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Na výstavě Silva Regina 2006 byla poprvé v ČR představena nová verze vyvážecí soupravy Vimek 606 TT s hydraulickou rukou
MOWI 2046! Tato novinka vzbudila zaslouženě obrovskou pozornost. Díky speciálně pro Vimek upravené hydraulické ruce
MOWI 2046 se u nás známý typ Vimeku 606 TT posouvá o třídu výše. Nová šestsetšeska zaujala silnější hydraulickou rukou,
silnějším rámem, větší nosností či lepším pohodlím pro řidiče.

komerční prezentace

NOVINKA OD VIMEKU
Představené novinky jsou logickým
pokračováním vývoje tohoto u nás velice
úspěšného modelu. Současnému vylepšení předcházela celá řada inovací a zesílení všech dotčených částí stroje. Od roku
2004 se změny dotkly postupně prakticky
celého stroje od motoru, převodové skříně až po rám ložné plochy. Tím došlo ke
zlepšení jízdních vlastností stroje. Zejména rychlosti a svahové dostupnosti.
V druhé fázi se výrobce zaměřil na posílení nosných částí stroje. Proto použití silnější hydraulické ruky není ze strany
švédského výrobcem výstřelem do tmy.
Pouze tradiční vzhled kabiny vzbuzuje
dojem, že u Vimeku „spí“.
Informace
o jednotlivých inovacích
Hydraulická ruka s paralelogramem
MOWI 2046 má dosah 4,6 m a nosnost při maximálním vyložení
440 kg. Dalším pozitivem je
větší síla otoče hydraulické
ruky. Díky čtyřem pístnicím
má hydraulická ruka větší
sílu, kterou zákazník ocení
zejména při práci v kopcích. Moment otáčení 6,3
kNm není potřeba komentovat. Toto jsou hlavní výhody hydraulické ruky MOWI
2045 oproti u nás dosud používané hydraulická ruce Vimek 420,
která se stále vyrábí. Silnější hydraulická ruka je vhodná pro zákazníka, který
plánuje se strojem vyvážet dřevo nejen
ve výchovných těžbách, ale i slabší
mýtní porosty.
Naproti tomu hydraulická ruka Vimek
420 je vhodnější pro zákazníka, který
se specializuje čistě na probírky. Tato
ruka má kratší hlavní rameno a teleskop. Díky tomu je obratnější v omezeném prostoru a potřebuje menší rádius
pro nakládání což je zvláště při prvních
probírkách velkou výhodou. Pracovní
tlak a nároky na množství hydraulického oleje jsou stejné u obou typů hydraulických ruk. Stejné jsou i možnosti
ovládání – páčky, nebo joysticky.
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Další
podstatná
změna k lepšímu se
týká páteřového rámu. Předchozí středový nosník o profilu 120 x 120 byl
nahrazen nosníkem ze stejného materiálu a stejné síle stěny, ale o větším profilu 160x160 mm. Logického posílení se
rovněž dočkal střed stroje. Zde je velice
dobře řešena zástavba čepů řízení
a čepů rámové brzdy. Za zmínku rovněž
stojí nové elegantní propojení středového nosníku ze zadní nosnou částí rámu,
díky kterému se riziko zachycení za
pařez snížilo na minimum.
V kabině byl učiněn další krok pro
zvýšení pohodlí obsluhy. Umístěním
joysticků na pohyblivou konzolu má

obsluha šanci seřízení pohodlné pozice
pro práci nezávisle na terénu, kde stroj
pracuje. Toto řešení je rovněž výhodné
z dlouhodobého hlediska. Díky tomu, že
se joysticky nepohybují se sedačkou je
lépe chráněno jejich propojení s rozvaděčem a sníženo riziko poruchy.
Do Čech až po důkladném prověření vlastností
První stroj s těmito změnami byl
vyroben v zimě 2005. Půl roku byl testován a poprvé představen veřejnosti ve
Švédsku v červnu na výstavě Elmia
Wood 2005. Do března 2006 byl prodáván pouze ve Švédsku. Tímto opatřením
se výrobce brání možnému poškození
svého jména v zahraničí, kde by v přípa-

dě poruchy nemohl tak pružně reagovat
jako doma.
Takto Vimek AB předchází pokusům
na zákaznících, kterým jsme v případě
některých našich výrobců svědky u nás.
Loňský rok 2005 byl pro švédského
výrobce Vimek AB neobyčejně úspěšný.
Celková produkce ve srovnání s rokem
2004 stoupla o 35 %. U modelu 606 TT
se jednalo o vzestup dokonce o 45 %.
Naplno se rozběhla výroba malého harvestoru 404 T, který právě prochází
„provozním testováním“ ve Švédsku
a s jeho prodejem do zahraničí se počítá od roku 2007.
Pozitivní je pro nás současný velice
výhodný kurz české koruny ke koruně
švédské. Proto nyní cena Vimeku 606 TT
začíná již na 1 640 000 Kč bez DPH. ■
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