KOMERČNÍ PREZENTACE

Lesnické stroje Sampo Rosenlew
Na manipulaci dříví efektivně
Jsme v ročním období, kdy by venku za okny mělo být bílo a mrazivo. Alespoň takto se to na
prosinec sluší, a tak to i dříve bývalo. V takových podmínkách se dobře manipulovalo
a přibližovalo dříví z lesa. Kolem toho, jak to bývalo kdysi a jak je to dnes, se točí spousta hovorů.
Pro porovnání jsme oslovili odborníka na slovo vzatého – Aleše Tlustého, majitele společnosti
zabývající se již od roku 1991 manipulací dříví.
PRÁCE S KONĚM
Na otázku, jak se za posledních 20 let změnila manipulace dříví,
Aleš Tlustý s úsměvem vzpomíná: „Už jako malý jsem s tátou
chodil do lesa a pomáhal mu se vším, co bylo zapotřebí. Od sázení
stromků přes vyžínání až po těžbu. Vlastně se s nadsázkou dá říci,
že jsem v lese vyrůstal. V roce 1991 jsem si pořídil prvního koně
k přibližování dříví a tím se začala psát historie mojí firmy.
Zakázek přibývalo, takže brzy následoval další kůň, u kterého se
většinou střídali kamarádi. Práce to byla krásná, ale velmi náročná. Doslova a do písmene dřina.“
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PRÁCE S TECHNIKOU
Manipulace dříví v náročných terénech a obtížných podmínkách donutila Aleše poohlédnout se po tom, jak si práci usnadnit.
Jeho volba padla na nejdostupnější stroj, který šlo v té době získat
– na použitý univerzální kolový traktor, „úkátéčko“. Všeobecně
platí, že s jídlem roste chuť, takže brzy přibyl starší lesní kolový
traktor.
„Abych byl schopen dříví na skládky rozmanipulovat co nejrychleji, můj vozový park rozšířila ještě traktorová vyvážečka,“ popisuje vývoj Aleš. „A jelikož to bylo v době, kdy se dříví odváželo
od harvestorů, zakrátko musely být vyvážečky dvě.“
Objem a efektivita práce se zvyšovaly, ale zvládat manipulaci
dříví za harvestorem byla práce více než náročná. Proto se Aleš
začal poohlížet po stroji, který by přinesl její další ulehčení. Pracoval za harvestorem Sampo Rosenlew 1066, který vlastnil František
Hron. „Spolupráci s Františkem, která trvá dodnes, zmiňuji hlavně
proto, že měl již několikátý stroj finské značky Sampo a byl s ním
velice spokojený. Začal jsem tedy zjišťovat, jestli Sampo vyrábí
i vyvážečky. Na výběr byly tři, lišící se velikostí. Koupit stroj je jedna věc, ale důležitý je servis a dostupnost náhradních dílů, protože
– co si budeme povídat – stroje v lese dostávají zabrat.“
Prodej i servis strojů Sampo zajišťuje v České republice a na
Slovensku společnost P & L, spol. s r. o., se sídlem v Biskupicích
u Luhačovic. Návštěva jedné z jejích poboček a možnost prohléd-

nout si servisní zázemí, a hlavně skladové zásoby náhradních dílů,
přesvědčily Aleše Tlustého, že se stroji Sampo by to v Česku mohlo
dobře fungovat.
SAMOCHODNÝ VYVÁŽECÍ TRAKTOR SAMPO
ROSENLEW FR48
Od chvíle, kdy si Aleš Tlustý objednal samochodný vyvážecí
traktor Sampo Rosenlew FR48, uplynuly do současnosti dva
roky.
„Musím říct, že to byl nejlepší krok, který jsem zatím ve svém
podnikání udělal,“ spokojeně komentuje své rozhodnutí Aleš.
„S traktorem FR48 je práce mnohem efektivnější, a navíc i šetrnější k lesním porostům i k lesu celkově. V poměru k objemům
práce má stroj minimální spotřebu, skvěle se s ním manévruje,
průchodnost je úžasná. Vyvážečka je jednoduchá na údržbu
i obsluhu, což je pro mě zásadní. Servisní podpora a přístup
společnosti P & L mě velmi mile překvapily. Na Sampo zkrátka
nedám dopustit. Díky dobře odvedené práci máme čím dál více
zákazníků a objednávek přibývá. Rozhodl jsem se, že svůj vozový
park rozšířím o další stroj, který jsem si samozřejmě objednal
u Sampa. Všem, kteří se věnují manipulaci dříví, mohu tuto
značku doporučit.“
Nezbývá než Aleši Tlustému popřát, ať se mu v jeho práci
v lese i nadále daří. A všem čtenářům Světa myslivosti hezké
vánoční svátky a úspěšný rok 2022.
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