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V situaci, kdy se snažíme vypořádat s řáděním kůrovce, hraje rozhodující roli čas.
Mnoho z nás vzpomíná na dobu, kdy bylo v lesích možné potkat pouze dělníky
s koňmi, dovybavené motorovou pilou. V těch časech nebyla nouze o lesní personál
do provozu. Práce v lese byla sice dřina, ale vyvážená klidem a přátelskou
atmosférou. Dnes je vše jinak. Doba si žádá jiný přístup a moderní technologie.

Zajistit vݬsouƭasnosti lidskou sílu pro práci vݬlese je témƺȥ
nadlidský úkol. Je tedy zapotȥebí pomáhat si moderní technikou, aݬto jak ve výchovƺ porostɓ, tak pȥi tƺžbƺ dȥíví aݬmanipulaci sݬním. Pro všechny tyto úlohy máme kݬdispozici pomocníky
vyvinuté vݬzemi, kterou zݬvíce než dvou tȥetin pokrývají lesní
porosty. eƭ je oݬFinsku, nejen krajinƺ tisícɓ jezer, ale taktéž území sݬnejrozsáhlejšími lesy vݬEvropƺ aݬnejnároƭnƺjšími
severskými podmínkami. Nedostatkem pracovní síly vݬlesnictví
se tam zabývají již delší dobu aݬpȥi práci vݬlesích si pomáhají
harvestory aݬvyvážecími soupravami Sampo Rosenlew. Stroje tohoto výrobce, sídlícího vݬPori na jihu zemƺ, si díky své konstrukci aݬspolehlivosti získávají ƭím dál vƺtší popularitu, aݬto nejen na
severu Evropy, ale po celém svƺtƺ.

HARVESTORY SAMPO ROSENLEW
Historie spoleƭnosti Sampo sahá až do poloviny 19.ݬstoletí,
konkrétnƺ do roku 1858. Stroje pro práci vݬlese se ale vݬSampu
vyrábƺjí od 90.ݬlet minulého století, kdy svƺtlo svƺta spatȥil
první probírkový harvestor sݬoznaƭením 1046. Vݬroce 2016 ho
nahradil zbrusu nový, hbitý, komfortní aݬvelice efektivní model
Sampo Rosenlew HR46 oݬvýkonu 124ݬkW, který je nejen lehký
aݬobratný, ale iݬšetrný vɓƭi jednotlivým stromɓm iݬcelému porostu. Díky nízké hmotnosti aݬšíȥce rozvoru 2400ݬmm je taktéž
citlivý ke koȥenovému systému, což je pȥi probírkách jedním
zݬdɓležitých faktorɓ. Hydrostatický pojezd sݬhydromotory ve
všech kolech spolu sݬkloubovým ȥízením plnƺ odpovídá požadavkɓm vlastníkɓ lesa na probírkového pomocníka.

DOPLN-NÍ ADY HARVESTOR¾
Novƺ HR46 doplǾuje také mýtní harvestor Sampo Rosenlew HR86, který ideálnƺ rozšiȥuje nabídku strojɓ vyrábƺných
vݬPori. HR86 byl zkonstruován pro potȥebu efektivní tƺžby
porostɓ, které již dosáhly mýtního vƺku. Osmikolová konstrukce
zaruƭuje vysokou stabilitu, ale iݬzábƺr pȥedevším vݬnároƭném
terénu. Díky svƺtlé výšce 650ݬmm zɓstala zachována obratnost
stroje aݬprɓchodnost terénem. Novinkou je otoƭná bezpeƭnostní
kabina, která zaruƭuje perfektní výhled aݬorientaci obsluhy vݬkaždé situaci. Samozȥejmostí jsou certiʑikáty kabiny ROPS, FOPS
aݬOPS. Sampo HR86 je osazován osvƺdƭenými hlavicemi Kesla,
popȥípadƺ Keto, které jsou umístƺny na jeȥábu Kesla sݬdosahem
11ݬmetrɓ. Srdcem stroje je motor AGCO Sisu Power oݬvýkonu
195ݬkW. Do standardní výbavy patȥí klimatizace, rádio aݬplnicí
systémy stroje. Iݬpȥes novou koncepci stroje byla zachována
možnost jeho jednoduché údržby aݬefektivního servisu.
VYVÁŽECÍ TRAKTORY
Kݬpȥibližování dȥíví se vݬPori vyrábƺjí vyvážecí samojízdné
traktory FR28, FR48 aݬFR68, vhodnƺ doplǾující harvestory. Díky
nízkému tƺžišti, rovnomƺrnému zatížení aݬvelkému úhlu ȥízení
jde oݬhbité stroje pro efektivní dopravu dȥíví od harvestoru na
pȥepravní místo.
Pȥi vývoji traktoru Sampo Rosenlew FR28 reagoval výrobce na
požadavky zákazníkɓ aݬlesníkɓ využívajících pȥedevším probírkové harvestory HR46. Stroj byl navržen tak, aby byl ideální pro
vyvážení dȥíví zݬprobírek, ale díky robustní konstrukci se spolu
sݬjeȥáby Mesera aݬKesla „nebojí“ ani silnƺjšího dȥíví. FR28 mɓže
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být vybaven klecemi rɓzné délky iݬšíȥky, takže pȥedstavuje ideálního pomocníka pro dopravu dȥíví na odvozní místo. Vyvážecí
traktor je konstruován na nosnost 10ݬtun pȥi ložné ploše 4ݬm2
aݬdélce klece až 5000ݬmm. Rychlost 25ݬkm/h zaruƭuje efektivní
pȥesuny.
Traktor Sampo Rosenlew FR48 oݬnosnosti 12ݬtun je reakcí
na poptávku zákazníkɓ po stroji využitelném vݬprobírkových
porostech vyššího vƺku, ale iݬvݬefektivní aݬvysoce výkonné mýtní
tƺžbƺ. FR48 je svými parametry maximálnƺ univerzální stroj
dané kategorie. Pȥes velké rozmƺry se sݬním velmi dobȥe manévruje iݬvݬporostu nebo po ruƭní tƺžbƺ. Délka klece až 5600ݬmm, volitelná šíȥka 2690ݬmm nebo 2890ݬmm aݬjeȥáby Mesera nebo Kesla
sݬdosahem až 10ݬmetrɓ zajišȶují vysoký výkon vݬkaždém porostu.
Výrobce vsadil na jednoduchost vݬkonstrukci iݬovládání. Jako
uݬvšech lesních strojɓ zݬprodukce Sampo Rosenlew nabízí iݬFR48
vysoký komfort aݬbezpeƭnost vݬkabinƺ sݬcertiʑikáty ROPS, FOPS
aݬOPS. Pȥi pȥesunech uvítá obsluha rychlost 25ݬkm/h. Traktor
pohání ƭtyȥválcový motor AGCO Sisu Power oݬvýkonu 127ݬkW.
Tato kombinace garantuje ideální výkon pȥi nízké spotȥebƺ
paliva.

SAMPO ROSENLEW FR68
VE ZNAMENÍ NOVÉ KONCEPCE
Odpovƺdí na vysokou poptávku po efektivních aݬvýkonných
strojích pȥedevším do mýtní tƺžby je vyvážecí samojízdný
traktor Sampo Rosenlew FR68. Nová koncepce stroje sݬotoƭnou kabinou poskytuje komfort aݬbezpeƭnost, dokladem ƭehož
jsou certiʑikáty ROPS, FOPS aݬOPS. Nosnost až 14ݬtun zaruƭuje
spolu sݬmotorem AGCO Sisu Power oݬvýkonu 174ݬkW vysoký
výkon stroje pȥedevším vݬmýtní tƺžbƺ. Silný jeȥáb Mesera F92
sݬdosahem až 10ݬmetrɓ si poradí sݬkaždým dȥívím.
Iݬkdyž vývoj aݬtechnologie jdou stále kupȥedu, jedna vƺc se
uݬstrojɓ Sampo nemƺní: výrobce konstruuje všechny stroje
podle požadavkɓ aݬpȥipomínek zákazníkɓ. Pȥi tom je hlavnƺ
dbáno na nejvyšší možný komfort aݬjednoduchost strojɓ tak,
aby jejich provoz byl maximálnƺ ekonomický.
Znaƭku Sampo Rosenlew v ݬeské republice zastupuje spoleƭnost P&L,ݬs.ݬr.ݬo., která nejenže stroje prodává, ale poskytuje
taktéž špiƭkový servis. Více informací na www.pal.cz.
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