Dvacet Vimeků v ČR
Ano je tomu skutečně tak. Dva roky po zahájení prodeje malých kolových vyvážecích
souprav Vimek 606 TT do ČR byl dovezen dvacátý stroj. Pojďme se nyní podívat proč
nachází tyto stroje tak široké uplatnění.
Nízké ceny dřeva, rozptýlenost těžeb a zakázek nedovolují z finančních důvodů „ komfort“
manipulačních skladů. Proto mnoho společností přešlo na sortimentní metodu přímo v lese.
Díky rozmanitým požadavkům pilařů a snaze o co nejlepší zpeněžení je nutno vyrobit až
patnáct sortimentů na jednom místě. Proto společnosti hledají nejlepší řešení technologie.
Jednou z variant je použití vyvážecích souprav.
Vyvážecí souprava Vimek 606 TT je cenově dostupná. Její pořizovací cena je srovnatelná
s cenou UKT s lesní nástavbou. Z tohoto důvodu kupují tyto stroje nejen lesní společnosti, ale
i živnostníci.
Přechod na technologii s malou vyvážecí soupravou vyžaduje pouze minimální změnu
stávajících pracovních skupin. Pracovní četu tvoří 3-5 těžařů a jeden Vimek. Těžařitěží a
manipulují dřevo přímo u pařezu. Denní výkon se pohybuje od 30 do 50 m3 dle podmínek na
daném stanovišti. Ve srovnání s manipulací na OM se těžařům ulehčí práce. Manipulace
čistého dřeva těsně po skácení v lese je méně náročná na fyzickou práci. Čisté dřevo po
vyvážení se rovněž lépe prodává.
Místo pro Vimeky, jak ukazuje praxe, je v probírkách do 40 let i nad 40 let. Dále pak
prakticky při všech těžbách do hmotnatosti 1 m3 při výřezech do 4/40 (délka/průměr) kdy není
dostatečné množství dřeva pro ekonomické nasazení harvestoru. Vimek je rovněž zdatným
pomocníkem při zpracování nahodilých těžeb, zvláště pak stromů napadených kůrovcem.
Pohled na nejstarší stroje
Nejstarším dovezeným strojům bude na podzim končit tříletý leasing. Celou dobu pracovaly
za tržní ceny a dokázaly si na sebe vydělat. Průměrně vyvezli za rok 8 000 m3 při přibližovací
vzdálenosti okolo 500 m. Určitě bude pro Vás zajímavé podívat se kondici nejstarších strojů a
srovnání provozních nákladů. U starých strojů je vidět, že některá místa jsou bohatší o pár
svárů, ale téměř není vidět nový díl. Proto provozní náklady jsou v porovnání s novými stroji
pouze o cca 7 % vyšší. Pokud porovnáme náklady od dosažení 3 000 provozních hodin tak
jsou již náklady v podstatě konstantní. Hlavní důvod proč stroje vykazují v tomto ohledu tak
dobrých parametrů je jednoduchost provedení. Na stroji nenajdete žádnou komplikovanou
elektroniku či hydraulické pojezdy, proto jsou opravy finančně nenáročné.
Závěr
Důkazem úspěšnosti strojů Vimek je převyšující nabídka práce pro tyto stroje. Vlastníci lesa
oceňují kromě zmíněných pozitiv i šetrnost stroje k lesním porostům. Ze stejného důvodu
poskytuje Ministerstvo zemědělství dotaci vlastníkům lesa za vyvážení dřeva těmito stroji.

Lesnická Obchodní s.r.o.
Palackého nám. 77
Hořovice
Tel: Ing. Tomáš Kuchta 606 686 212,
E-mail Lesos@seznam.cz

