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FinnMETKO 2014
Finsko, Jämsä, 28. 8.–30. 8.
Sudé roky jsou vždy bohaté na lesnické výstavy. Letos tomu nebylo jinak. Mnoho
novinek bylo představeno v průběhu roku. Přesto si někteří skandinávští výrobci
některé novinky nechali na „domácí“ půdu. Na finský mezinárodní lesnický veletrh
FinnMETKO 2014 mělo smysl vyrazit.

„FinnMETKO 2014 bylo skutečně úspěšné. Navštívilo jej
34 500 návštěvníků a více než
400 vystavovatelů. Počasí sice
nebylo ideální, ale jak víme, srpnové počasí ve Finsku bývá většinou něco mezi velmi dobrým
až hodně špatným. Tentokrát
párkrát zapršelo, ale naštěstí
nepropršelo celou dobu. Několik
slunných momentů nám hodně
pomohlo.”

Sirpa Heiskanen,
PR manažer veletrhu

Největší prostor výstavy tradičně zabíraly harvestory a vyvážecí traktory. Největší pokrok byl
patrný u největších harvestorů,
harvestorových hlavic a vyvážecích traktorů. Tyto stroje jsou určeny pro těžby na plantážích
v Latinské Americe a v lesích Kanady a Ruska. Nic pro nás, proto
se jim nebudu více věnovat.

Přísnější emisní normy
Druhá oblast pokroku je spojena se zaváděním přísnějších
emisních norem. Tento požadavek je ke všem výrobcům nekompromisní. Právě kapoty a prostor
pod nimi převzaly největší „po-
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krok“ a změny. V průběhu roku
již byly představeny nové modely
od společností Komatsu Forest,
Logset a John Deere. Naopak
finský výrobce Ponnse OY čekal
na domácí výstavu. Premiéru
modelové řady 2015 si schoval
právě pro Metko. Představení
bylo opravdu působivé. Současně byla prezentována novinka
ActiveFrame – komfortnější odpružení kabiny.

zice zaujala harvestorová hlavice
TH 85 s úřezem 85 cm a hmotností
přes 2 tuny. Její křivky jsou opravdu obdivuhodné. Světová premiéra
tohoto „drobečka“ nenechala nikoho na pochybách, pro který trh je
určena. Velkou pozornost na sebe
strhnul i nový simulátor, který měl
na Metku svojí domácí premiéru.

Řezací ústrojí R 5500®
Řezací ústrojí R 5500® považuji
za jednu z nejrevolučnějších technických novinek představených
na harvestorových hlavicích za
poslední roky. Výrobcem je JPS
Technik ve spolupráci se společnostmi Sunfab a Iggisund. Své síly
spojili výrobci hydrauliky, lišt a řezacích ústrojí. Přes třicet let se
rychlost řezání zvyšovala počtem
otáček hydromotoru. R 5500®
jde přesně obráceně. Používá
hydromotor s větším objemem
a větším krouticím momentem.
Potřebnou rychlost řetězu dosahuje díky řetězce s 22 zuby a „pouze“ 5 300 otáčkám hydromotoru za
minutu. Větší průměr řetězky
umožňuje použít „mohutnější“ lištu se širší paticí. Výrobce udává
vyšší řezací výkon o 40 %, delší životnost hydromotoru pily, držáku
lišt i lišty samotné. Současně by
mělo dojít k úspoře paliva. Výrobce
představil novinku přímo na výstavišti na harvestorech několika
značek. Při řezání bylo slyšet, že
motor harvestoru je daleko méně
zatěžován ve srovnání s „klasickým“ řešením.

LOGSET OY

Ovládání harvestoru
mobilním telefonem

Logset OY prvně ukázal osmikolový harvestor 6HP GTE s otočnou
kabinou a hydraulickou rukou
Messera 220 V. U vstupu do expo-

Další perličkou je ovládání harvestoru PROFIPRO 50 pomocí dotykového mobilního telefonu. Přes
mobil je tak možno se strojem

jezdit, pracovat s hydraulickou
rukou i harvestorovou hlavicí. Moc
jsem tomu nevěřil. Výstavy mají
přísná bezpečnostní omezení
vztahující se k předvádění strojů.
Přesto stačilo trochu vzájemného
hecování s obsluhou a vše jsme
viděli v akci. Byla to scéna jak ze
skryté kamery. Pracující harvestor a nikdo v kabině. A pokud by
se zrovna při vytahování teleskopu nerozhodl displej telefonu
stávkovat, nemělo by představení to patřičné vyvrcholení.

Další novinky
Společnost Mesera cranes OY
(dříve Loglift), divize mimosilničních hydraulických rukou, představila hydraulickou ruku F 92 FT
i. Novinkou je „vyjmutí“ hydraulických trubek z vedlejšího ramene.
Pro hadice je tak daleko více prostoru uvnitř ramene a v teleskopu, což přispěje k jejich menšímu
namáhání a prodlouží se jejich
životnost.
Nokian Heavy Tyres se pochlubila pneumatikami s označením
Forest King F2. Tvar žeber poskytuje oporu po celém povrchu desénu. Je možné použít stejné pásy
jako pro starší typ Forest King F.,
Nokian nezapomíná ani na uživatele starších strojů. U osvědčeného a ekonomicky výhodného
typu Nokian Nordman rozšířili
nabídku rozměrů.
Samostatnou kategorii vystavovaných exponátů tvoří „udělátka“ pro přepravu dříví pro
hobby uživatele. Je až neuvěřitelné, co je člověk ochoten sestrojit,
prodávat a koupit. Některé bych
zařadil do kategorie „bezpečákova noční můra“.

Tomáš Kuchta
Lesnická práce 10 ■ 2014

