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2008 – REKORDNĚ ÚSPĚŠNÝ ROK
V kontextu posledních událostí a zpráv o světové hospodářské
krizi může titulek působit dráždivě. Cílem tohoto článku není
někoho pobouřit, na to máme výtvarníky, ale informovat
o nejúspěšnějším roce společnosti Vimek AB za celou dobu její
existence.
Poslední rok byl opět velice
úspěšný. Prudký růst společnosti Vimek tak pokračuje již
pátým rokem. Za toto období
společnost více než zdvojnásobila výrobu i svůj obrat.
V loňském roce bylo vyrobeno
a prodáno téměř 90 strojů!
Obrat překročil částku 53 milionů švédských korun.
Nárůst prodeje společnost
zaznamenala nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.
V roce 2008 se stroje Vimek
vyvážely do Německa, Polska,
Lotyšska, Norska a do České
republiky.
CO STOJÍ ZA TÍMTO
ÚSPĚCHEM – PERSONÁLNÍ
A MAJETKOVÉ POSÍLENÍ
Společnost CRANAB AB
koupila v loňském roce majo-

ritní podíl ve Vimeku AB.
Cranab AB je tradičním výrobcem hydraulických ruk a jejich
příslušenství, který se v oboru
pohybuje již téměř padesát let.
Obě společnosti leží ve městě
Vindeln na severu Švédska,
kde mimo jiné sídlí i společnost
Indexator AB. Vimek tím získal
nejenom silného a zkušeného
partnera, ale i výrazné personální posílení. Členem vedení
společnosti se stal Hans
Eliasson, který byl 14 let výkonným ředitelem společnosti
Partek Forest. Výkonným ředitelem Vimeku i Cranabu se stal
Fredrik Jonsson, který stejnou
funkci zastával i v Slangkraftu.
Celkový počet zaměstnanců
vzrostl na 18. Toto číslo je pěkným vysvědčením o organizaci
a produktivitě práce.

NOVÉ PRODUKTY
V uplynulých třech letech
byly postupně představeny
tyto novinky. Vylepšená verze
vyvážecího
traktoru
Vimek 620 – Vimek 606 TT,
harvestor Vimek 404 T
a speciální stroj na těžbu
a dopravu biomasy pro energetické účely Vimek 606
BioCombi.

VIMEK 620
Jedná se o nástupce stroje
Minimaster
101.
Jde
o speciální pracovní čtyřkolku
s přívěsem na vyvážení dřeva,
která se mimo Skandinávii neprodává.
VIMEK 606 TT
Vyvážecí traktor Vimek 606
TT dostal silnější motor, hydraulickou ruku a rám stroje byl
zesílen. Tento model je u nás
dobře znám. Z poslední generace v ČR pracuje již 18 strojů.
O oblíbenosti nejenom poslední
generace
svědčí
58 strojů Vimek 606 prodaných u nás. O úspěšnosti tohoto modelu ve světě svědčí,
že v brzké době bude vyroben
jubilejní 500. kus.
HARVESTOR 404 T
Vývoj trval pět let a nyní je
vidět, že byla odvedena dobrá
práce. Harvestor pro první probírky se šíří pouze 180 cm,
rozvorem 195 cm a úřezem
30 cm je určitou raritou. Zájem
o tento harvestor firmy Vimek
byl a je obrovský, ale výroba
byla limitována dostupností
některých komponent. Proto
bylo v loňském roce vyrobeno
„pouze“ 12 strojů. Je zajímavé,
v kolika zemích se úspěšně
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Motivací je vyšší výnos.
Obecně je ve Švédsku stroj
606 BioCombi nasazován do
porostů, kde ještě není dostatek hmoty pro Harvestor 404 T.
V prvním roce výroby bylo dodáno 10 strojů.

Jeden náklad – těžba, naložení a odvoz na skládku trvá cca
1 hodinu. Díky praktickému
srovnání cen za vlákninu
a hmoty pro štěpkování někdy
dávají majitelé lesa přednost
právě tomuto stroji před harvestorem a výrobou vlákniny.

prosazuje. Harvestor pracuje
ve Švédsku, Německu, Polsku,
Nizozemsku, Lotyšsku a v ČR.
V ČR stroj pracuje v okolí
Písku již déle než rok ve
dvousměnném provozu. Za tuto
dobu odpracoval již více než
3 000 hodin ke spokojenosti
provozovatele i majitelů lesů.
99 % práce odvádí v probírkách
do 40 let ve hmotě 0,05–0,1 m3.
606 BIOCOMBI
Základem stroje je osvědčený vyvážecí traktor Vimek 606
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TT. Jedná se o poslední novinku a dle zájmu je patrné, že se
Vimeku podařilo najít místo na
trhu. Zájem o spalování biomasy totiž stále narůstá. Stroj je
určen jak pro těžbu, tak pro vyvážení dřeva z prvních výchovných zásahů. Na stroji je hydraulická ruka s dosahem 5,2
metru a zdvihem 440 kg ve
čtyřech metrech. Štípací kleště
vlastní konstrukce pracují do
průměru 16 cm. Jsou uzpůsobeny těžbě i nakládání. Stromy
jsou nakládány včetně větví.

OCENĚNÍ A EKONOMICKÁ
SITUACE SPOLEČNOSTI
V roce 2008 získal harvestor
Vimek 404 T ocenění na výstavě Eco-Las v Polsku jako jeden
z nejlepších exponátů – novinek na výstavě. Společnost
Vimek AB získala ocenění
Gazelle company, kterou udělují prestižní švédské noviny
Dagens Industri. Na zisk tohoto
ocenění je potřeba splnit poměrně náročná kritéria, pro
ilustraci některá uvádíme:
Obrat přes 10 mil SEK, minimálně deset zaměstnanců, nejméně tři roky za sebou vykazovat růst a vytvářet poslední
čtyři roky zisk a za toto období
zdvojnásobit obrat. Vimek AB
byl na tuto cenu nominován již
v loňském roce, kdyískal ocenění AAA (tripleA) za dobrou
ekonomickou stabilitu.
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
V současné době probíhá
závěrečné testování nového
většího vyvážecího traktoru,
který má pracovní označení
608.
Stroje
jsou
nyní
v závěrečné fázi testování
v běžném lesnickém provozu.
Výsledky jsou velice pozitivní.
Na testování se podílí
i Christer Wistrom, kterého jste
mohli
vidět
při
práci
s harvestorem 404 při předváděcí akci v ČR. Oficiální premiéru bude mít stroj na výstavě
Elmia Wood 2009 3.–6. června
ve Švédsku a od září se počítá
se sériovou výrobou.
Navzdory hospodářské krizi
má Vimek v pořadníku objednávky na 35 strojů. Je nám ctí
spolupracovat s takovým partnerem.
Ing. Tomáš Kuchta
LESNICKÁ OBCHODNÍ
s.r.o.
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