Několikrát jsme v našem časopise představovali výrobce a zejména dovozce vyvážecích souprav. Dnes bychom
vám rádi přiblížili nejen jednu z těchto souprav, ale také si trochu popovídali o životě se zástupcem společnosti,
která na český trh tyto soupravy uvádí. K nahrávacímu magnetofonu jsem proto zasedl s Ing. Tomášem Kuchtou,
představitelem Lesnické obchodní společnosti.
Než se dostaneme k vámi dováženým vyvážecím soupravám, představte prosím trochu Vaši společnost.
Kdy se datuje její vznik, co si dala do vínku a jak si vede v současných nelehkých podmínkách.
Společnost byla založena v roce 1994 jako obchodní společnost. Do roku 2000 se zabývala převážně
obchodem se dřevem. V současné době je hlavní náplní obchod s lesní technikou. Koncem roku 2001 jsme
získali výhradní zastoupení pro prodej vyvážecích souprav Vimek pro Českou a Slovenskou republiku.
K druhé části vaší otázky. Nelehkými podmínkami pravděpodobně rozumíte klesající ceny dřeva. To je
skutečně nepříjemná záležitost pro celé lesnictví. Pro nás je to však i určitou výhodou.
Mohl by jste to vysvětlit?
Nižší příjmy z prodeje dřeva přináší vyšší tlak na snižování nákladů na výrobu. To vede lesní společnosti ke
změně stávajících technologií. Mnoho společností si spočítalo, že je pro ně výhodnější přejít na sortimentní
metodu v lese a upustit od nákladné dopravy dřeva na manipulační sklady. A to je příležitost pro nás, neboť
nabízíme stroj, který bez velkých investic dokáže těmto společnostem splnit jejich požadavky. Ostatně počet
prodaných kusů v posledních měsících je nejlepší vizitkou.
Kolik vyvážecích souprav Vimek již pracuje v českých lesích, případně v zahraničí, kolik jich bylo
vyrobeno a kdo je výrobcem těchto souprav.
Výrobcem je švédská společnost VIMEK AB. Model 606 je ve výrobě od roku 1995. Dosud bylo vyrobeno
přibližně 260 kusů. Do ČR byly dovezeny poprvé na podzim 2001a v současné době je u nás již 12 strojů a další
stroje jsou objednány. Během posledního roku bylo prodáno deset kusů.
Představte prosím základní technické parametry souprav.
Vimek 606 TT je šestikolová vyvážecí souprava s nosností 3 tuny a délkou 5,7 nebo 6,5m. Delší verze 6,5m
umožňuje přepravu dvou hrání 2m výřezů. Šířka obou verzí je 1,8m, což je ideální pro výchovné zásahy. Motor
Kubota D 722 o výkonu 20 k má dostatečný výkon a velice nízkou spotřebu. Hydraulická ruka Vimek 420
s nosností v 3,6m 300kg. Dosah 4,2m. Výhodou je, že stroj je schválen pro provoz na pozemních komunikacích.
Přepravní rychlost je 20 km/h.
Pro jaké práce jsou stroje vhodné a kdo jsou jejich provozovatelé.
Stroj je určen hlavně pro vyvážení sortimentů od pařezu z výchovných zásahů případně z mýtních porostů
s hmotnatostí do 1m3. Velice často je stroj požíván rovněž k třídění skládek na OM či k vyvážení sortimentů
z VM (v nepříznivých terénních podmínkách). Stroj je používán jak po těžbě JMP tak i po probírkových
harvestorech. (např. Rottne 2004, Timberjack 470,570)
Vyvážecí soupravy Vimek 606 TT provozují živnostníci, malé i velké lesní společnosti.
Jaké jsou dodací lhůty a zejména jaká je finanční dosažitelnost VIMEKu a srovnání např. s UKT
Dodací lhůty se pohybují v rozmezí od 6 do 8 týdnů po objednání stroje. Pořizovací cena je od 1 550 000 Kč bez
DPH. V případě zájmu jsme schopni zákazníkům pomoci při sjednávání leasingu či nákupu na splátky.
Pořizovací cena je velice podobná pořizovací ceně UKT s lesnickou nástavbou. Denní výkonnost je u obou
strojů podobná. Zajímavé jsou však provozní náklady.Uvedu průměrný výkon za osmihodinovou směnu, aby si
srovnání mohl každý udělat sám. Denní výkon 26 – 34 m3 ve výřezech při průměrná spotřebě 12-14 l nafty za
den.
Kde konkrétně si mohou zájemci prohlédnou některou ze souprav v činnosti.
V případě zájmu vidět stroje pracovat v lese je možné se domluvit na vhodném termínu a stroj navštívit. Pracují
zpravidla ve dvousměnném provozu od pondělí do soboty. V současné době jsou od Tachova po Opavu. Rovněž
zvu všechny zájemce na zářijovou výstavu EUROFOREST do Prachatic kde budeme vystavovat.
A závěrem Váš vzkaz těm, kteří o pořízení prostředku pro přibližování dřeva právě teď uvažují.
Přibližování dřeva v ČR je specifické díky terénním podmínkám. Bohužel žádný prostředek není zcela
univerzální Proto budou vždy nutné koně, UKT, lanovky, malé a velké vyvážecí soupravy. Je na každém, aby
vhodně vybral přibližovací prostředek případně jejich kombinaci , která mu bude vyhovovat.
Vyvážecí souprava Vimek 606 TT je jednou z alternativ. Je to stroj, který Vám pomůže při sortimentní metodě
v probírkách, v mýtních výběrech i v slabších mýtních porostech.
Děkuji za příjemné povídání a pokud budou naši čtenáři chtít více informací, mohou se obrátit na adresu:

Ing. Tomáš Kuchta
Lesnická obchodní s.r.o.
Palackého nám. 77
Hořovice
268 01
tel. 606 686 212
e-mail: lesos@seznam.cz
www.vimek.se

