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CO PŘEDSTAVÍ VIMEK, LOGSET A K.T.S
NA ELMII?
Zpravodajství se zaměřilo hlavně na zdůrazňování špatných zpráv. Lze
tak snadno propadnout
do beznaděje, protože
vše vypadá jako špatné.
Nepropadejte trudomyslnosti. Všude to neplatí! Od výrobců, které
zastupujeme v ČR, přicházejí dobré zprávy.

VIMEK
Elmia Wood je pro švédského výrobce Vimek AB
největší domácí výstavou.
Na letošní ročník se velice
dobře připravil. Během výstavy uvede ve světové premiéře nový výkonný vyvážecí traktor Vimek 610, novou
generaci harvestoru 404
a speciál Vimek 630 – minimaster.
Největší pozornost jistě sklidí
nový model vyvážecího traktoru
s názvem Vimek 610. S vývojem
bylo započato v roce 2008. Přáním zákazníků bylo mít stroj velikosti 608, ale se silnějším motorem, lepší trakcí a lepším komfortem pro obsluhu. Výsledkem je
stroj s dvojnásobně silnějším
motorem, s hydrostaticko-mechanickou převodovou soustavou,
zvýšenou nosností, novou elektrickou, brzdovou a hydraulickou
soustavou. Kromě drobného vylepšení rámu je nutné připomenout větší sílu hydraulické ruky.
Pro uživatele je ještě podstatné
to, že stroj se opět obejde bez
elektroniky. Při vývoji byl kladen
důraz na to, aby byl stroj postaven z „nekomplikovaných“ komponentů. Čistě mechanický vzdu-
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chem přeplňovaný dieselový
motor o objemu 2,2 litru má výrazně větší kroutící moment, než
na který jsme byli zatím zvyklí.
Variátory nahradil hydrostatický
pohon. Pryč jsou pro obsluhu
nepříjemné vibrace a hluk. Odhlučněná kabinana silentblocích,
nová přístrojová deska a klimatizace jistě potěší.
U harvestoru Vimek 404 T5 si
jistě všimnete změn u motoru,
kdy nový typ má větší kroutící
moment a hydrostatu, který je od
jiného výrobce a má lepší parametry. Další změny se týkají chlazení, ergonimie práce pro obsluhu a několik drobných detailů.
Vimek AB jde na Elmii velice sebevědomě. Posuďte sami dle nadpisu tiskové zprávy „Vimek ukáže,
kdo vede ve vývoji menších lesnických strojů“. Opravňuje je
k tomu fakt, že vyvážecí traktor
Vimek 610 aspiruje na to stát se
jedním z nejlepších exponátů.

Logset na výstavě
Elmia Wood
představí novou
modelovou řadu GT
Světovou premiéru bude mít
na výstavě vyvážecí traktor LOGSET 5F GT. Nejnovější přírůstek
v modelové řadě GT prošel „faceliftem“ kapoty s integrovaným
sáním vzduchu. Hnací jednotkou
je nový mimořádně úsporný čtyřválec o výkonu 125 kW - Agco
Power (dříve SISU). Logset 5F GT
je nejprodávanějším modelem
značky Logset. Je oblíben, jako
kompaktní vyvážecí traktor s nosností 12 tun pro poslední probírky i mýtní těžby.
Dalším strojem, který bude
představen je čtrnáctitunový vyvážecí traktor 6F GT s šestiválcem
o výkonu 150 kW a spalováním
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SCR. Vystaven bude s rozšiřitelnou ložnou plochou. Použitá hydraulická ruka Mesera-Loglift bude mít hydraulické hadice vedeny
vnitřkem teleskopu.
Technickým bonbónkem pro
návštěvníky z ČR bude 18tunový
vyvážecí traktor Logset 10F GT
smotorem o objemu 7,4 litru,
s výkonem 205 kW a SCR spalováním. Patentovaný pojezd po-

mocí dvou hydromotorů, rozšiřitelné klanice o 60 cm do stran
a prodloužení ložné plochy
o 70 cm do délky na nás působí
neuvěřitelně. Dle popisu je bohužel jasné, že stroj je určen pro trochu jiné práce, než kterou u nás
máme.
Samozřejmě, že expozici doplní i harvestory. Logset 6F GT jako
střední harvestor pro poslední

probírky a mýtní porosty s osvědčenou hydraulickou rukou LL 220
V sdosahem 11 m. Novinkou pro
Švédsko bude nový Logset 8H
GT s motorem o výkonu 205
kW. Podobně jako harvestor
Logset 10H může být vybaven
buď jednou, nebo dvěma pracovními pumpami. Ty pak dávají hydraulickému okruhu mimořádný potenciál, který je zárukou vysoké produktivity stroje.
Hydraulická ruka Mesera-Loglift
M240H má unikátní geometrii,
která zaručuje obsluze výborný výhled, výrazně větší zdvihovou sílu. Oba vystavené modely
budou mít otočnou kabinus nivelací.

ny velikosti hydraulických ruk
a vyvážecích vleků. Novinkou
bude vylepšená verze osvědčeného vyvážecího vleku 10,6 D
s dvojitým rámem a nosností
11 tun. Osvědčené prvky z tohoto
modelu jsou nově použity i na
vyvážecích vlecích s páteřovým rámem. K dalším novinkám patří prodloužení rámu
o 80 cm, nové řešení osvětlení
pro silniční provoz. K.T.S. vyrábí
kromě vyvážecích vleků a hydraulických ruk ještě farmářskou
techniku, která expozici doplní.
Na největší novinku se přijďte
podívat.
Tomáš Kuchta

K.T.S.
K.T.S. je tradičním švédským
výrobcem traktorových vyvážecích vleků a je i tradičním vystavovatelem na Elmii.
Letošní expozice bude opravdu
bohatá. Vystaveny budou všech-
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