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komerční prezentace

VIMEK V ČR
ÚSPĚŠNÝCH 10 LET NA ČESKÉM TRHU
Je to už deset let, co společnost Lesnická obchodní s.r.o.
začala prodávat stroje Vimek. Výsledek? 84 Vimeků v ČR
a na Slovensku. 84 strojů různých typů, různých modelů
a různého stáří.
Úspěch těchto jednoduchých, ale spolehlivých strojů se
stal důvodem pro rozhovor s Ing. Tomášem Kuchtou.

■

Jak to vše začalo?

V červnu roku 2001 jsme
prvně zhlédli ukázku strojů
Vimek ve Švédsku. V listopadu
byly dovezeny první dva vyvážecí traktory do ČR pro vlastní
potřebu Solitery. Po půl roce
„testovacího“ provozu se ukázalo, že stroje mají co nabídnout, a přešel jsem k LESNICKÉ
OBCHODNÍ s.r.o. Vimeky se
díky své malé šířce (180 cm)
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a šestikolovému podvozku
výtečně osvědčily při vyvážení
z porostů od prvních probírek až
po mýtní těžby. 1. dubna 2002
začal jejich prodej v ČR a na
Slovensku.
■ Co stojí za úspěchem
Vimeku?

Na prvním místě je konstrukce strojů Vimek. Ať se jedná
o harvestor či vyvážecí traktory,
pokaždé zaujme jednoduchost.
Jednoduchost, která je patrná
na všech detailech strojů.

Jednoduchost, která se vyplácí
během provozu strojů při nízkých provozních nákladech.
Samozřejmě je díky jednoduchosti snadná i jejich údržba.
Proto se můžeme pochlubit
několika stroji, které mají odpracováno přes 25 000 hodin. Přes
pokročilý věk stále přináší svým
majitelům radost a užitek z každodenní práce.
■ Jakou máte firemní filosofii?

Vsadili jsme na otevřenost
a plnou informovanost. Od
začátku dáváme zákazníkům co
nejvíce informací o stroji, servisu,
provozu a ekonomice. Tím předcházíme zbytečným chybám
a ztrátám, které mohou vzniknout z neznalosti. Uvědomujeme
si, že peníze našich zákazníků
jsou i našimi penězi.

■

Jaká je struktura dodaných strojů?
V České republice je k 1. 2.
2012 69 vyvážecích traktorů
Vimek 606. Prakticky je zde
zastoupeno všech 5 generací
tohoto stoje se třemi typy hydraulických rukou od nejmenší
Vimek 362 s dosahem 3,6 m
přes Vimek 420 s dosahem
4,2 m po Mowi 2046.
Větší model Vimek 608 je
zastoupen 10 kusy. Nově se na
trhu začíná prosazovat harvestor Vimek 404, určený pro
první probírky, kterých je v ČR
již 5.
Průměrně ročně prodáváme 8
až 12 strojů. To je více, než někteří konkurenti ročně vyrobí!
Velkou výhodou je, že navzdory
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krizím či kalamitám je prodej
Vimeků prakticky stejný.
■ Jaká je současná situace u Vimeku?

Rok 2011 byl pro Vimek AB
rokem, kdy významně vstoupil
na trh v Bělorusku. Dvanáct
strojů v prvním roce bylo nad
očekávání – 8 harvestorů Vimek
404 T3 a 4 vyvážecí traktory
Vimek 608. Prodeje v Polsku
a ČR dosáhly nejvyšších objemů
v historii. 2011 byl rovněž
prolomením
na
trhu
v Německu, kde se prodal
první „DREAM TEAM“ – harvestor Vimek 404 T4 a 608,2.
V průběhu roku Vimek vstoupil na trh Francie a Japonska.
Na konci roku byl dodán další
„DREAM TEAM“ do Panamy.
V této Středoamerické zemi
tak již pracují 4 stroje.
V roce 2011 Vimek představil
několik novinek a vylepšení na
svých strojích. Nejmenší vyvážecí traktor – pracovní čtyřkolku
Vimek 630 minimaster, který je
prodejně velice úspěšný. Další
generaci harvestoru Vimek 404
T4. Mimo jiné vylepšení zaujme
hlavně silnější přední nápravou.
Současně byl představen vyvážecí traktor Vimek 608.2 a Vimek
608.2 Biocombi. Celkem v roce
2011 Vimek vyrobil 65 strojů.
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Logset představil několik
novinek. Největší, a to doslova,
je vyvážecí traktor Logset 10 F –
Titán s nosností 18 tun. Tento
stroj má speciální patentovaný
pojezdový systém, který zajišťuje jeho větší výkon. Logset 10FT
zaznamenal příznivý ohlas a byl
pozitivně přijat na trzích
v Kanadě a Francii. První stroj
byl prodán na zcela nový trh.

Od března tak bude pracovat
v Austrálii.
Další novinkou je měřicí
systém TOC MD. Jedná se
o měřicí systém nové generace,
který pracuje společně s řídicím
systémem stroje TOC. Měřicí
systém umožňuje mimo jiné
kontrolu trakce posuvu kmene,
přizpůsobivé zastavovací rampy
a podobně. Uživatelsky příjem-

né prostředí je samozřejmostí.
Další novinkou je postupné
zavádění nových motorů značky Sisu, které splňují přísné
ekologické limity TIER 3B.
Například harvestor Logset 8H
dostal silnější motor o výkonu
205 kW. Motory nad 130 kW
tak budou vybaveny AdBlue
a SCR kalyzátorem. Všechny
stroje Logset budou mít motory splňující TIER 3 B od května
2012.
■

Jak vidíte budoucnost?

Naší ambicí je být alespoň
takoví, jací jsme byli. Naším přáním zůstává, aby se u nás každý
cítil jako zákazník, a ne jeden
z mnoha. Pokud se nám to
bude dařit, tak budeme dále
růst.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim zákazníkům. Oni jsou
vizitkou naší práce. Děkujeme
jim za důvěru, která nás těší
i zavazuje.
Děkujeme za rozhovor, red.
Expozici Lesnické obchodní
s.r.o. můžete navštívit na
výstavě Silva Regina na
volné ploše F10.

■ Kromě Vimeku zastupujete ještě společnost
Logset. Jak se daří tomuto výrobci harvestorové
technologie?

Logset zastupujeme v ČR od
roku 2004. Přes různé výkyvy
spojené se změnou vlastníka se
situace stabilizovala. Loni měl
Logset druhý nejlepší rok ve své
historii. Vyrobil a prodal 115
strojů. Obrat překročil 30 mil
eur. Po slabším období přišel
růst prakticky na všech trzích.
Největší byl ve Francii a v Rusku.
Do Ruské federace bylo dodáno
30 strojů. Jednalo se o první rok
spolupráce s novým dealerem –
Ferronordic Machines L.L.C.,
který je rovněž exkluzivním
zástupcem společnosti Volvo
pro Ruskou federaci. Další
Logsety si koupily finské firmy
pro práci v Rusku.
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kontakt

Ing. Tomáš Kuchta
LESNICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.
Nádražní 313
Žlutice 364 52
Tel: +420 606 686 212
E-mail: lesos@seznam.cz

www.lesos.cz
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