpracuje vEtve až do pr]mEru 4,5 cm. Drcený materiál padá rovnou do 60 l 
koše, díky čemuž pUi práci nevzniká prakticky žádný nepoUádek. Hmotnost drtiče je 25 kg, 
pro snadnou manipulaci je opatUen pojezdovými koly. Cena se pohybuje okolo 4000,- Kč. 
[11] 

 

obr. 2-8 Drtič zahradního odpadu Hecht [11] 

Tvarové Uešení 

Stroj je tvarován spíše organicky, avšak pUíliš členitE, díky materiálu, jenž je ABS plast 

a zvolené barvE je produkt vzhledovE velmi nestabilní. Kolečka jsou robustní a pUi pUepravE 
po zahrádce zaručují pohodlnost. 

Ergonomické Uešení 

Otvor pro vkládání zahradního odpadu je umístEn ve vrchní části vodorovnE, znesnadOuje 
tak jednoduché vkládání a není určeno ze které strany má uživatel pUistupovat, ovládací 
panel je umístEn pod madlem, které je určeno k pUevozu stroje. 
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Barevné a grafické Uešení 

BarevnE je produkt Uešen dle firmy Hecht ve formE červené a černé barvy plastu. Nádobka 

na sbEr štEpek pUi drcení zahradního odpadu není pr]hledná, tudíž znesnadOuje pozorování 
naplnEní. Logo firmy je umístEno na červeném pozadí, není pUíliš výrazné ani čitelné, 
ovládací prvky jsou barevnE odlišené a snadno identifikovatelné. 

2.1.8 Hecht 6280 XL 

HECHT 6285 je drtič vybavený ozubeným válcem. Díky tomu se jedná o tichý stroj, který si 

sám dobUe natahuje drcený materiál. S elektrickým motorem o pUíkonu 2800 W zvládne drtit 
vEtve až do pr]mEru 4,4 cm. Drcený materiál padá rovnou do 60 l boxu-koše, díky čemuž 
pUi práci nevzniká prakticky žádný nepoUádek. S praktickými pojezdovými koly je možné 
s drtičem snadno pojíždEt po zahradE a odpad likvidovat pUímo na místE. Hmotnost je 20 kg 

a cena se pohybuje okolo 4300,- Kč. [12] 

 

obr. 2-9 Elektrický zahradní drtič Hecht 62Ř0 XL [13] 
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Tvarové Uešení 

Tradiční tvarové Uešení. pUevažuje spíše amorfní tvarování. Celkové vzezUení produktu není 
ucelené a je pUíliš rozbité. SbErný koš je opticky barevnE oddElen. Konstrukční prvky 
jsou z hliníkových trubek, kolečka k pUevozu stroje po zahradE či pUemístEní z dílny 

do terénu p]sobí stabilnE a mohutnE. 

Ergonomické Uešení 

Madlo pro pUevoz stroje je tradičnE umístEno na vrchní části celého produktu u otvoru 
na vkládání materiálu ke štEpení. Ovládací prvky a kabel k pUívodu elektrické energie 
jsou umístEny na jiné stranE, než uživatel pUi drcení dUeva stojí. 

Barevné a grafické Uešení 

BarevnE je produkt Uešen dle barev firmy Hecht, pUevládá červená, která je výrazná a zaujme, 

doplOuje ji bílá barva sbErného koše a černá barva prvk], které uživatel používá nebo 
oddElují r]zné části produktu. Logo je umístEné na viditelném místE, avšak ve špatném úhlu. 

2.1.9 RYOBI RSH 2845T 

Drtič vEtví RYOBI RSH 2845T je navržen pro drcení organického zahradního materiálu, 
napUíklad vEtví a listí, na malé kusy. Drtič je určen pro venkovní používání ve stacionární 
poloze obsluhou stojící na zemi. Tichý drtič vEtví 2800 W Ueže vEtve do šíUky 45 mm. 

S mechanismem pUevodového bubnu pro tiché a pUesné Uezání. ůutomatický systém 
zpEtného chodu pro pohodlné odblokování. Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou 

manipulaci. Kontejner na štEpky má kapacitu 55 l. Hmotnost produktu je 29 kg a cena 

je cca 7700,- Kč. [13] 
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obr. 2-10 Elektrický zahradní drtič od firmy Ryobi [13] 

Tvarové Uešení 

Konstrukční prvky jsou netradičnE Uešeny vzhledem k ostatním komponent]m celého 
produktu. Tvar je ucelený částečnE amorfní, částečnE také geometrický, avšak tato 
kombinace si vzájemnE neodporuje a dodává celkovému vzhledu inovativnost. 
Nepr]hlednost sbErného koše zde m]že být značný problém. Kola nep]sobí pUíliš odolnE. 

Ergonomické Uešení 

Madlo je umístEno smErem k vodorovné zadní stEnE, ke které uživatel pUistupuje, když chce 
produkt pUevážet. Místo na vkládání vEtví do trychtýUe je pUíliš vzdáleno od kraje, a tudíž 
se bude h]Ue plnit. 

Barevné a grafické Uešení 

Barevné Uešení je vztaženo k barvám firmy Ryobi, je velice pUíjemné a komplexní, zelená 
barva je symbolem pro pUírodu, proto se velmi hodí na zahrádku a uživatel si tuto barevnou 
kombinace nejsnadnEji spojí s prací na zahradE. Logo firmy je umístEno na zeleném pozadí, 
avšak s černým podbarvením. Ovládací prvky jsou dostatečnE odlišeny. 
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2.1.10 Shrnutí designerské analýzy 

Z designérské analýzy vychází, že témEU veškeré elektrické zahradní drtiče s výkonem okolo 
3000 W jsou si navzájem značnE podobné a vycházejí z témEU stejného tvarování. Rozdíl 
m]žeme najít u umístEní madla, které se u nEkterých drtič] vyskytuje u strany s otvorem 

pro drcení, a tudíž m]že pUekážet, u druhého typu se madlo vyskytuje na opačné stranE drtiče 
a nepUekáží pUi drcení, avšak je nutno použít pUi výrobE stroje více materiálu. Konstrukce 

ve vEtšinE pUípad] nedoplOuje ničím celkový tvar drtiče. Barevnost vychází často z barev 

firmy, která stroj produkuje, barevnost není vždy dobUe zvolená a nemusí p]sobit pUíjemným 
dojmem.  

Opakujícím rysem u tEchto elektrických zahradních drtič] je geometricky tvarovaný sbErný 
box a také kovová konstrukce, u které se jen ve velmi málo pUípadech používá organičtEjšího 
tvarování. Základní prvky na drtiči jsou ty, dle kterých je drtič rozdElen na nEkolik částí, 
tedy madlo a vstup pro materiál, krytí motoru a drtícího ústrojí, sbErný box a konstrukce. 

Všechny tyto části jsou tvarovány tak, aby byla co nejmenší spotUeba materiálu a jednoduché 
užívání, avšak designovE se navzájem jednotlivé produkty nevyčleOují. 

2.1.11 Vlastní fotodokumentace 

V rámci designérské analýzy jsem navštívila jeden z mnoha u nás v České republice 
dostupných hobby UetEzc]. Vyhledala jsem v prodejnE místo se zahradními drtiči 
a porovnala produkty mezi sebou, nejvíce mne zaujal elektrický zahradní drtič značky 
Fieldmann, jeho podrobnEjší analýza je popsána výše v této práci. Prodejna disponovala 
tUemi produkty z dané kategorie elektrických zahradních drtič]. Díky možnosti d]kladného 
prozkoumání fyzického produktu je snadnEjší pochopení celého fungování tEchto stroj]. 

 

obr. 2-11 Elektrický zahradní drtič Fieldmann  
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2.2 Technická analýza 

2.2.1 Princip štEpení a drcení 

ŠtEpkovače či drtiče jsou stroje, které slouží ke zpracování dUevEného odpadu ze zahrádky, 
či r]zného listí apod. Tyto stroje se od sebe liší hlavnE velikostí, vzhledem zpracované drti, 

pr]mErem vEtve, který jsou schopny pojmout a svou konstrukcí. Také se liší místem, kde 
lze tyto produkty využít.  

 

obr. 2-12 DUevEný odpad ĚvEtveě určené k rozmElnEní drtičem [14] 

Drcení 

Účelem drcení je rozdrtit či rozmElnit vEtve a jinou dUevní hmotu na malé kousky, 
které nemají pUedem určenou pUesnou velikost. Tyto kousky se dále dají využít na mulčování 
zahrady nebo složka kompostu, protože bakterie, které jsou pUítomné v kompostu, mají lepší 
pUístup k dUevní hmotE. Produkty, které materiál zpracovávají tímto zp]sobem, se nazývají 
drtiče. Tyto stroje se používají spíše na vEtve menších pr]mEr]. Cena drtič] je nižší než 
u štEpkovač].[14] [15] 

 

obr. 2-13 DUevEná dr[ [16] 
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ŠtEpkování 

Úkolem štEpkování je zpracovat materiál pomocí nož], které dUevEný odpad ze zahrady 

Uežou či sekají na určitou velikost. Tyto štEpky se dají využít napUíklad jako topivo nebo 
topné palivo. Stroje, které materiál zpracovávají tímto zp]sobem, se nazývají štEpkovače, 
tyto stroje jsou schopny zpracovat i vEtve vEtších pr]mEr] [15]. 

 

obr. 2-14 DUevEná štEpka [17] 

Části drtiče a štEpkovače 

 

obr. 2-15 Popis elektrického zahradního drtiče / upraveno [13] 



 

30 

Vstupní část a podávací zaUízení  

Slouží k tomu, aby podávání vEtví k sekacímu mechanismu bylo hlavnE co nejvíce bezpečné, 
rychlé a jednoduché, uživatel nemusel pUibližovat ruce k nož]m na drcení vEtví. U nEkterých 
stroj] se toto zaUízení nevyužívá, a materiál je vtahován pUímo sekacím mechanismem, 

což m]že být mnohdy velmi nebezpečné. 

 

obr. 2-16 Vstupní část [18] 

Sekací mechanismus  

Místo, kde dochází ke zpracování vEtví a jiného zahradního odpadu a vzniká tady tzv. štEpka 

nebo dUevEná dr[, která se poté dále využívá r]znými zp]soby napUíklad jako palivo 

nebo mulč. 

 

obr. 2-17 Sekací mechanismus [19] 
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Výstupní sekce 

V této části vychází ze stroje již nadrcené štEpky nebo části dUeva a odpadního materiálu 
ze zahrádky. V praxi m]žeme potkat více druh] provedení výstupní části, u elektrických 
zahradních drtič] nejčastEji vidíme plastový sbErný koš ve spodní části produktu, 
kde m]žeme rovnou zachytávat vzniklou dr[ či štEpky. 

 

obr. 2-18 Výstupní sekce [20] 

Pohonná jednotka 

Používá se k pohonu sekacího mechanismu. V produktech m]žeme najít jak spalovací 
motor, tak motor na elektrický pohon. V nEkterých pUípadech není motor součástí drtiče 
či štEpkovače, ale stroje, který drtič či štEpkovač nese (dUíve se často drtiče pUipojovali 

napUíklad k traktor]m). 

Bezpečnostní prvky 

Velmi d]ležitou součástí drtič] s jakýmkoliv pohonem jsou bezpečnostní prvky. BEžnE 
se upravuje konstrukce celého stroje tak, aby se uživatel nemohl dostat k ostrým nož]m, 
které jsou součástí sekacího nebo drtícího mechanismu, dále m]žeme na produktu najít r]zné 
nouzové vypínače či grafické upozornEní. 
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obr. 2-19 Bezpečnostní prvek [21] 

2.2.2 RozdElení štEpkovač] a drtič] 

Podle typu pohonné jednotky 

Elektrické drtiče 

Stroje s elektrickým motorem jsou nejoblíbenEjším Uešením pro bEžného uživatele, 

který vlastní menší i vEtší zahradu, a potUebuje tedy zpracovávat nevelký objem dUevEného 
odpadu a vEtví. Jedná se o zahradní modely s nižším výkonem, jednoduchou konstrukcí 
a snadnou obsluhou. Výhodou jsou také menší rozmEry, hmotnost a pomErnE tichý chod 

(a to i v pUípadE drtič]), často jsou opatUeny koly usnadOujícími transport v terénu zahrady. 

Nutností je však dobrá dostupnost elektrické sítE. Kabel k pUívodu elektrické energie je často 
součástí produktu a je navíjecí. [22] 

Benzínové drtiče  

Pro motorové drtiče a štEpkovače vEtví se spalovacím motorem je typický vysoký výkon 
a lepší mobilita – není nutný pUístup k elektrické energií, avšak stroje jsou tEžší a h]Ue 
se pUevážejí. Obvykle se jedná o velké, robustní, odolné a tEžké stroje, které jsou výraznE 
hlučnEjší. Hodí se pro drcení a štEpkování vEtšího objemu odpadu i silnEjších vEtví. 
Benzínové stroje nejčastEji využívají majitelé velkých zahrad, pUípadnE profesionálové. 

V této kategorii se nachází také kombinované stroje, které disponují jak funkcí drcení, 
tak štEpkování. [22] 
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obr. 2-20 Benzínový drtič [23] 

Drtiče a štEpkovače za traktor 

Stroje určené na výstupní hUídel traktoru jsou vysoce výkonné a zároveO mobilní. Výhodou 
je absence elektrického kabelu i benzínového motoru. Pomocí traktoru lze tento stroj 
dopravit i na h]Ue dostupná místa s členitým terénem Jedná se o ideálního pomocníka 
pro lesníky, farmáUe, správce pozemk] nebo majitele rozlehlých sad]. [22] 

 

obr. 2-21 ŠtEpkovač za traktor [24] 
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Podle drtícího mechanismu 

Drtiče i štEpkovače vEtví a zahradního odpadu lze rozdElit také podle typu vnitUního drtícího 

nebo štEpkovacího mechanismu. Zpravidla rozdElujeme mechanismy: 

▪ nožové, 
▪ válcové, 
▪ šnekové. 

Nožový mechanismus 

R]zné typy nožového sekacího mechanismu najdeme zejména u menších zahradních drtič] 
pohánEných elektromotorem. VEtve a jiný dUevEný materiál rozsekávají rychle rotující nože. 

Vyznačují se pUedevším hlučným provozem a nižším výkonem. Vhodné jsou spíše 
pro mEkký bioodpad. Existují ale modely, které si poradí také se silnEjšími vEtvemi. 
Tyto produkty se častEji ucpávají. [22] 

 

obr. 2-22 Nožový mechanismus [25], obr. 2-23 Používaný nožový mechanismus [28] 

Válcový mechanismus 

Výhodou válcových drtič] zahradního odpadu a vEtví je, že vEtve samočinnE vtahují dovnitU. 
Mají vysoký výkon a tišší chod. Často také disponují funkcí zpEtného chodu, kterou 
lze využít v pUípadE ucpání. Tyto produkty si snáze poradí i s vEtším pr]mErem drcené vEtve. 
Do této kategorie se Uadí také výkonný mechanismus s frézovacím válcem a mechanismus 

se speciálním dutým válcem (tzv. Turbine-Cut). [22] 
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obr. 2-24 Válcový mechanismus [25], obr. 2-25 Válcový mechanismus uvnitU [28] 

Šnekový mechanismus 

Stroje se šnekovým systémem nejsou pUíliš časté. Mají vysoký výkon a využívá se pro sekání 
vEtví, dUeva a dUevního odpadu, nevhodné jsou však pro veškerý zelený odpad (listí aj.). 
Tento mechanismus najdeme spíše u profesionálních elektrických peletkovač], což jsou 
stroje vyrábEjící tzv. pelety, které se také používají jako podestýlka nebo palivo. [24] 

 

obr. 2-26 Šnekový mechanismus [26], obr. 2-27 Model šnekového mechanismu [29] 
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2.2.3 Bezpečnost práce 

Bezpečnost pUi práci s drtičem či štEpkovačem je nesmírnE d]ležitý parametr. Moderní 
zahradní drtiče jsou vybaveny Uadou bezpečnostních prvk], které zabraOují vzniku vážných 
úraz]. U starších produkt] mohou tyto prvky chybEt. BEžnE se jedná o jednoduché pojistky, 
bez kterých nelze se strojem pracovat. U drtič] se sbErným boxem je umístEna pojistka, 
kdy nelze spustit stroj, pokud není box správnE upevnEn na svém místE, dále také drtiče 
disponují ochranou proti pUetížení elektromotoru, která je zajištEna pojistnou spojkou. 

Často se na produktech nachází grafika týkající se zákazu a jiných upozornEní. Otvor pro 
vkládání vEtví je zajištEn plastovým madlem. Pro drtiče či štEpkovače s benzínovým 
motorem zajiš[uje ustanovení ministerstvo životního prostUedí, pro ochranu ovzduší.[27] 

Každý drtič má pUíslušný manuál s informacemi o bezpečnosti, servisu a jiné specifické 
pokyny k práci s daným elektrickým zahradním drtičem. Manuál obsahuje varovné 

a zakazující mezinárodnE standardizované piktogramy. 

PUi práci s jakýmkoliv drtičem či štEpkovačem je nutné použít další bezpečností prvky 
a opatUení. S elektrickým zahradním drtičem není vhodné pracovat za deštE. D]ležitá 
je pravidelná údržba a čištEní po každé práci s drtičem. Žádoucí je použití ochranných 
pevných rukavic, aby nedošlo k nebezpečnému zranEní a také ochranných brýlí, 
které zabrání vniku malých tUísek z drcení dUeva do očí. 

2.2.4 Ergonomie 

Stroje jsou Uešeny tak, aby byla ergonomie pUi drcení vhodná a zacházení se strojem bylo 
bezpečné. Madlo je ve vEtšinE pUípad] ergonomicky tvarováno a snadnEji se uchopuje a drtič 
pUeváží. U vkládání bioodpadu je v nEkterých pUípadech nutné, aby se uživatel pUedklonil 
nebo vyvinul sílu, pokud není materiál sám vtahován. PUi vyprazdOování sbErného boxu 
se uživatel musí pUedklonit, odjistit box a vysunout ho, avšak pUi četnosti vyprazdOování 
boxu nečiní tato poloha velkou fyzickou zátEž pro uživatele. Ovládací panel, či spínače pro 
zastavení chodu stroje jsou umístEna bu@to po stranách nebo na protEjší stranE, což by se 
mohlo v akutním ohrožení bezpečnosti jevit jako nevhodné. 



 

37 

 

obr. 2-28 Uživatel pUi drcení [30] 

 

obr. 2-29 Vyjmutí sbErného koše [31] 
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2.2.5 Technické parametry 

Elektromotor 

Jde o elektrický stroj, který mEní elektrickou energií na mechanickou práci. Elektromotory 

fungují na principu využití silových účink] magnetického pole. Dochází k využití 
vzájemného pUitahování a odpuzování elektromagnet] nebo pUitahování elektromagnet] 
a železa. Elektromotor má tUi zp]soby fungování, a to motorický, generátorický a režim 

brzdy. Motor se skládá z elektrického obvodu, magnetického obvodu a ze dvou točivých 
částí – stator a rotor. Stator je pevná vnEjší část stroje-obsahuje cívky vinutí s magnetickým 

obvodem. Rotor je otočná část stroje s magnetickým obvodem, hUídelí a vinutím na nEž jsou 
nasazeny kroužky nebo komutátor. [33] 

 

 

obr. 2-30 Elektromotor vnitUní stavba [32], obr. 2-31 Elektromotor 

Výkon 

Základním parametrem elektromotoru je výkon, podle kterého lze nejlépe zjistit jak silné 
vEtve a jaký materiál m]žeme použít. NapUíklad drtič]m s elektromotorem určených pro 

vEtve o pr]mEru maximálnE 2 cm bude stačit výkon cca 1 500 W, pro vEtve silné 3–3,5 cm 

potUebujeme pUibližnE 2 500 W. Benzínové drtiče a štEpkovače jsou však mnohem silnEjší. 
S vEtším výkonem samozUejmE roste také spotUeba. [22] 
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Maximální pr]mEr vEtví 

U každého zahradního drtiče nebo štEpkovače je uveden maximální pr]mEr vEtví, 
který je stroj schopný pojmout, a také druh zahradního odpadu, který lze zpracovat. 

KromE pr]mEru vEtví je d]ležitá také jejich maximální délka. Čím delší vEtve chceme drtit, 

tím výkonnEjší by mEl zahradní drtič být. Jestliže použijeme pUíliš dlouhé vEtve m]že dojít 
k zaseknutí drtícího mechanismu a vymrštEní vEtve ven. [22] 

Hmotnost 

Zahradní drtiče jsou dostupné v r]zných hmotnostech, je d]ležité, aby byla co nejnižší, 
protože je produkt často nutné pUemís[ovat na zahrádce či z místa uskladnEní na místo, 
kde chceme likvidovat zahradní odpad. VEtšina model] s elektrickým motorem váží 
pUibližnE 20–30 kg. Hmotnost výraznE ovlivOuje materiál, ze kterého je produkt vyroben. 
[22] 

ZpEtný chod 

NEkteré zahradní drtiče jsou vybaveny funkcí zpEtného chodu. Ten je využíván v pUípadE, 
že se drcený materiál zasekne v mechanismu. [22] 

2.2.6 Shrnutí technické analýzy 

Z technické analýzy vyplývá, že na trhu existuje nepUeberné množství typ] drtič], s r]zným 
druhem pohonu nebo drtícího systému, s r]znE velkým výkonem a celkovou velikostí stroje. 
Vyskytují se elektrické drtiče s nižším výkonem, které vEtšinou nedisponují sbErným boxem 
a je nutné pUidat pytel nebo jiný box, aby došlo k zachycení vzniklé drtE. UmístEní vnitUních 
komponent] stroje ovlivOuje výsledné tvarování, uspoUádání, a tedy i design současných 
drtič] je velmi podobný. Drtič s vyšším výkonem disponuje konstrukcí, na které je upevnEn 
motor a drtící systém, vše je chránEno rozdílnE tvarovaným plastovým krytem, a nakonec 
je ergonomicky tvarované madlo. 

Celkové tvarování elektrického zahradního drtiče tedy ovlivOuje výkonost, velikost motoru, 
absence sbErného koše a umístEní madla. 
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3 ůNůLÝZů PROBLÉMU ů CÍL PRÁCE 

3.1 ůnalýza problému 

Ze zadání a analýz vyplývá hlavní problematika celé diplomové práce. Nejd]ležitEjší 
je zajistit ucelení funkčnosti celého elektrického zahradního drtiče a atraktivního designu, 
který bude podporovat prodejnost stroje, zároveO je také velmi d]ležité s ohledem na design 

a funkčnost zajistit správnou ergonomii používání a bezpečnost pUi práci s drtičem.  

Nutné je zvolit správné technické komponenty, které určitým zp]sobem ovlivní celkový 
vzhled stroje, ale zajistí bezpečnost a správnou funkčnost elektrického zahradního drtiče. 
Vzhled by mEl doplOovat funkčnost stroje a nesmí ovlivnit bezpečnost pUi práci, ale zároveO 
by mEl být atraktivní a dynamický. 

3.2 ůnalýza, interpretace a zhodnocení poznatk] z rešerže 

Jednotlivé analýzy, které jsou pospány výše v této práci, pomohly stanovit problémy spojené 
se zahradními drtiči s elektromotorem, které je nutno Uešit. 

▪ Produkty často p]sobí mohutnE, ale zároveO kUehce, vzhledem k použitému materiálu, 
tvarovE bývají pUíliš nesourodé a nezajímavé, mohou p]sobit nestabilnE a uživatel 
nerozumí z jaké strany ke stroji pUistupovat. 

▪ Ergonomie je často nedoUešená a nevhodná. Madlo není ergonomicky tvarováno. 
▪ Nutnost použití dalších ochranných pom]cek jako jsou brýle a rukavice k zajištEní 

bezpečnosti. 
▪ Design se pUíliš nemEní, všechny produkty jsou si podobné a nezajímavé. 
▪ RozmístEní ovládacích prvk], tlačítko k zastavení chodu stroje či náklon otvoru 

pro vkládání vEtví není vhodnE umístEn. 
▪ Otvor pro vkládání vEtví ne dostatečnE zajištEn proti vniknutí cizích pUedmEt]. 
▪ Opakující se barevnost produkt]. Barevnost se vztahuje také na barvy dané firmy, 

která drtič vyrábí či prodává. 
▪ Váha a velikost motoru v nEkterých pUípadech nepUíznivE ovlivOuje tvarování 

a výslednou hmotnost stroje. 
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3.3 Cíl práce 

Na základE analýzy problém] jsem si v této práci definovala jasné cíle, kterých je zapotUebí 
dosáhnout. 
▪ Návrh elektrického zahradního drtiče s výkonem 3000 W 

▪ Zajistit zajímavé tvarové Uešení s ohledem na ergonomii a bezpečnost 
▪ Ujasnit a vyUešit mobilitu elektrického zahradního drtiče 

▪ Zajistit jednoduchost používání 
▪ Zajímavé barevné a grafické Uešení, které vystoupí ze současného trhu 

3.4 Cílová skupina 

Cílovou skupinou pro elektrický zahradní drtič je zahrádkáU. Uživatel, který disponuje 
zahradou o vEtších rozmErech s rostoucími dUevinami a potUebou likvidovat vEtší objem 
bioodpadu.  

3.5 Základní parametry a legislativní omezení 

Základní parametry výsledného návrhu elektrického zahradního drtiče je výkon 3000 W, 
který zajistí výkonný elektromotor, výsuvný sbErný koš s objemem až 50 l na vzniklou dr[ 
z bioodpadu, válcový drtící systém, který zajiš[uje správné rozmElnEní bioodpadu, 
i zelených částí a disponuje samovtahováním pro snažší manipulaci. Drtič také bude 
disponovat kvalitními koly pro pUevoz, pevnou a stabilní konstrukcí a ergonomickým 
madlem. 

Bezpečnostní požadavky a technické specifikace vychází ze stanovených smErnic, pUedpis] 

a norem Evropské Unie. 

• ČSN EN 55014-1 ED.3 

 Elektromagnetická kompatibilita - požadavky na spotUebiče pro domácnost, 
elektrické náUadí a podobné pUístroje - Část 1: Emise 

• ČSN EN 55014-2 (334214)  

Elektromagnetická kompatibilita - požadavky na spotUebiče pro domácnost, 
elektrické náUadí a podobné pUístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobk] 

• ČSN EN 61000-3-2 ED.2 (333432)  

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise 

harmonického proudu (zaUízení se vstupním fázovým proudem do 16 ů včetnE) 
• ČSN EN 61000-3-3 (333432)  
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování zmEn napEtí, 
kolísání napEtí a flikru v rozvodných sítích nízkého napEtí pro zaUízení 
se jmenovitým fázovým proudem <= 16 ů, které není pUedmEtem podmínEného 
pUipojení 

• ČSN EN 60335-1 (361040)  

Bezpečnost elektrických spotUebič] pro domácnost a podobné účely. Část 1: 
Všeobecné požadavky 

• ČSN EN 62233 (361046)  
Metody mEUení elektromagnetických polí spotUebič] pro domácnost a podobných 
pUístroj] vzhledem k expozici osob 

• ČSN EN 13683 (479010) 
 Zahradní zaUízení - Motorové drtiče/ štEpkovače – Bezpečnost 

• ČSN EN ISO 3744 (011604)  

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdroj] 
hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro pUibližnE volné pole nad 
odrazivou rovinou 

ČSN je chránEné označení českých technických norem. Tvorbu a vydávání ČSN v současné 
dobE zajiš[uje ÚUad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. [33] 

3.6 Použité výrobní technologie, trh a cena 

Na výrobu elektrického zahradního drtiče budou použity tUi základní materiály. PUevládající 
materiál bude ůBS plast, který se bude vyrábEt rozdElen do nEkolika hlavních částí, 
které se budou následnE spojovat, vstUikováním roztaveného plastového granulátu do forem. 
Plast bude použit na krytování motoru a drtícího systému, také pro výrobu madla a vstupu 
pro bioodpad a sbErného koše. Další materiál je hliník, který bude použit v konstrukci stroje, 

která zajiš[uje stabilitu a pohlcuje vibrace, také spojuje kola pro pUevoz. Z oceli je vyrobeno 

Uezné zaUízení, aby bylo pevné a odolné. Ozubený drtící válec z oceli je frézován. 

Stanovena je sériová výroba a drtiče by mEly být dostupné pro uvedenou cílovou skupinu 
v širokém spektru obchod], jako napUíklad hobby centra, či v e-shopech na internetu. 

Cena se bude pohybovat mezi 7000 a 10000,- Kč. 
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4 VůRIůNTNÍ STUDIE DESIGNU 

Ze současného stavu poznání vyplývá, že na současném trhu existuje velká nabídka r]znE 
tvarovaných a rozličnE ergonomicky Uešených zahradních drtič]. Z analýzy také vyplynulo, 
že se vyskytují dva základní typy elektrických zahradních drtič] s velkým výkonem, 
a to s madlem pro pUevoz na stranE blíže elektrickému motoru anebo na protEjší stranE. 

V této kapitole se zabývám variantními návrhy tvarování elektrického zahradního drtiče 
s výkonem kolem 3000 W. U každé varianty se zamEUuji na technické, ergonomické 
a tvarové problémy, které se vyskytují u současných zahradních drtič] dostupných na trhu. 

NejčastEji do styku s elektrickým zahradním drtičem pUijde koncový zákazník, 
který jej upotUebí na své zahradE, díky tomu bylo d]ležité uvažovat pUi tvarování ergonomii 
a pUevozitelnost stroje po členitém terénu, pUístup ke stroji, a hlavnE bezpečnost pUi práci. 
Zahradní drtič by mEl tvarovE i barevnE korespondovat se svým okolím, jeho používání 
by mElo být jednoduché. U výbEru technických komponent je snaha použít co nejlehčí kv]li 

celkové váze stroje. 

4.1 Variantní studie I 

První variantní studie vychází z tvarování dvou částí, které se na zahradním elektrickém 
drtiči nacházejí, plastový kryt na motor a drtící systém a sbErný box umístEný ve spodní části 
na odpadní materiál. Celkové tvarování je amorfní a lépe tedy zapadá do prostUedí, ve kterém 
je stroj nejčastEji používán. Varianta designu drtiče p]sobí ucelenE, jednoduše a intuitivnE. 

 

obr. 4-1 Variantní studie I 
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4.1.1 Designerské Uešení 

Zaoblení plastového krytu motoru a drtícího systému v horní části zahradního drtiče 
zp]sobuje, že je tvar blíže pUírodním materiál]m, je dynamičtEjší. Díky odsazení a zužování 
je celý drtič odlehčenEjší. Tvarové propojení horní a spodní části dodává drtiči velmi ucelený 
vzhled. Kovová konstrukce doplOuje drtič v pUípadE vytažení sbErného koše. 

 

obr. 4-2 Výsuvný sbErný koš u varianty I 

4.1.2 Technické Uešení 

V první variantE zahradního drtiče je umístEn elektromotor s pUímou hUídelí a frézou 
jako drtícím systémem. Stroj disponuje zpEtným chodem kv]li pUípadnému zaseknutí částí 
drceného materiálu. Zásuvka pro pUívod elektrické energie je umístEna na stranE k motoru, 

ovládací panel je umístEn hned nad drtícím otvorem, aby byl v pUípadE potUeby ihned 
k dispozici. 
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obr. 4-3 UmístEní motoru a drtícího systému u varianty I 

 

obr. 4-4 RozmErové Uešení varianty I 
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4.1.3 Ergonomické Uešení 

PUi pUevozu první varianty pUistupuje obsluha k drtiči ze stejné strany jako pUi drcení. Drtič 
se snadno nakloní díky konstrukci mezi koly, která je svým vykrojením uzp]sobená k opUení 
nohy. V pUípadE členitEjšího terénu pUevoz usnadOují kola s pneumatikami. PUi zapojování 
do elektrické sítE stroj obsluha obchází, taktéž i pUi vysouvání sbErného koše. Otvor pro 
vstup materiálu určeného k drcení je umístEn tak, aby práce byla pUíjemná pro pr]mErného 
človEka. Ovládací panel je umístEn hned za drtícím otvorem, který je tvarován, aby byl 
snadnEjší vstup i pro materiály napU. s postranními vEtvemi, listím apod., panel je tudíž ihned 
dle potUeby k dispozici a obsluha není nucena zahradní drtič obcházet. SbErný koš je zasunut 

na plastových drážkách a jeho vytahování je snadné, s košem pak lze dojít až ke kompostéru 
a dr[ lehce vysypat, poté lze opEt sbErný koš jednoduše nasunout do elektrického zahradního 
drtiče zpEt. 

 

obr. 4-5 Ergonomie pUevozu varianty I 

 

obr. 4-6 SmEr vysouvání sbErného koše varianty I 
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4.2 Variantní studie II 

Druhá varianta vychází z tvarování druhého typu elektrického zahradního drtiče. 
Tato varianta je koncipována tak, že madlo určené pro pUevoz je umístEno na opačné stranE, 

než je otvor pro drcení. Tvarování je stejnE jako u první varianty amorfní a vrchní část 
se doplOuje s kovovou konstrukcí zajiš[ující stabilitu. 

 

obr. 4-7 Variantní studie II 

4.2.1 Designerské Uešení 

Oblé pUírodní tvarování a zužující se horní plastová část dodává dynamický vzhled 
a společnE s obdobnE tvarovanou konstrukcí je tvarování ucelené a propojené. Horní část 
je umístEna na konstrukci, která je kovová a u zemE rozšíUená a díku tomu více stabilní. 
Stabilita je celkovým vzhledem dána i na pohled. SbErný koš dodává kompaktnost 
této variantE elektrického zahradního drtiče. 
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obr. 4-8 Výsuvný sbErný koš u varianty II 

4.2.2 Technické Uešení 

StejnE jako u první varianty je i zde umístEn elektromotor s pUímou hUídelí a drtící frézou 
pod plastovým krytem ve stUední části drtiče. Motor nabízí možnost zpEtného chodu 
v pUípadE ucpání materiálu v drtící části. Zásuvka pro pUipojení k elektrické síti je umístEna 
na stranE, kde se nachází motor. Ovládací panel se nachází hned za otvorem pro vstup 
drtícího materiálu a je tak snadno k dispozici. 

 

obr. 4-9 UmístEní motoru a drtícího systému u varianty II 
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obr. 4-10 RozmErové Uešení varianty II 

4.2.3 Ergonomické Uešení 

PUi pUevozu varianty číslo dvE pUistupuje obsluha zahradního drtiče k madlu, 

které je na stranE, kde se nachází i motor, naklopení je tedy mnohem ménE náročné, protože 
váha jde na obsluhu hned a nemusí vynaložit vEtší množství síly. Pro pUevoz v členitEjším 
terénu jsou kola opatUena pneumatikami. PUi drcení stojí obsluha na stejné stranE jako pUi 
vysouvání sbErného koše. Drcení je snadné, díky prohlubni u otvoru pro vstup drtícího 
materiálu se dá jednoduše manipulovat i s listy a jiným náročnEjším materiálem. 
Výška drtiče je uzp]sobena pr]mErné postavE človEka, aby nebylo drcení pUíliš namáhavé. 
Ovládací panel je umístEn tak, aby byl vždy po ruce hned za prohlubní pro drtící otvor. 
SbErný koš na dr[ obsluha vysunuje ze strany od obsluhy. Koš je umístEn na lištách, 
vysouvání je nenáročné. SbErný koš je z plastu a je lehký a snadno se odnese ke kompostéru 
a vyprázdní, taktéž se prázdný jednoduše za pomocí lišt snadno nasune zpEt do zahradního 
drtiče. Díky konstrukci, která je u zemE rozšíUená je drtič stabilní i v chodu. 
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obr. 4-11 Ergonomie pUevozu varianty II 

  

obr. 4-12 SmEr vysouvání sbErného koše u varianty II 

4.3 Variantní studie III 

TUetí variantní studie vychází z kubického tvarování, které lze v pUírodE taktéž nalézt. 
Hrany lze nalézt u této varianty i na sbErném koši i na tvarování konstrukce, která drží 
stabilitu celého zahradního drtiče. 
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obr. 4-13 Variantní studie III 

4.3.1 Designerské Uešení 

Celkové tvarování je kubické, kompaktnEjší, avšak navazující a díky kovové profilové 

konstrukci ucelené. StabilnEji p]sobí konstrukce z hliníkových profil], pro lepší manipulaci 
je pUíčka mezi koly tvarována pro opUení nohy. Drtič sestává ze tUí hlavních částí, plastový 
kryt drtící části a plastový kryt pro vstup drceného materiálu a plastový sbErný koš, kovová 
konstrukce doplOuje celé tvarování a udržuje stabilitu. 

 

obr. 4-14 SbErný koš u varianty III 



 

52 

4.3.2 Technické Uešení 

Jako u pUedchozích variant je i u tUetí variantní studie umístEn pod plastovým krytem 
ve stUední části elektrického zahradního drtiče elektromotor s pUímou hUídelí a ozubenou 
frézou jako drtící systém. PUipojení do elektrické sítE zajiš[uje zásuvka, která je umístEna 

v části blíže k motoru. Ovládací panel se nachází v horní plastové části, kde je nejblíže 
k dispozici pro uživatele. Motor disponuje zpEtným chodem. 

 

obr. 4-15 UmístEní motoru a drtícího systému ve variantE III 

 

obr. 4-16 RozmErové Uešení varianty III 
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4.3.3 Ergonomické Uešení 

PUi pUevážení varianty číslo tUi uživatel pUistupuje z opačné strany než pUi drcení, tvarování 
pUíčky mezi koly umožOuje použití nohou a snadné naklopení drtiče k sobE. Konstrukce také 
p]sobí jako stabilní prvek, zakončení konstrukce ukotvuje celý stroj k zemi a tím je stabilní 
pUi drcení a pohlcuje určité vibrace zp]sobené rotující frézou a pr]chodem drceného 

materiálu ze zahrádky. Kola s pneumatikami zajiš[ují pohodlnEjší pUesun i v členitEjším 
terénu zahrádky. PUi drcení stojí uživatel na druhé stranE, než se nachází madlo a je tudíž dál 
od motoru. Okolí otvoru pro vstup materiálu je rozšíUené a jednoznačnE obsluhu navádí. 
Varianta drtiče je uzp]sobena pr]mErnému uživateli a manipulace s vEtvemi pUi drcení 
ani se strojem není namáhavá. Ovládací panel je umístEn na plastovém krytu v horní části 
drtiče, slouží k zapínání stroje, ovládání zpEtného chodu a obsahuje bezpečnostní stop, 

které ihned zastaví chod motoru a drtící frézy. Na zadní stranE je umístEna zásuvka pro vstup 
elektrické energie. SbErný koš se snadno, díky lištám, vytahuje, vzhledem k materiálu 
je lehký a pUenáší se jednoduše, vysypává se a opEt vrací zpEt do konstrukce drtiče. 

 

obr. 4-17 Ergonomie pUevozu varianty III 

  

obr. 4-18 SmEr vysouvání sbErného koše u varianty III  
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5 TVůROVÉ TEŠENÍ 

Tvarové Uešení je jedna z hlavních součástí navrhování. Vzhled je první vEc, 
co potencionální zákazník zahlédne, zaujme ho a podpoUí v koupi produktu. Originálnost 
tvarování je d]ležitá na trhu, který disponuje spoustou rozličných tvar] stejného produktu. 
Finální Uešení vychází pUevážnE z variantní studie II spolu s nEkterými detaily a prvky 

z ostatních variant. PUi hledání výsledného tvarování zahradního drtiče došlo k hledání chyb, 
vylepšování, zjednodušování, sjednocování a dopracovávání detail]. Výsledku se dosáhlo 
postupným tvarováním zkoušením a ujasOováním. 

5.1 Tvar elektrického zahradního drtiče 

Již od začátku bylo cílem navrhnout ucelený a doplOující se tvar elektrického zahradního 
drtiče. Prioritou také bylo využít možnosti tvarování materiál], a tak dosáhnout určité 
modernosti celého stroje. 

Celá plastová horní část, p]sobící jako krytí motoru a Uezného zaUízení, tvarovE 
koresponduje s konstrukcí z hliníkových profil], která stroj udržuje stabilní. 
Tvarování sestává z nEkolik sobE podobných kUivek, které se opakují, mEní velikost nebo 
smEr. Drtič p]sobí stabilnE a zároveO modernE, tvary kUivek navozují dynamičnost. 
Celý objekt obsahuje technické části jako je elektromotor, Uezné zaUízení a elektroinstalace. 
PUechody mezi jednotlivými částmi jsou výraznEjší, avšak na sebe navazující. 
Stroj neobsahuje pUíliš mnoho záhyb], a tak se na nEm nedrží nečistoty, odpad z drcení 
ani prach. 
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obr. 5-1 Výsledné tvarování elektrického zahradního drtiče 

 

obr. 5-2 Výsledné tvarování elektrického zahradního drtiče Ějiný úhelě 
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obr. 5-2 Výsledné tvarování elektrického zahradního drtiče 

Z d]vod] praktičnosti pUi používání je zvolena varianta umístEní madla na druhou stranu, 

než se nachází otvor pro vstup drceného materiálu, madlo tudíž nepUekáží pUi drcení a pUístup 
ke stroji je tak snadnEjší. PUi pUevozu je naopak pod madlem umístEn motor, který je tEžký 
a pUi naklápEní je tedy jednodušší pUeklápEt na sebe váhu motoru, když je blíže u uživatele. 

 

 

obr. 5-3 Základní kUivky ve výsledném tvarování 

 

obr. 5-4 KUivky znázorOující základní tvarování shora a zezadu 
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5.2 Tvar madla a vstupního prostoru 

Madlo je umístEno tak, aby bylo pohodlné pro pUevoz a nepUekáželo pUi drcení. Tvarováno 
je jednoduše, kruhový pr]Uez pro snadnEjší úchop. PUevážení není hlavní manipulace, kterou 

uživatel se strojem provádí, madlo tedy není dále nijak tvarováno, protože je používáno jen 
zUídka. Celá horní část je protažena a tvarovE koresponduje se spodní částí konstrukce stroje. 
Díky protažení madla nad motorovou část je uchopení a naklopení snadnEjší. 

 

obr. 5-5 Tvarování madla pro pUevoz stroje 

Vstup pro vEtve a jiný odpad ze zahrádky určený k drcení je kónicky tvarovaný, aby nedošlo 
k nechtEnému stisknutí ovládacích panel]. ZároveO tak uživatel jednoznačnE pozná kudy 
má materiál vkládat a jaký nejvEtší pr]mEr vEtve je možný. Okraje jsou zaoblené, 

aby nedošlo k poranEní. Otvor k drtícímu systému je zabezpečen gumovou vložkou pro 

bezpečnost. 
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obr. 5-6 Vstup pro drcený materiál 

Ovládací panel sestává z nEkolika ovládač]. Stroj se ovládá velmi jednoduše, a to pUipojením 
k elektrické síti a poté stiskem požadovaného spínače start, který uvede stroj do chodu 
a po opEtovném stisknutí stroj zastaví, anebo stop spínač, který okamžitE zastaví chod stroje 
a také ovladač na pUepínání zpEtného chodu. Spínače jsou ergonomicky tvarované, 

jednoduché a snadno použitelné. 

5.3 SbErný koš 

Elektrický zahradní drtič obsahuje také sbErný plastový koš na vzniklou dr[. Koš je tvarován 
tak, aby byl snadno vysouvatelný a nevyčníval z celkového tvarování konstrukce. 
Koš vychází z kvádru, který je zaoblen a z vrchní stranE otevUen. Zadní strana je mírnE 
zkosená, kv]li pUítomnosti naklápEcí pUíčky mezi koly. 
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obr. 5-7 SbErný koš 

SbErný koš je lehký, s otvorem pro snadné vložení dlanE a vysunutí koše. Díky bočním 
výstupk]m, určeným k zasouvání do lišt na konstrukci stroje, se box také snadno pUenáší 
a vyprazdOuje. Místo pro vysouvání koše je zaobleno a nijak neovlivOuje pUítomnost vzniklé 
dUevEné drti v koši. 

Koš se snadno vysouvá díky kovovým lištám umístEných v konstrukci drtiče. Spodní pUíčka 
v konstrukci zároveO udržuje koš na místE bez napEtí v pUípadE naplnEní. 

5.4 Konstrukce 

Konstrukce elektrického zahradního drtiče drží stabilitu stroje i optickým tvarováním a díky 

trubkám z kvalitní hliníkové slitiny je celá konstrukce pevná. Tvarování vychází z kUivek, 
které jsou použity v horní části drtiče, tvarování drtiče se tak doplOuje, a p]sobí dynamicky. 
Hliníkové trubky mají kruhový pr]Uez. 
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obr. 5-8 Konstrukce 

Mezi koly je umístEna pUíčka, která zaručuje snadnEjší náklon celého stroje za použití nohou. 
PUíčka je tvarována tak, aby byl pUístup k ní snadnEjší a nedocházelo k pUekážení sbErného 

koše. Tento jednoduše tvarovaný prvek zjednodušuje celou manipulaci se strojem. Má 
kruhový pr]Uez a je taktéž vyrobena z hliníku. 
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obr. 5-9 PUíčka k naklápEní drtiče 
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6 KONSTRUKČND-TECHNOLOGICKÉ ů 
ERGONOMICKÉ TEŠENÍ 

PUi navrhování pUístroje je vždy d]ležité stavEt na správné konstrukci a rozmístEní všech 
vnitUních komponent. NeménE d]ležité je dbát na vhodnost použitých materiál], jejich 
výrobu a snadnou montáž. Všechny tyto aspekty velmi výraznE ovlivOují i výsledné 
tvarování stroje. Vhodné je navrhnout správné ergonomické Uešení, pro jednoduché, a hlavnE 

bezpečné užívání stroje. 

6.1 RozmEry 

RozmErové Uešení celého elektrického zahradního drtiče se pUíliš neliší od produktu, které 
jsou v současné dobE dostupné na trhu, p]sobí však mohutnEji a stabilnEji. RozmEry jsou 
navrženy tak, aby pro pr]mErného človEka byla manipulace se strojem snadná a drcení vEtví 
co nejménE náročné. 

 

obr. 6-1 RozmErové Uešení 
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6.2 Komponenty a mechanismy drtiče 

UspoUádání vnitUních komponent se pUíliš nemEní od dosavadních zahradních drtič] 
dostupných na trhu s elektrickým pohonem a výkonem cca 3000 W. Elektrický zahradní 
drtič tedy lze rozdElit na nEkolik hlavních částí. Spodní část se sbErným košem, horní 
plastová krycí část s motorem a drtícím systémem, kde motor je patkami pUipevnEn 
ke stUedové plastové části, dále pak konstrukce a ovládací prvky. Komín pro pr]chod 
materiálu je plastový a kryt drtící frézy je vyroben z kovu a chrání tak okolí pUed ostrými 
úlomky dUeva. Zástrčka pro pUipojení do elektrické sítE a ovladače jsou pUipojeny kabeláží 
vedenou vnitUní částí drtiče a napojené na elektroinstalaci motoru, která m]že být umístEna 
ve dvou r]zných polohách dle výrobce motoru. VnitUní uspoUádání drtiče je jednoduché 
s minimem komponent]. 

 

obr. 6-2 Rozložení vnitUních komponent 
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6.2.1 Elektromotor 

V elektrickém zahradním drtiči je použit tUífázový asynchronní elektromotor, 

který disponuje pUíkonem 3000 W a je sestaven, již standartnE, z rotoru a výstupní hUídele, 

statoru, chladícího vEtráčku a skUínE s konektory. Otáčky motoru jsou pUi nejvyšším výkonu 
2840 ot/min. NapEtí motoru je stanoveno na 400 V a pro zapojení do sítE je použito napEtí 
230 V a 50 Hz. Elektromotor disponuje samozUejmE výstupní hUídelí, která má pr]mEr 
28 mm. Motor je postaven na patkách a kostra celého elektromotoru je vyrobena z hliníku. 
Celková hmotnost motoru se pohybuje kolem 22 kg. D]ležitá je také funkce zpEtného chodu, 
kterou lze zaUídit reverzním spínačem. V krytu elektromotoru je nutné mít vEtrací mUížku 
a ta je umístEna z boční části v prolisu. [34] 

6.2.2 Drtící systém 

Další velmi d]ležitý vnitUní komponent je drtící systém. Elektrický zahradní drtič je navržen 
pro válcový typ drtícího zaUízení. Fréza, tedy ozubený drtící válec, je umístEna na pUímé 
hUídeli vedoucí od elektromotoru a zajištEna hliníkovou deskou. Drcení je díky tomuto 
systému tišší a efektivnE drtí silnEjší vEtve i zelený odpad ze zahrady. Díky speciálnímu 
tvaru ozubení na drtícím válci je materiál jednoduše sám vtahován dovnitU a není tUeba 
žádného pUídavného vtahovacího zaUízení a uživatel není nucen materiál do drtícího systému 
tlačit a vynakládat tak zbytečnou energií a sílu. V pUípadE zaseknutí nebo ucpání materiálem 
lze využít zpEtný chod motoru, a ucpaný odpad tak uvolnit a dále pak pokračovat v drcení 
na standartní chod motoru. Celý ozubený válec je výkovek z jedné části. PUi bEhu na prázdno 
má ozubený válec 55 ot/min. [35] 

6.2.3 Napojení na drtící mechanismus 

Napojení elektromotoru na drtící jednotku je zajištEno pUes pUímou hUídel, která pUevádí 
otáčky motoru pUímo na drtící frézu. Tento typ napojení drtícího válce je standartní a také 
se u současných produkt] bEžnE využívá. Díky tomuto systému je chod tichý a pUevádí 
vysoký počet otáček pUímo k ozubenému válci. Hliníková deska je odlitá a celý 
mechanismus chrání a zabraOuje zachycování drti mimo tento systém. Ozubený válec 
je uchycen na hUídeli o pr]mEru 28 mm a zajištEn vloženým čepem, díky tomu lze v pUípadE 
potUeby válec vyjmout a napUíklad nabrousit či úplnE vymEnit v d]sledku velkého 
opotUebení. [35] 
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6.2.4 Vstup materiálu 

Pro vstup materiálu je otvor zajištEn proUezanou gumovou vložkou, která zabraOuje vniku 
jiných cizích pUedmEt] nebo pUípadnE končetiny uživatele, kdy by mohlo dojít ke zranEní. 
Materiál je sám vtahován do drtícího ústrojí, není proto nutno vynakládat zbytečnou 
fyzickou sílu a drcení není namáhavé. Otvor je navržen tak, aby prošly vEtve až o pr]mEru 
45 mm či menší, nebo svazek vEtví, či jiného materiálu ze zahrádky určeného k drcení, 
který má celkový pr]mEr maximálnE 45 mm. 

 

obr. 6-3 Otvor pro vstup materiálu 

6.2.5 PUipojení kabeláže 

Pro zapojení stroje do elektrické sítE je na drtiči umístEna krytá zástrčka, která je tak 

chránEna pUed vnikem prachu, nečistoty či vody. Díky zástrčce nepUekáží volný kabel pUi 
pUevozu či uskladnEní. Zapojení je snadné, kdekoliv je možné dotáhnout kabeláž a stroj 

pUipojit. Díky tomuto typu zapojení stroje do elektrické sítE odpadá problém nEkterých 
stávajících produkt], a to pUekážející volný kabel se zástrčkou. 
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obr. 6-4 Zástrčka 

6.2.6 Kola 

Pár kol, která jsou umístEna na stranE pod motorem, jsou určena ke snadnému transportu. 

Kola jsou pevná, odpadá tedy nutnost nafukování, a jsou uzp]sobena terénu, ve kterém 
se nejčastEji elektrické zahradní drtiče pUevážejí. Kola mají pr]mEr 250 mm. 

 

obr. 6-5 Kola 
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6.2.7 Konstrukce 

Návrh elektrického zahradního drtiče sestává z nEkolika částí. VnitUní komponenty, 
které jsou popsány výše a také vnEjší části. VnEjší části se skládají ze sbErného koše, 
konstrukce, kol pro pUevoz, krytování motoru a drtícího systému a vstupního prostoru 
s madlem. 

6.3 Použité materiály 

Materiály, které jsou použity na tvarování elektrického zahradního drtiče se pUíliš neliší 
od materiál] použitých na současné produkty dostupné na trhu, jejich tvarování je snadné 
a jsou osvEdčené. Použity jsou tUi základní materiály, a to hliník, ůBS plast a ocel. 

Kostra elektromotoru a ochrana drtícího systému je vyrobena ze slitiny hliníku s kUemíkem. 

Zvolená slitina je lehká, snadno tvarovatelná a obrobitelná. Je dobrý tepelný vodič, tudíž 
se i rychle ochlazuje, což je pro provoz motoru velmi d]ležité. Na konstrukci je použita 
slitina hliníku s hoUčíkem, která se vyznačuje dobrou tažností, pevností a pohlcováním 
vibrací. Je tedy vhodná na použití do rámu stroje, který má tendenci vibrovat a musí být 
stabilní. [37] 

Drtící fréza je vyrobena z odolné nástrojové oceli. Použita je ocel tUídy 19, konkrétnE 
19 422.4, což je nízkolegovaná chrom-vanadová nástrojová ocel. Odolná proti opotUebení 
a dobUe obrobitelná. [38] 

NejvEtší části elektrického zahradního drtiče jsou vyrobeny z akrylonitrilbutadienstyrenu, 

tedy z ůBS plastu. Tento materiál má spoustu výhod, je odolný v]či mechanickému 
poškození, je tuhý a houževnatý, také odolný v]či vysokým i nízkým teplotám a taktéž 
snadno tvarovatelný. [40] 

6.4 Technologie 

Kostra motoru a ochrana drtícího systému, která je vyrobena ze slitiny hliníku, se tvaruje 

odléváním do formy. Drtící válec z odolné nástrojové oceli je vyrábEn frézováním 
a je napojen na pUímou hUídel elektromotoru. 

Trubky ze slitiny hliníku v nosné konstrukci jsou ohýbány a svaUovány do požadovaných 
tvar].  
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Krytování z ůBS plastu se vyrábí pomocí vstUikování granulátu do forem. Zpracovávat tento 

materiál lze do teploty 280 ° C také ho lze lepit, napUíklad lepidly na bázi toluenu. Části se 
vyrábí vstUikováním plastu do formy. ůBS plast je ve formE granulátu postupnE taven 
a vstUikován do formy, ze které je po utuhnutí (ochlazení) následnE vyjmut již 
v požadovaném tvaru. [39] 

 

obr. 6-6 VstUikování plast] / upraveno [40] 

Základem stroje je nosná konstrukce, tedy hliníkové trubky, ke které je pevnE ukotvena 

stUedová část s motorem a drtícím systémem, aby se pUedešlo nežádoucím vibracím. 
Hliníkové trubky jsou ohýbány a zároveO, v pUedem určených místech, k sobE pUipojeny 
odolným svarem. Kola určená k pUevozu stroje jsou šrouby pUipevnEné ke svaUené hliníkové 
konstrukci. Kola jsou opatUena lehkými pneumatikami pro snadnEjší pUesun v členitém 
terénu zahrádky, jsou pevná, a proto není nutno je nafukovat. Plastové krytování je rozdEleno 
na části kv]li snadné výrobE a pUipevnEno k sobE pevnými, odolnými šroubovými spoji nebo 
lepením. Celé krytování je pevnými šroubovými spoji pUipevnEno také ke kovovému 
nosnému rámu. 

6.5 Ergonomické Uešení 

Ergonomické Uešení popisuje práci se strojem z r]zných hledisek. Elektrický zahradní drtič 
a veškeré jeho části byly navrženy tak, aby vyhovovaly správné ergonomii, snadno 

a intuitivnE se používal a vyhovoval všem bezpečnostním zásadám. Návrh byl doplnEn 
o prvky, které usnadní ještE o nEco víc používání a současné produkty jimi nedisponují. 
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6.5.1 Pracovní pozice uživatele 

U Elektrického zahradního drtiče je z hlediska ergonomie velmi d]ležitá pracovní pozice 
uživatele. Pro práci je nutné, aby uživatel stál pUímo pUed strojem, tedy pUed otvorem pro 
drcení, avšak tvarování stroje nijak neomezuje uživatele v pohybu okolo stroje nebo pUi 
sbírání materiálu pro drcení, který m]že být umístEn kdekoli v okolí drtiče. PUi práci 
s drtičem, tedy pUi drcení zahradního odpadu, je uživatel pouze v poloze stoj a není nucen 
pUecházet do jiné pracovní polohy, či se pUedklánEt a jinak zatEžovat tElo. Vzhledem 
k samovtahovacímu systému s podporou gravitace není nutné vyvinutí žádné síly 
pUi vtláčení zahradního odpadu do otvoru pro drcení a pro uživatele tak drcení není fyzicky 
náročné. Výška plochy pro vkládání materiálu je 980 mm, a tudíž není nutné pro uživatele 
pUíliš zvedat ruce a možná je také i obsluha ženou. DEti by se strojem manipulovat nemEly. 
D]ležité je mít zahradní drtič vždy poblíž materiálu, který se bude dále zpracovávat, sníží 
se tím náročnost práce. 

Vzhledem k tomu, že pUi práci s drtičem není potUeba ovládat žádné páky či madla není 
nutné, aby byl stroj modifikován speciálnE pro leváky nebo praváky, elektrický zahradní 
drtič m]že tedy používat témEU kdokoli vyjma dEtí. 

 

obr. 6-7 Pozice uživatele 
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obr. 6-8 Pozice uživatele pUi vkládání materiálu 

 

obr. 6-9 Pozice uživatele pUi vkládání materiálu Ějiný úhelě 
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obr. 6-10 Výška plochy s otvorem pro vstup materiálu 

6.5.2 Zorné pole 

Zorné pole je pUi práci s drtičem z ergonomického hlediska prostor, který lze bez pohnutí 
oka schopen uživatel vidEt a pracovat bez zrakovE namáhavé činnosti. Zorné úhly jsou 
individuální a záleží pUedevším na výšce uživatele. V zorném poli pUi práci na stroji nic 

nepUekáží, uživatel má tedy dobrý výhled a pUi práci není rušen žádnými zrakovými 
pUekážkami. PUi vkládání zahradního odpadu do drtiče je možný mírný náklon hlavy pro 
lepší zorný úhel pro zkontrolování materiálu v otvoru drtiče. 



 

72 

 

obr. 6-11 Zorné pole 

 

obr. 6-12 Zorné pole a náklon hlavy 
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6.5.3 Ovladače 

V návrhu jsou implementovány tUi ovladače. UmístEny jsou na hlavní ploše za otvorem pro 
vstup drceného materiálu a jsou tudíž v pUípadE potUeby ihned k dispozici. Nejd]ležitEjší, 
hlavnE pro bezpečnost práce, je ovladač pro zastavení celého chodu stroje. Tento ovladač 

se používá pUedevším v pUípadE, že by došlo k upadnutí nežádoucího pUedmEtu do komínu 
s drtícím mechanismem nebo k poranEní uživatele jakýmkoliv zp]sobem. Ovladač 
je zvýraznEn červenou barvou a upozorOující ikonkou, aby byl snadno identifikován, jak již 
bývá standardem. Druhý ovladač je zvýraznEn zelenou barvou a slouží k uvedení celého 
elektrického zahradního drtiče do chodu či vypnutí stroje bez nutnosti použití nouzového 
ovladače, nejdUíve je však nutné celý stroj pUipojit k elektrické síti pUes zástrčku, která 
je umístEna poblíž motoru na zadní stranE stroje. Poslední ovladač slouží k pUepínání 
zpEtného chodu motoru a slouží pUi pUípadném zaseknutí drceného materiálu v Uezném 
ústrojí uvnitU drtiče. Ovladače jsou mEkké a jejich ovládání je snadné, všechny tUi ovladače 
jsou kryté pr]hledným silikonovým povrchem a ten zabraOuje vniku prachu a vody mezi 

ovladače. U ovladače pro zapnutí a zpEtný chod je nutné stlačit a v pUípadE, že chceme 
ukončit chod stroje či zpEtný chod motoru je nutné ovladač opEt stlačit a uvolnit do základní 
pozice. 

 

obr. 6-13 Ovladače 

6.5.4 Madlo 

Madlo je umístEno na stranE drtiče, kde se také nachází motor, a to kv]li snadnému naklopení 
celého stroje a poté k pUevozu. Madlo nezasahuje do prostoru uživatele pUi drcení a není 
pUi pUímé práci a pUi zapnutém stroji používáno, slouží tedy jen k pUevozu stroje. 
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Madlo je kruhového pr]Uezu o pr]mEru 30 mm s pogumováním, je tedy snadno uchopitelné 

a pohodlnE se pUi transportu drtiče drží. 

 

obr. 6-14 Madlo 

6.5.5 Transport 

U návrhu elektrického zahradního drtiče je d]ležité myslet na transport celého stroje z místa, 
kde je uschován, na místo, kde se bude se strojem pracovat. PUi transportu je používáno 

madlo, které je popsáno výše. Uživatel stroj obchází až po zastavení chodu a odpojuje 
kabeláž od drtiče. Mezi koly je umístEna tvarovaná hliníková trubka, která usnadOuje 
naklápEní celého stroje za pomocí nohy uživatele, díky tvarování trubky nepUekáží sbErný 
koš pUi naklápEní. Dále pak m]že uživatel za pomocí jedné či dvou horních končetin drtič 
táhnout za sebou nebo tlačit dopUedu a umístit jinde. 
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obr. 6-15 NaklápEní 

 

obr. 6-16 Transport 
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6.5.6 SbErný koš 

D]ležitou součástí elektrického zahradního drtiče je také sbErný koš na vyprodukovanou 

dr[. Koš je standartní plastový box s vytvarovaným madlem pro úchop a vysunutí koše mimo 
konstrukci stroje. Koš je umístEn na hliníkových trubkách, které jsou svaUené ke kovovému 
rámu stroje, a snadno se po nich celý sbErný koš, jak už plný, či prázdný, posunuje. 

Koš je vyroben z plastu a je sám o sobE velmi lehký. PUi vytahování koše je nutné, 
aby se uživatel pUedklonil, a poté koš zvednul, tato práce je náročnEjší, avšak opakuje se pUi 
práci s drtičem jen velmi málo. SbErný koš m]že být naplnEn až témEU 80 litry, je však 
vhodné koš vyprazdOovat dUíve, než je úplnE plný kv]li výsledné váze a také snadnému 
propadávání drti z komínu. Koš disponuje prolisy a je zúžen pro snadnou výrobu. 
Všechny hrany jsou zaoblené a nejsou tedy ostré a nebezpečné. Box je částečnE 
transparentní, aby bylo možné identifikovat míru zaplnEní, což usnadní práci a není nucen 
uživatel často kontrolovat naplnEní koše napUíklad vysunutím. 

 

obr. 6-17 SbErný koš 
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obr. 6-18 Vysunutí sbErného koše 

6.5.7 Servisní pUístup 

OpláštEní motoru lze díky šroubovému spojení demontovat, avšak bEžnému uživateli není 
doporučeno odstraOovat kryt motoru. Pro výmEnu drtící frézy je určen kryt z pUední strany 

komínu. Kryt lze jednoduše odšroubovat, dále také kovovou krytku ochrany drtícího ústrojí 
a frézu vysunout, nabrousit, či vymEnit celou, to v pUípadE velkého poškození, které vzniká 
používáním, jako bEžné opotUebení. Žádné servisní montáže není možné provádEt za chodu 
stroje. 

 

obr. 6-19 OtevUený a zavUený pUístup k drtící fréze 
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6.5.8 Bezpečností a hygiena 

Elektrický zahradní drtič disponuje manuálem se všemi potUebnými informacemi. 
D]ležité je použití pUídavných prvk] pro bezpečnost jako jsou ochranné brýle a rukavice, 
úroveO hlučnosti není tak vysoká díky tichému drtícímu ústrojí, aby bylo nutné použít další 
ochranu sluchu. Zásadní bezpečnostní pokyn je neuvádEt stroj do provozu v rozloženém 
stavu nebo v pUípadE jiného závažného poškození Stroj se nesmí umís[ovat ve svažitém 
terénu, který nezaručí stabilitu a hrozil by pád stroje. S drtičem se nesmí pracovat za deštE 
a v malé uzavUené místnosti kv]li silnEjšímu výskytu prachu. Drtič disponuje pojistkami, 
které zaručí, že stroj se nespustí v pUípadE, že je odebrán sbErný koš nebo také stop 

ovladačem, který okamžitE zastaví chod stroje v pUípadE nouze. Otvor pro vstup bioodpadu 
je tvarován tak, aby nebylo možné dostat se rukou, či jinou částí tEla uživatele, k drtícímu 
ústrojí.  

Práce s elektrickým zahradním drtičem podléhá 1. stupni zátEže, tedy minimální zdravotní 
riziko. Práce v dobUe vEtraném prostUedí zamezí vdechnutí či jinému kontaktu s prachem 

z bioodpadu pUi drcení. ÚroveO hluku v otevUených prostorech je bezpečná, není však 
vhodné pracovat v částečnE či úplnE uzavUených prostorách. V pUípadE částečnE uzavUené 
plochy, kdy by mohla vzniknout vyšší úroveO hluku je nutno použít prvky k zajištEní 
ochrany sluchu. 

6.5.9 Udržitelnost 

Správné zacházení s elektrickým zahradním drtičem a respektování pokyn] v manuálu 
je d]ležité pro zachování funkčnosti po dlouhou dobu. Vzhledem k použití elektrického 
motoru není životní prostUedí zatEžováno nebezpečnými výpary. Díky funkci drtiče, 
rozmElOovat objemný bioodpad, je udržitelnost i použití drti pro další účely jako napUíklad 
složka kompostu nebo mulč na zahradu. Tvorba kompostu a mulče podporuje životní 
prostUedí a správné fungování pUírody na zahradE uživatele. 
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7 BůREVNÉ ů GRůFICKÉ TEŠENÍ 

7.1 Barevné Uešení 

PUi navrhování barevného Uešení elektrického zahradního drtiče je d]ležité zohlednit 
všechny použité materiály a jejich vlastnosti. V návrhu je použit pUedevším ůBS plast a kov. 
Barevnost celého stroje je velmi d]ležitá, protože je to to první, co pUípadného zájemce 
o koupi drtiče upoutá, proto má výbEr barevného Uešení pUedevším dopad psychologický 
a také marketingový. Brán je také zUetel na logotyp a barvy, a s tím zapamatování kombinace 
značky s barevným stylem, díky které je možné disponovat r]znými produkty se stejnou 
barevností, jak bývá u současných firem standardem. 

7.1.1 Barevné členEní 

Barevné členEní zajiš[uje rozdElení tvaru stroje. RozdElení je nejvíce patrné pUedevším 
v odlišnosti materiálu, kovové části jsou ponechány ve své pUirozené barvE, avšak ošetUené 
proti vnEjším vliv]m. Plastové části jsou barevnE odlišeny, a to pUedevším ty části, které lze 
pUi servisu stroje od sebe oddElit. Na krytování motoru je barevnE odlišen prolis s vEtráním 
pro motor. Ovladače a zástrčka jsou také barevnE zvýraznEny, a proto jsou snadno 
identifikovatelné. Pro vEtrací mUížku je také použit kov ve své pUirozené barvE. 

7.1.2 Finální barevné Uešení 

Pro konečné barevné Uešení byla zvolena jedna barva oranžová RůL 2011, která 
je výraznEjší, podtrhuje funkci drtiče a dynamické tvarování, také je poutavá a pUípadného 
zájemce o koupi zaujme na první pohled. Tato barva je dále doplnEna o ménE výrazné barvy 

RAL 7016 a RAL 7015, které zaručují členEní tvaru a uklidOují výraznEjší oranžovou barvu. 
Kovové části jsou ponechány ve své pUirozené barvE. Ovladače jsou v barvE zelené RůL 
6032 a červené RůL 3024, aby byly výrazné a snadno identifikovatelné. SbErný koš 
je z polopr]hledného šedého plastu barva se shoduje s použitou na ostatních plochách a tedy 
RAL 7016. 
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obr. 7-1 Finální barevné Uešení 

7.1.3 ůlternativní barevné Uešení 

Byly také zvoleny dvE alternativní barevné varianty. První alternativní verze je v kombinaci 

zelené a tmavE šedé barvy, kdy zelená je inspirována pUírodou, ve které uživatel drtič 
nejčastEji používá, je tedy jemnEjší než finální Uešení, avšak stále výrazná. Tato alternativa 

se skládá z barev RAL 6017, RAL 7016 a RAL 7015. 
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obr. 7-2 První barevná alternativa 

Druhá alternativa se skládá z barev, které p]sobí ještE stUídmEji a jemnEji, není zde použita 
žádná kontrastní barva jedná se jen o kombinaci tmavé a svEtlé šedé. Dle vzorníku jsou 
zde použity barvy RůL 7038, RAL 7016 a RAL 7015. 

 

obr. 7-3 Druhá barevná alternativa 
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7.2 Grafické Uešení 

Grafické prvky jsou velmi d]ležité a vizuálnE vylepšují celkový dojem uživatele na výsledný 
produkt.  

7.2.1 Název 

Pro tento elektrický zahradní drtič byl vybrán název WOOSH. Vychází ze složení dvou 
anglických slov, první slovo je wood – dUevo, se kterým uživatel nejčastEji manipuluje a drtí, 
a shreder – drtič. Název je tedy jasný, zvučný a úderný. 

7.2.2 Logotyp 

Pro tento drtič byl vytvoUen logotyp, kde je použita zjednodušená známá struktura 
dUeva – letokruhy v Uezu a také silueta ozubení, které m]žeme najít na drtící fréze 
a je používáno k rozmElnEní právE zmínEného dUeva. Symbol doplOuje název WOOSH, 
kde jsou použité jen verzálky. Logotyp lze použít jako celek, nebo také části samostatnE. 
M]žeme tedy použít samostatný symbol dUeva a frézy nebo jen nápis woosh. 

 

obr. 7-4 Logotyp woosh 

7.2.3 Písmo 

PUi tvorbE logotypu bylo použito písmo s označením Bahnschrift v Uezu Semibold 

Condensed. Tento font je jednoduchý a jasný. Písmo je bezpatkové, a proto je vhodné spíše 
pouze pro krátké názvy a logotypy. 
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obr. 7-5 Použité písmo 

7.2.4 UmístEní logotypu 

Vzniklý logotyp je tUeba vhodnE zakomponovat do celkového tvaru a barevného Uešení 
elektrického zahradního drtiče. Logotyp je umístEn v jedné boční stranE krytu elektromotoru 

a doplOuje prázdné místo pod prolisem s vEtráním. Dále je logotyp také umístEn v horní části 
drtiče, nad ovladači, vyplOuje prostor a upoutá uživatele. Loga jsou prolisována do vnitUní 
strany a vyplnEna černou barvou. 

 

obr. 7-6 UmístEní logotypu 
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8 DISKUZE 

8.1 Psychologická funkce 

Hlavní psychologická funkce je p]sobení stroje na človEka. Elektrický zahradní drtič je stroj 
sloužící k rozmElnEní objemnEjšího bioodpadu ze zahrady. Drtič disponuje výkonným 
elektromotorem a ostrým Uezným systémem, vzniká určité množství prachu, hluku, vibrací, 
a to pUedstavuje určité bezpečnostní riziko. Tento aspekt musí být u navrhování zohlednEn. 

VEtšina drtič] na trhu je tvarovE podobná, zaoblená a nevýrazná, nep]sobí stabilnE a občas 
ani ne pUíliš bezpečnE. Proto bylo zvoleno robustnEjší a dynamičtEjší tvarování, které 
zároveO podporuje uživatele v práci, ale udává jistou míru opatrnosti pUi manipulaci. 
Zaoblené okraje p]sobí bezpečnE. Na určitou bezpečnost pUi práci upozorOuje i zvolené 
barevné členEní, kde výrazná oranžová barva nabádá k pozornosti, černé prvky naopak 
uklidOují celkový výrazný dojem ze stroje. 

Dalším psychologickým aspektem je celková stabilita a robustnost stroje. Vzhledem 

k použití stroje, vznikání vibrací a hluku, je použita stabilní a odolná konstrukce z materiálu, 
který tyto vibrace dobUe vstUebává a s gumovými opErkami ve spodní části pro ještE lepší 
stabilitu. Tyto prvky často chybí a zákazníka to dle pUedchozích recenzí m]že odradit od 
koupi produktu. Celkové tvarování tedy budoucímu uživateli dodává jistotu. Je zvolen také 
velmi pevný a odolný plast s kvalitními spoji, což zajiš[uje tlumení vibrací i pro horní část 
stroje. CelkovE stroj p]sobí pevnE, bez skUípání a oddElování nEkterých částí, a to i pUi delším 
používání. 

Další d]ležitou částí finálního návrhu je pUídavná tvarovaná pUíčka, která uživateli dodává 
dostatečný pocit bezpečnosti a určitý pocit „vlády“ nad strojem a není nutné 
dotýkat se nohou sbErného koše, což m]že, z osobní zkušenosti, p]sobit velmi nepUíjemnE. 
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8.2 Sociální funkce 

Návrh stroje je výraznE ovlivnEn cílovou skupinou jejichž požadavky design drtiče 
zohledOuje. Do této skupiny se Uadí pUedevším osoby disponující menší zahrádkou 
s dUevinami či vEtší zahradou s r]znými typy materiálu, který je potUeba zjemnit a dále 
použít, nebo pro majitele menších soukromých sad] apod. Konečný uživatel je tedy fyzická 
osoba nikoli firma. Drtič slouží ke zpracování bioodpadu ze zahrady, pUedevším dUeviny, 
jako jsou vEtve, mEkké zelené či suché části strom] a keU]. Vzniklá dr[ se následnE používá 
jako složka kompostu nebo mulč do záhon] nebo pod stromy a keUe. Vzhledem k tomuto 

aspektu lze pUedpokládat, že pUevážnE budou drtič obsluhovat muži, a to ve vEkovém 
rozmezí cca 25–60 let, není zde d]ležité, zda je daná osoba levák či pravák, na ovládání 
stroje toto nemá vliv. 

8.3 Ekonomická funkce 

Ekologická funkce je ovlivnEna funkcí sociální i psychologickou. Strategie vEtšiny 
současných firem je použití odlišné barevnosti, a pUitom tvarování z]stává podobné, nEkdy 
stejné. Tvarování je jednoduché, a to hlavnE z d]vodu snížení ceny výsledného produktu. 
Ve finálním návrhu je kladen d]raz na odlišné tvarování a tím zaujmutí budoucího uživatele, 
také výrazné barevné provedení, které se liší od současných produkt]. Tvarování je ostré a 
jednoduché kv]li jednoduché a nízkonákladové výrobE, avšak i tak je tvarování odlišné, 

zajímavé a dynamické. Odlišením je také umístEní pUehledného a výrazného jednoduchého 
ovládání. Odlišením je i použití dynamických a opakujících se kUivek v tvarování stroje. 
Další zmEna je u použití prvku pro naklápEní stroje, kterým současné produkty nedisponují 
a usnadOuje používání. 

Celková cena je tedy určena pUedevším zvolenými materiály. VýraznE celkovou cenu stroje 

ovlivOuje použití vhodného elektromotoru, který se ve vEtšinE pUípadech pUi sériové výrobE 
vytváUí a vyrábí pUímo ve firmE. Technologie výroby a velikost plastových komponent] 
ovlivOuje cenu také. Na kovový ohýbaný a svaUený rám je použitá kvalitní slitina hliníku pro 

zaručení pohodové práce se strojem. Celková cena se odvíjí také na kvalitE výsledného 
zpracování, ošetUení kovových částí proti vnEjším vliv]m a kvalitní a správné montáže. 
Celková cena se tak m]že pohybovat v rozmezí od 7 do 10 tisíc korun českých, což spadá 
do vyšší cenové kategorie v porovnáním se současnými cenami obdobných produkt], které 
jsou dostupné dnes na trhu. 
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9 ZÁVDR 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou současných elektrických zahradních drtič] 
a štEpkovač]. Návrh byl tvoUen podle bEžného designérského postupu. Nejprve byla 
zmapována historie drtič] a štEpkovač], která není pUíliš obsáhlá a zdokumentovaná. 

NáslednE bylo vybráno nEkolik zástupc] produkt], které jsou v současné dobE dostupné na 
trhu. Tyto produkty byly zhodnoceny z technického, tvarového, ergonomického a 
v neposlední UadE i z barevného a grafického pohledu. Toto hodnocení bylo vždy doplnEno 
o fakta, která jsou produktu uvádEna a vždy byla pUiložena fotografie produktu pro lepší 
zhodnocení vzhledu. NáslednE bylo zhotoveno celkové shrnutí této analýzy současného 
stavu poznání a pUiložena vlastní fotodokumentace. V technické analýze se objasnilo dElení 
drtič] podle pohonu, ujasnilo se uspoUádání vnitUních komponent] a další d]ležité technické 
parametry, které jsou nutné k dalšímu navrhování. Byla také specifikována cílová skupina a 
forma výroby výsledného produktu, a to vše pomohlo vymezit cíle celé diplomové práce. 

Další d]ležité shrnutí analýzy vzniklo na základE pozorování r]zných elektrických drtič] na 
trhu či rozebrání jednoho drtiče a prozkoumání všech d]ležitých vlastností, chyb a jiných 
nedokonalostí v provedení stroje. Dále byly d]ležité poznatky po rozhovoru s uživateli 
současných zahradních drtič]. Tyto poznatky a shrnutí současného stavu poznání daly za 

vznik závEr], cíl] a celkové další formování celé práce. 

Hlavním cílem práce byl tedy elektrický zahradní drtič o výkonu 3000 W, s objemem pro 

vzniklou dr[ minimálnE 50 litr] a se schopností pojmout pr]mEr vEtve nebo svazku 
bioodpadu maximálnE do 45 milimetr]. Z analýzy vyplynulo, že nejvhodnEjší je použití 
válcového drtícího ústrojí a kovový stabilní nevibrující rám. Tyto parametry ovlivnily 
tvarování celého zahradního drtiče. 

NáslednE probEhlo skicování r]zných typ] drtič] a tvarování variant drtič]. Varianty byly 
vybrány 3 z nichž každá má jiný zp]sob tvarování s odlišnými prvky a systémem práce 
s drtičem. Tyto varianty byly zhodnoceny a výraznE ovlivnily výsledné finální tvarování 
drtiče. 

Nejvíce zUetelným tvarovým rysem je použití dynamických opakujících se kUivek. Z bočního 
i pUedního pohledu se kUivky vzájemnE doplOují a propojují celkové tvarování drtiče, a to 
včetnE propojení tUech hlavních částí, madlo a vstup pro drcený materiál, krytování motoru, 
a i nosný stabilní rám, ve kterém je umístEn sbErný koš. Výrazný prvek je dynamické 
geometrické tvarování, které zaručuje snadnou výrobu, montáž, použití a snížení ceny pro 
sériovou výrobu. Všechny části jsou bezpečnE zaobleny a tím ubezpečují uživatele v celkové 
bezpečnosti a plynulosti drtiče. 
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Komfort pro uživatele drtiče vychází z vhodného ergonomického Uešení, kdy je počítán a 

zohledOován 50 % percentil mužské populace, která tvoUí pUevážnou vEtšinu cílové skupiny 
uživatel]. Drtič je navržen tak, aby pUi používání nepUekážel uživateli jak ve výhledu, tak 

v manipulační rovinE žádný nežádoucí objekt. D]ležité bylo vyjasnit pUíčku pro naklopení 
stroje, která u současných produkt] nebyla nalezena v]bec nebo byla nevyhovující. Ovládání 
bylo vyUešeno jednoduše ale účinnE a pUehlednE, opatUeno silikonovým ochranným krytem 
a byl zajištEn bezpečnostní stop ovladač. Také byla umístEna proUezaná gumová vložka pro 
bezpečnEjší vkládání materiálu do Uezného ústrojí. ZvEtšení kol oproti dosavadním 
produkt]m zaručuje snadnEjší pUevoz v terénu. Vysunutí koše je standartní, koš je zvEtšen, 

aby byl schopný pojmout ještE více vzniklé drti a usnadOuje tak úklid, koš je také bezpečnE 
zajištEn. 

Vyrobitelnost je po analýze zajištEna a celková funkčnost stroje také. Elektrický zahradní 
drtič je vzhledovE zajímavý a pUitažlivý i díky barevnému Uešení. ZároveO díky použitým 
materiál]m je drtič opravdu bezpečný a jednoduše se ovládá. 
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11 SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK, SYMBOL¥ ů 
VELIČIN 

W – Watt (jednotka výkonu) 

kW – kilowatt (jednotka výkonu) 

ot/min – Otáčky za minutu (jednotka pro frekvenci) 

Hz – Hertz (jednotka frekvence) 

V – Volt (jednotka elektrického napEtí) 

l – Litr (jednotka objemu) 

kg – Kilogram (jednotka hmotnosti) 

kg/h – Kilogram za hodinu (hmotnostní pr]tok) 

mm – Milimetr (jednotka délky) 

cm – Centimetr (jednotka délky) 

° C – StupnE celsia (jednotka teploty) 

Kč – Koruna česká (mEnová jednotka) 

% - procento (vyjádUení zlomku) 

 

ABS – ůkrylonitributadienstyren (pr]myslový plast) 

RAL – Standart pro barevnou stupnici 

ČSN – ChránEné označení českých technických norem 
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