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MODRÁ SE MĚNÍ VE STŘÍBRNOU!
Poslední modrý Vimek 606 TT byl vyroben a prodán.
Výrobce lesních strojů Vimek ze severu Švédska opouští
modrou barvu, která jeho výrobky charakterizovala
téměř dvacet let. Nahradí ji stříbrná. Přichází po téměř
šesti stech vyrobených strojích Vimek 606. Tímto číslem
patří Vimeku světové prvenství ve své třídě. 606 TT je
nejen nejprodávanějším strojem v kategorii, ale je
považován za nejbezpečnější investici pro soukromé
vlastníky lesů a soukromé lesní společnosti nejen ve
Švédsku. V ČR se za deset let prodalo 86 strojů značky
Vimek.

■

Trocha historie

V roce 1993 bratři LarsGunnar a Nils-Erik Nilsson
sestrojili první Vimek 606D.
Nyní mohou být hrdí a mohou
se pochlubit, že jejich stroje pracují i po mnoha letech provozu
a některé mají odpracováno
více než 32 000 hodin. Přes
pokročilý věk a množství hodin
dále pracují ke spokojenosti
svých majitelů. Který z výrobců
malých vyvážeček se tímto
může pochlubit?

Vimek 606 D se zrodil ve vesničce Slipstensjon, která leží
v odlehlých končinách severního Švédska. Možná i proto byl
sestrojen konstrukčně jednoduchý a účelný stroj bez komplikací. Stroj snadný na obsluhu,
údržbu a jednoduchý na opravy.
Tyto rysy stojí za úspěchem stroje a potažmo i značky jako takové. I po mnoha vylepšeních si
tyto vlastnosti stroje Vimek
nesou stále. U „606“ se vylepšovala konstrukce rámu, nos-

nost hydraulických ruk, zvýšil se
výkon motoru, zlepšilo se ovládání stroje atd.

zákazníků a nátlaku dealerů
z teplejších krajin.
■ Postavení

■ Vimek

606 TTex

Nyní přišel čas na další facelift. Vimek opouští modrou a od
1. srpna budou všechny stoje
pouze stříbro-černé. Pouhá
změna barvy by určitě zákazníka neuspokojila. Její význam má
hlubší podtext. Současný facelift se totiž nejvíce týká kabiny
a zlepšení komfortu pro obsluhu. Kabina je lépe odhlučněna,
přední rám získal zajímavou
ochranu propojenou o schůdky
pro snadnější nastupování. Pro
nasazení stroje v teplejších klimatických podmínkách je možnost vybavit stroj přídavným
chlazením motorového oleje.
■ Vimek

608.2

U toho modelu je možno si
jako příslušenství objednat klimatizaci. Tím výrobce vyslyšel
dlouhodobé naléhání mnoha

na trhu

První polovina roku 2012 byla
úspěšná. Hlavně na domácím
trhu ve Švédsku se stroje prodávaly lépe, než se očekávalo,
a dokázalo kompenzovat
výpadek v jiných zemích.
Několik zákazníků se opět vrátilo k Vimeku od jiných strojů.
Úspěšně pracují dva nové stroje
(404 T3 a 608.2) v Panamě, kde
od ledna odpracovaly přes 900
hodin. Příznivé ohlasy jsme
zaznamenali na uplynulých výstavách v ČR, Francii a Německu.
Výsledkem jsou nové objednávky.
Pro Vimek to přináší i jednu
novinku. Letošní dovolená, kdy
se zcela zastaví výroba, bude
rekordně krátká, a to pouze
jeden týden.
„Zájem o naše produkty nám
dělá radost. Těší nás další objednávky! Chceme být pružnou
společností, která nabízí dlouholeté zkušenosti s výrobou lesních strojů. Díky vyšší produktivitě a výrobě většího množství
strojů jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům kvalitní
výkonné stroje v příznivé cenové
relaci,“ říká Fredrik Lunberg,
ředitel společnosti Vimek AB.
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