Lesnická obchodní představuje celý svůj sortiment.

Potřebujete vyvážecí vlek za traktor, vyvážecí soupravu nebo harvestor přijďte k nám!
Lesnická Obchodní s.r.o. Vám nabízí kompletní sortiment strojů s nosností od 1,5t po 18 t a
harvestory s úřezem od 30 cm do 75 cm.
Vyvážecí vleky za traktor
Vyvážecí vleky K.T.S. jsme začali v ČR prodávat v září 2005 a za necelý rok jsme prodali 12
kusů. Za úspěchem stojí dobrý produkt, který se vyrábí ve velkých sériích a prodává
v šestnácti zemích Evropy. Vleky K.T.S. se na první pohled liší od konkurence robustním
páteřovým rámem o profilu 180 x180 x10 mm. Za zmínku stojí i silné hydraulické ruky
K.T.S. s dosahem 6,3 a 6,7, které si zákazníci nejvíce oblíbili. Největší úspěch má vyvážecí
vlek s touto specifikací:
Model 10t se zesíleným rámem na 11 t
Hydraulická ruka 6,3m
Nadvádění oje dvěmi pístnicemi
Vzduchové brzdy na všechna čtyři kola
Záběrové pneu Mitas 14 pláten
4 páry klanic
Celková cena 488 000 bez DPH
Vyvážecí soupravy Vimek 606 TT
V ČR jsou velice známé dvě předchozí generace tohoto osvědčeného modelu.
Od letošního roku se k nám dováží třetí generace. Tato je oproti předchozím výrazně zesílená
a je vybavena silnějším motorem a silnější hydraulickou rukou. Švédský výrobce se však drží
osvědčené jednoduché konstrukce.
Nová silnější hydraulická ruka Mowi 2046 má dosah 4,6m a zdvih 21 kNm. Obrovskou
výhodou oproti dříve používané hydraulické ruce Vimek 420 je silnější otoč, která má nyní
dvojnásobnou sílu. Je patrný i větší důraz na pohodlí operátora u českých zákazníků a proto si
již všechny nové stroje objednávají s joisticky.
Harvestory a vyvážecí soupravy LOGSET
Stejnou oblibu jako si získal Vimek začíná u nás získávat i Logset. Logset je přímím
nástupcem u nás dobře známé značky Norcar. V současné době Logset vyrábí kompletní
škálu těžebně dopravních strojů. Obrovskou výhodou tohoto finského výrobce je kromě
mnohaletých zkušeností i použití osvědčených hydraulických ruk Loglift
Vyvážecí soupravy
Nová řada vyvážecích souprav s označení F je určená pro profesionální použití v nejtěžších
podmínkách a výsledky z provozu to plně potvrzují. Ve výrobním programu má Logset
celkem pět typů vyvážecí souprav s nosností od 10 do 18 tun. Proto každý zákazník může
najít stroj odpovídající jeho potřebám ať už se specializuje na výchovné zásahy či na mýtní
těžby. Všechny vyvážecí soupravy Logset jsou od letošního roku vybaveny moderními
nízkoemisními motory SISU.

Harvestory
Harvestory Logset Titán pokrývají celé rozmezí od prvních výchovných zásahů po nejsilnější
mýtní těžby. Nové nízkoemisní motory SISU s elektronicky řízením vstřikováním paliva se
vyznačují nízkou spotřebou a velkým výkonem. Celý stroj je řízen a veškerá jeho práce je
optimalizována díky unikátnímu a patentovanému systému S/E/T – smart energy transfer.
Díky tomu stroje dosahují výborných výsledků při nízkých provozních nákladech.
Pro optimalizaci těžby a sortimentace se u všech harvestorů Logset používá operační systém
Motomit IT. Díky tomuto programu může operátor nejen optimálně třídit a manipulovat
dřevo, ale i seřizovat všechny funkce harvestorové hlavice. Individuální seřizování
hydraulické ruky dle potřeb jednotlivých operátorů je samozřejmostí.
Harvestorové hlavice
Ke kompletní řadě pěti modelů harvestorů, Logset nabízí celkem sedm typů harvestorových
hlavic. Všechny hlavice jsou vybaveny patentovaným odvětvovacím kruhem „synchroknive“, který je zárukou perfektního odvětvení ve velkém rozsahu průměru odvětvovaných
stromů. S hlavicemi Logset se setkáte na mnoha dalších značkách harvestorů.
V letošním roce Logset představil na výstavě v Interforst v Mnichově nový mýtní harvestor
10H, který díky hydraulické ruce Loglift 280 V předčí své konkurenty až o 30 %. Zveme Vás
aby jste se s námi na tento skutečný TITÁN někdy jeli podívat.
Logset udělal v ČR první kroky a za dva roky působení na Českém trhu zde prodal již celkem
11 strojů. Věříme, že po prvních zkušenostech osolví novinky Logsetu i další zákazníky.
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