2010 pestrý, ale úspěšný rok pro Vimek AB
V roce 2009 generální ředitel Vimeku AB Fredrik Lundberg pronesl „Ani světová recese nám
nestojí v cestě. Vimek se stěhuje do nové továrny, Vimek expanduje!“ Odvážná slova a
odvážné rozhodnutí v daném období. Rok 2010 ukázal, že učinil správně. Švédská společnost
Vimek AB v loňském roce skutečně expandovala. Zvýšila prodej na svých stávajících trzích a
nově vstoupila na trhy v Rakousku, Bělorusku a Japonsku.
Jak si vedli nové modely
V předchozím roku byla na trh uvedena nová řada vyvážecích traktorů Vimek 608.
Stroj si získal patřičnou oblibu. Posuďte sami. 23.12. v podvečer jsme předávali poslední a
měl výrobní číslo 52. Za 16 měsíců výroby slušné číslo. Na vývoji stroje se dále pracovalo.
Stroj dostal nový výkonnější variátor P 50 a nový typ robsonových válců. Tím byly
odstraněny dětské nemoci, které stroj měl. V České Republice naši zákazníci provozují již 6
strojů tohoto modelu.
Harvestor Vimek 404 T3 je stroj určený pro první probírky s hmotnatostí do 0,19m3
Tato generace úspěšně navázala na svého předchůdce. Mnoho strojů si koupili zákazníci, kteří
vlastnili nebo vlastní stroj předchozí generace Vimek 404 T. Těší nás, že stejná situace je i
v ČR. Prodej druhého, třetího stroje stejnému zákazníkovi je nejlepší referencí. Velkou
výhodou je podobně jako u všech strojů Vimek jednoduchost konstrukce. To platí i u
harvestoru. Elektronika je zde zcela minimálně, hydraulická soustava je bez jakéhokoliv
řídícího systému. Díky tomu si stroj nebojí koupit zákazníci i v zemích kde třeba ani Vimek
nemá dealera a servisní zázemí. Tak si první stroje koupili zákazníci např. v Nizozemsku, v
Dánsku, či Rakousku. Vimek 404 T3 je unikátní stroj. Úhel zatáčení až 80 stupňů zatáčení jak
kloubové tak přední nápravy, krabí chod, snadná obsluha, nízké provozní náklady to jsou
vlastnosti proč si získává své místo na trhu. Kromě prvních probírek se začal hojně používat i
v posledních prořezávkách, kdy připravuje hmotu ke štěpkování. Krátce po uvedení trh se
vyráběl jeden stroj měsíčně, nyní je to i díky rekordní objednávce 8 kusů od jednoho
zákazníka více.
Novinky 2010
Na jaře byl představen Vimek 608 BioCombi. Své uplatnění má při těžbě a vyvážení
dřevní hmoty z prořezávek pro štěpkování. Z názvu je patrné že je to „bratr“ vyvážecího
traktoru Vimek 608. Pozitivní hodnocení zákazníků a prodej 11 kusů jsou příslibem do
dalších let.
V srpnu byly představeny kácecí kleště s úřezem do 30 cm. Čtrnácti palcová lišta
s řetězem je daleko lepší než dříve používaný nůž. Jsou určeny pro Vimek 608 BioCombi.
V některých oblastech je cena štěpky stejná jako za vlákninu. Zde si zákazníci kupují
BioCombi s tímto příslušenstvím.
Prodej strojů v průběhu roku 2010 hodnotí Fredrik Lundberk, CEO Vimek AB jako velice
nevyrovnaný. Z počátku bylo vše až podezřele dobré. Prodej běžel optimálně na všech trzích
a struktura poptávaných strojů byla pro nás až pohádkově příznivá. Pak přišli „prázdniny“ a
v polovině září se vše opět rozeběhlo místy až neuvěřitelným tempem. Během týdne přišli
objednávky na 12 strojů do Běloruska, 4 do Polska a 4 do ČR. Rok jsme skončily s ročním
obratem 60,5 mil SEK tj. 162 mil Kč a produkcí strojů:
- Vimek 620 Minimaster
- Vimek 606 TT

26x
15x

- Vimek 606 Biocombi
- Vimek 608
- Vimek 608 Biocombi
-Vimek 404 T3

1x
19x
11x
10x

Bylo otevřeno nové zastoupení v Rakousku, kde se naším dealerem stal tamní dealer
Valmetu a v prvním roce jsme mu dodali 2x harvstory Vimek 404 T3 a 1x Vimek 608. První
stroj jsme dodali do Japonska. Historicky největší objednávku na 12 strojů jsme dostali
z Běloruska.
Celkově hodnotíme rok velice pozitivně.Vimek zvýšil svůj prodej a v současné době
se cca 40% výroby exportuje. V polovině ledna je produkční plán téměř zaplněn až do
poloviny dubna.
Drobná perlička na závěr. Koncem března budeme dodávat jeden harvestor a jeden
vyvážecí traktor švédskému olympijskému vítězi z Vancouveru 2010 v biatlonu Bjornu
Ferrymu. Doufáme, že i z něho se stane náš spokojený zákazník.
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