komerční prezentace

EXPANZE LOGSETU
Finská společnost LOGSET začíná sklízet ovoce na trhu s harvestory a vyvážecími soupravami. Výroba a prodej dosáhly v letošním roce dvojnásobek produkce z roku 2003.
Obchodní úspěch je výsledkem dlouholeté práce. Málokdo předpokládal, že
společnost založená na zbytku Oy Norcar AB dosáhne takovýchto úspěchů. Dosažené
úspěchy byly výzvou ke vstupu důležitého investora.
Model Logset 8H.

Finská finanční skupina PRIMACA PARTNERS OY. vstoupila do společnosti a koupila minoritní podíl. Logset většinový podíl tak i nadále zůstává v rukou současných vlastníků, kteří
budou společnost dále řídit.

Stroje pro české podmínky

Logset 8H.

Logset 5H hlavice.

Stará marketingová poučka říká: „Nesnažte se
prodat co vyrábíte, ale vyrábějte to, co zákazník
potřebuje.“ Touto poučkou se Logset bezpodmínečně řídí. Na letošní výstavě Elmia Wood přestavil 18t vyvážecí soupravu 10F a harvestor 10H
s obrovskou hydraulickou rukou Loglift L280V. Logset tak nyní nabízí pět velikostí harvestorů, osm
druhů harvestorových hlavic a pět velikostí vyvážecích traktorů. Široký sortiment je tak jedním
z důvodů obchodního úspěchu.
Pro zákazníky z České republiky je výhodné, že
se Logset nejprve specializoval na potřeby zákazníků na svých tradičních trzích – v Německu, Francii
a Velké Británii. Tedy na země s podobnou skladbou lesů, jako je tomu u nás. Pro podmínky v ČR
jsou zajímavé harvestorové hlavice pro mýtní těžby
s úřezem 65 cm - 6M a 7L - a harvestorová hlavice 8L s úřezem 75cm a šířkou otevření hnacích
válců 86 cm. Právě velikost úřezu a síla hydraulické ruky jsou nezbytným předpokladem pro práci
v našich lesích. Hydraulické ruce Loglift, které na
Logsetech najdete, není potřeba přestavovat.

Úspěchy firmy Logset
Díky výrobě větších strojů byl podíl na skandinávských trzích nižší, než by se od domácí firmy

čekalo. Po doplnění výrobního programu se situace
pro Logset lepší i v těchto zeměpisných šířkách. Na
domácím finském trhu získává na oblibě hlavně
díky harvestoru 5H Titan a vyvážecí soupravě 5F.
V posledních letech učinil Logset dvě strategická rozhodnutí se vstupem na nové trhy. Kanada
a Rusko sice teprve začínají s těžbou sortimentů,
ale již současný odbyt do těchto zemí je úžasný.
Do Ruska prodává Logset každý měsíc dva nové
stroje.
V Kanadě dosáhl velice dobré pozice na trhu.
Vyvážecí souprava Logset 10F, která byla poprvé
představena na letošní Elmia Wood, měla v Kanadě obrovský úspěch. Poprvé byla přestavena na
výstavě v Québecu v září a výsledkem jsou objednávky na 15 strojů.
Odbyt se výrazně zvýšil v posledních měsících,
kdy společnost Wajax Industrie přešla (k 1. 3.
2005) od Timberjacku k Logsetu.
Ruku v ruce se zvýšením výroby jde i rozšiřování
výrobních prostor a změny v organizaci výroby.
Logset dobudoval moderní továrnu o ploše 8 000
m2. Roční obrat Logsetu překročí v letošním roce
23 milionů eur, a stejně jako v předchozích letech
dostal Logset hodnocení AAA od ratingové společnosti Dun&Bradstreet.
Pro nás jako pro dodavatele je samozřejmě příjemné být partnerem takto se rozvíjející společnosti a věříme, že stejný pocit mají i naši zákazníci.

Logset 5H.

Obchodní zastoupení TDS Logset a Vimek:

Tři nové stroje Logset, připravené k finálnímu dokončení: zleva Logset 5F pro
Německo, Logset 5F pro Finsko a Logset
6F pro Rusko.
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