KOMERČNÍ PREZENTACE

Rodinná firma Hronových
jde cestou Sampa, které se pyšní
finskou kvalitou a precizností
Školní lesní podnik (ŠLP) v Kostelci nad Černými lesy není třeba představovat. V dobách, kdy lesnická
mechanizace, tak jak ji známe dnes, byla „v plenkách“, působil na pozici hajného u ŠLP František
Hron. František je veselá kopa. Každý, kdo ho zná, ví, že les je hned po rodině, pro kterou by udělal
první poslední, jeho život. Jako správný hospodář ví o něm, ale také o veškerých věcech kolem něj vše
potřebné. Moc dobře si uvědomuje, že les se sám nevychová a že je třeba ho formovat.
NÁSTUP HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE
Rok 2006 byl pro rodinu Hronových zlomový. František, vědom si
nastupující harvestorové technologie, která určovala trend nejen při
těžbě dříví, ale i ve výchově lesních porostů, se rozhodl pro velkou změnu.
Po třiadvaceti letech strávených na hájence v Kostelci nad Černými lesy
jako pracovník ŠLP se rozhodl jít vlastní cestou. To, že bude nadále působit v lesnictví, bylo samozřejmé. Rozhodl se poskytovat služby co nejvíce
usnadňující práci v lese kolegům hajným. V roce 2007 se k němu přidal
čerstvě „odmaturovaný“ syn Martin a společně začali psát řádky rodinné
firmy František Hron.
PŘEDSTAVY O KVALITNÍM HARVESTORU
Martin se ve škole naučil základům ovládání harvestorů. „Lesařina“ ho
stejně jako tátu bavila a v roce 2007 si s otcem pronajali mýtní uzel. Byla
to náročná práce. Oba si uvědomovali, jak důležité je mít nejen stroje, ale
také kvalitní servis. Rok nato se Hronovým podařilo získat zakázku v probírkách a stáli tak před dalším rozhodnutím – jaký harvestor si pořídit.
František se na to díval z pohledu výchovy lesa, aby zásahy byly pro les
co nejšetrnější, s co největším přínosem. Martin se zaměřil na technický
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pohled, chtěl mít ke stroji perfektní servis. Společné představy kvalitního
probírkového harvestoru splňovalo Sampo 1046 finského výrobce Sampo
Rosenlew. Zástupcem této společnosti v Česku je firma P&L, spol. s r. o.,
z Biskupic u Luhačovic. Po prohlídce zázemí a servisu P&L byla domluvena spolupráce. Zanedlouho Hronovi v lese pracovali se svým vlastním
harvestorem Sampo 1046, který pořídili již jako použitý. Očekávání byla
veliká. Martin Hron dnes s odstupem času vzpomíná: „Sampo 1046 nás
přesvědčilo, že jsme udělali krok správným směrem. Servis společnosti
P&L je přesně podle našich představ.“
KOMPLEXNÍ SERVIS A KVALITA
Spokojenost se strojem i servisem vyústila v to, že když bylo zapotřebí
„jetou tisícčtyřicetšestku“ nahradit, Hronovi se ani minutu nerozmýšleli.
Opět oslovili společnost P&L a znovu sáhli po harvestoru značky Sampo.
Dosavadní stroj nahradil novější model Sampo HR46 s hlavicí Kesla.
Posun výkonu novější generace harvestoru Hronovy velmi překvapil. Díky
perfektně odvedené práci s větším výkonem dostávali více a více zakázek,
což vedlo k pořízení druhého probírkového harvestoru Sampo HR46
s hlavicí Kesla 18RHII. K probírkám přibývala i práce se silnějším dřívím,

což Hronovi vyřešili pořízením stroje Sampo 1066. S výjimkou posledně uvedeného pracují ostatní stroje u Hronových dodnes. Kůrovcová
kalamita donutila vyměnit model 1066 za větší harvestor, a to mýtní
osmikolový Sampo Rosenlew HR86 s hlavicí Kesla 27RHII a desetimetrovým ramenem.
Sampo HR86 je novinka, kterou si Martin otestoval přímo ve Finsku.
Jelikož šlo o zcela novou koncepci, tak si před pořízením stroje chtěl
všechno důkladně prověřit a osahat. S odstupem roku od jeho pořízení
jsme se Martina Hrona zeptali, jak je s harvestorem HR86 a ostatními
stroji Sampo spokojen.
„Jak jsem se přesvědčil ve Finsku, Sampo Rosenlew je stejně jako my
rodinná společnost,“ říká Martin. „Líbí se mi, že jak ona, tak její český zástupce P&L stavějí na první místo zákazníky. Naprosto stejný přístup má
po celou dobu naše společnost. Jedině tak si dokážeme udržet své partnery a spolupracovníky. Co se týká strojů, v tomto ohledu jsem naprosto
spokojený. Probírkové harvestory HR46 fungují bezchybně, údržba je
snadná. Oceňuji perfektní manévrovatelnost a nízkou hmotnost, díky čemuž dochází jen k minimálnímu poškození kořenových systémů. Hlavice
Kesla pracují s finskou precizností. Harvestor HR86 mě překvapil více
než mile. Čekal jsem, že bude mít nějaké dětské nemoci, ale od spuštění
a kalibrace až po následné zprovoznění, které proběhlo během první vlny
pandemie covidu 19, stroj pracuje bezvadně. Chtěl bych pochválit přístup
prodejce P&L a jeho servisu, který se i přes složitou epidemickou situaci
se vším skvěle vypořádal. Harvestor funguje přesně tak, jak fungovat
má. Výkon stroje za osmihodinovou pracovní dobu je kolem 300 m3.
Pochopitelně záleží na konkrétních podmínkách a porostu. Jsem rád, že
můžeme spolupracovat s firmami Sampo a P&L. Práce by se nám ovšem
nedařila bez spolehlivých partnerů a zaměstnanců, kterým bych chtěl
tímto poděkovat.“
SAMPO NEJSOU JEN HARVESTORY
Ve firmě Sampo Rosenlew jsou si vědomi, že dříví z lesa je zapotřebí
také „vymanipulovat“ na skládku. Proto společnost nevyrábí pouze
harvestory, ale též samochodné vyvážecí soupravy různých parametrů.
O tom zase někdy jindy. Ti ze čtenářů, kteří „to do příštího příspěvku nevydrží“, najdou informace o strojích Sampo na internetových stránkách
www.pal.cz.
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