Interview
Deset let výroby vyvážecích souprav Vimek 606
V prosinci 2004 byl vyroben 300. vyvážecí souprava Vimek 606.
Příští měsíc oslaví švédská společnost VIMEK AB desetileté výročí výroby u
nás známého modelu Vimek 606. U příležitosti těchto jubillejí jsem požádal
o rozhovor obchodního zástupce společnosti VIMEK AB pane Leifa Erikssona.

Strojírenstvím jste zabývali mnoho let. Jak a kdy zažala vaše výroba lesních strojů?
S výrobou lesních strojů jsme začali v roce 1989. Kdy jsme začali vyrábět model
Minimaster 101. Během dvou let jsme prodali 150 strojů.
Proč a kdy jste začali vyvíjet model 606.
Nespokojili jsme se s úspěchem modelu 101 a dali na výzvy našich zákazníků, kteří po
nás žádali větší stroj, ale stejně jednoduchý stroj. V roce 1992 naši konstruktéři Lars –
Gunnar a Nils –Erik Nilssonovi začali konstruovat větší stroj. V první fázi jsme
bezúspěšně zkoušeli použít malé zemědělské traktor. Proto jsme na konci roku 1993
postavili zcela nový prototyp. Nejdůležitější součástí pro nás byla vhodná mechanická
převodovka. Prvních dvanáct strojů mělo převodovky s názvem HURT. Později jsme
našly převodovky Valpadana z Itálie. Od roku 1999 používáme italské převodovky BCS
Ferrari. V roce 1995 jsme začali stroje barvit modře. V květnu oslavíme deset let modré
produkce.
Při našem prvním setkání jste zmínil, že jste již v ČR jednou byl.
Ano na jaře v roce 1994 jsme navštívili Zetor, kde jsme hledali vhodnou převodovku. V
té době byly Zetory jedním z nejrozšířenějších traktorů ve Švédsku. Bohužel objednaná
převodovka byla poškozena během přepravy.

Kolik strojů jste vyrobily v loňském roce?

V roce 2004 jsme vyrobili 31 vyvážecích souprav Vimek 606 TT, 24 kusů malých
vyvážecích souprav Vimek 620 a jeden testovací hervestor 404.
Kolik strojů plánujete vyrobit v letošním roce? Zvýšil se zájem o stroj po loňských
vylepšeních?
V letošním roce plánujeme vyrobit 36 vyvážecích souprav Vimek 606 TT. 30 strojů
Vimek 620 a šest harvestorů 404. Neměli jsme problém s odbytem, proto je těžko
odhadnout jakou roli v zájmu hrají provedené změny. Současný zvýšený zájem nás
samozřejmě těší.
Kolik má vaše společnost zaměstnanců?

V současné době máme 12 zaměstanců.
Vimek má pouze 12 zaměstnanců. Jak je možné, že vyrobíte tolik strojů
Zkonstruovali jsme jednoduchý stroj. Jsme autoři všech nákresů a celé koncepce.
Jednotlivé součásti si necháváme vyrábět. Celkem máme 35 dodavatelů. Používáme

švédskou ocel, motory z Japonska, převodovky z Itálie abych nezapomněl pneumatiky
Mitas z České republiky. V některých oblastech je lepší spolupracovat, než se snažit
vymyslet již vymyšlené.
Stroj sestavujeme a zabýváme se dalšími inovacemi.
Jak provádíte testování strojů?

Máme dva speciální zákazníky, kteří pro nás testují stroje a zkouší nové věci. Hodně
dobrých nápadů přichází prostřednictvím našich dealerů přímo od zákazníků v
jednotlivých zemích.
Kdo jsou převážně vaši zákazníci?
Padesát procent zákazníků jsou soukromý vlastníci lesů.
Jaký je rozdíl mezi použitím strojů ve Švédsku a v České republice?
Způsob použití je téměř shodný -výchovné zásahy a slabší mýtní těžby. U nás máme více
podmáčených stanovišť u vás pracujete v kopcovitém terénu. Rašeliniště i kopce
zatěžují stroj podobně. Rozdíl je však v pracovní době strojů.
Ve Švédsku máme dvě skupiny zákazníků. Soukromý vlastníci lesů používají stroj
většinou pouze v zimě a to cca 1000 hodin za rok. Ostatní, kteří dělají služby pracují v
jedné směně cca 2000 hodin. U Vás jste schopni se strojem odpracovat i 4 500
pracovních hodin za rok a přiblížit přes 10 000 m3 Hodně jsme se u Vás naučili.
Jak jste spokojeni s prodejem v ČR?
Za necelé tři roky prodeje se v ČR prodalo třicet strojů. Takový úspěch jsme na počátku
spolupráce nečekali.
Jaké mate plány do budoucna?

Pro letošní rok nemáme v plánu velké změny.
Připravujeme drobná vylepšení. Dokončujeme malý harvestor, který je postaven na
podvozku našeho modelu 404 R. Rádi bychom Vám ho představili společně s modely
101 Minimaster a 606 TT na letošní výstavě Elmia WOOD.
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