Úspěchy Vimeku
V dubnu prodal švédský výrobce VIMEK AB jubilejní čtyřstý kus modelu 606. Patří tak
mezi nejúspěšnější výrobce malých vyvážecích souprav.Je nám ctí, že stejně jako
předcházející jubilejní stroj byl i tento prodán do České Republiky. Jedinečná konstrukce
založená na jednoduchosti je i v jednadvacátém století stále nepřekonatelnou předností. Právě
na jednoduchosti společnost Vimek staví.
V loňském roce byla představena silnější verze oblíbeného modelu 606. Vimek
vyslyšel přání svých zákazníků a nyní po roce od uvedení na trh sklízí nebývalé úspěchy kdy
téměř zdvojnásobil celkový prodej. Silnější motor, silnější rám, větší ložná plocha a silnější
hydraulická ruka jsou trumfy nové řady.
Nová hydraulická ruka je výsledkem spolupráce se společností Mowi. Úspěšný model
hydraulické ruky Mowi 2046 byl upraven přesně pro potřeby Vimeku 606. Tato hydraulická
ruka má unikátní konstrukci ramene s paralelogramem. Nejedná se však o žádnou novinku,
ale lety prověřenou konstrukci. Vimek tak získal nejsilnější hydraulickou ruku, kterou nejdete
mezi malými kolovými soupravami. Zvedací moment je 21 kNm, tj. nosnost při plném
vyložení(4,6m) 440 kg. Silnou otoč s momentem otáčení 6,3 kNm nejvíce oceníte při práci
v kopcích.
Zvětšením a prodloužením ložné plochy o 8% výrobce reagoval na přání zákazníků a
„dotažení“ se v tomto ohledu na konkurenci.
Díky větrné kalamitě jsme očekávaly nárůst prodeje v ČR, ale přesto je pro nás
přírůstek 13 strojů za poslední rok více než jsme očekávali.
Harvestor VIMEK 404
Poprvé v ČR představujeme harvestor z dílny Vimeku. Kolový harvestor Vimek 404
má výjimečné manévrovací schopnosti. Úhel zatáčení je 80 stupňů, šířka 180 cm a vnitřní
poloměr zatáčení menší než 40 cm. Možná že se Vimek 404 stane zakladatelem zcela nové
kategorie harvestorů.
Koncepce tohoto harvestoru je ve Švédsku vyvíjena a testována již déle než pět let.
Poprvé byl prototyp stroje představen na výstavě Elmia Baltica v roce 2003. Prototyp vzbudil
obrovský zájem a byl impulsem pro další vývoj. Původně byl stroj navržen pouze jako nosič
mulčovačů a štípacích hlavic pro kácení a čištění náletových dřevin pod elektrovody. Nyní je
více jak polovina strojů dodávána s harvestorovou hlavicí s úřezem 30 cm.
Těžiště nasazení stroje je v posledních prořezávkách a prvních probírkách. Ve
Skandinávii se tak jedná o stroj, který nahrazuje zcela chybějící těžaře, kteří by tyto pracné
výchovné zásahy vykonávali. Podobný trend úbytku těžařů trvá několik let i u nás, proto jsme
se rozhodli představit tento koncept i v ČR.
Nejstarší harvestory Vimek 404 jsou již dva roky v plném provozu a porodní bolesti
již mají za sebou. Koncem května jsme se rozhodli uspořádat exkurzy a dojet se na tento
ojedinělí stroj podívat přímo do Švédska. V případě vašeho zájmu jste vítáni. Pro bližší
informace nás kontaktujte.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel 606 686 212.
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