
19

zámek Strážnice  
a skanzen s vodní pilou

Číslo 1 - je to už Vaše tradiční místo nebo 
snad šťastné číslo? 
	 „Je	to	již	tradiční	místo	-	společně	s	fir-
mou	 WINCORP	AGRI	 s.r.o.	 Máme	 zájem	
aby	nás	naši	zákazníci	nemuseli	hledat	a	šli	
takzvaně	najisto.“	

Jak jste byli s veletrhem spokojeni? 
Uvažujete o účasti na dalším ročníku 
v r. 2010 a máte „zabukované“ opět č. 1? 
	 „Jsme	 spokojeni	 s	 návštěvností	 vele-
trhu.	 Přišlo	 opravdu	 mnoho	 návštěvníků,	
jak	 nám	 známých,	 tak	 i	 nových.	 Hodnotit	
týden	po	veletrhu	si	myslím	není	na	místě,	
ale	 doufám,	 že	 se	 naše	 firma	 zviditelnila	
a	 věřím,	 že	 budeme	mít	 i	 nové	 další	 spo-
kojené	zákazníky.	K	tomu	nám	tento	veletrh	
určitě	pomohl.	Proto	si	myslím	že	na	dalším	
veletrhu	 Silva	 Regina	 v	 roce	 2010	 nebu-
deme	 chybět.	 A	 doufám,	 že	 budeme	 i	 na	
stejném	místě.“

To první, co příchozí návštěvníci na vele-
trhu mohli vidět, byl asi 50 m - ještě před 
vlastní volnou plochou - traktor s lesní 
výbavou, na kterém byla pozvánka do 
vaší expozice. Proč zrovna tento stroj 
sloužil jako „pozvánka“, čím je pozoru-
hodný? 
	 „Byl	 to	 traktor	 John	Deere	 6220	 s	 les-
nickou	 nástavbou	 a	 dvoububnovým	 navijá-
kem	 Igland	 6002,	 který	 jsme	 připravili	 pro	
naše	partnery	ze	Slovenska	-	firmu	Uniagro	
Zvolenská	Slatina	s.r.o.	Tato	firma	nás	zastu-
puje	na	Slovensku,	kde	prodává	traktory	John	
Deere,	proto	jsme	chtěli	zájemcům	z	ČR	i	SR	
ukázat,	že	montujeme	lesnické	nástavby	i	na	
jiné	 značky	 traktoru	než	VALTRA	a	ZETOR	
(které	 v	 ČR	 prodáváme)	 a	 k	 tomu	 nám	
kolegové	ze	Slovenska	a	traktor	John	Deere	
velice	pomohli.	Dalším	důvodem	proč	traktor	
John	 Deere	 s	 lesnickou	 nástavbou	 sloužil	
jako	 „pozvánka“	 byl	 ten,	 že	 jsme	neměli	 již	
dotatek	místa	v	samotné	expozici,	proto	po	
domluvě	s	organizátory	výstavy	 jsme	expo-
nát	mohli	vystavit	na	volné	ploše	kousek	od	
naší	expozice,	což	se	nakonec	ukázalo	jako	
dobrý	tah.“

Hned zkraje Vaší expozice stála fréza na 
kamenité cesty, čím ta je zajímavá?
	 „Tato	fréza	slouží	k	frézování,	přípravě	
materiálu	a	k	samotné	„výrobě“	cest.	Fréza	
je	 jedním	 strojem	 z	 celé	 technologie	 na	
opravy	 a	 údržbu	 cest.	 Obnova	 cest	 touto	
technologií	 má	 podle	 mého	 názoru	 určitě	
budoucnost	 jak	 v	 ČR,	 tak	 i	 na	 Slovensku.	
V	 Německu,	 Švýcarsku	 i	 v	 Italii	 je	 již	 tato	
technologie	běžně	využívána.	Velkou	výho-
dou	 jsou	 i	 podstatně	 menší	 náklady	 na	
obnovu	cet.“

Vedle vpředu poutala pozornost červená 
vyvážečka, co na ní, kromě skvělého 
vzhledu, je tak poutavé?
	 „Jde	o	novinku	švédské	firmy	PergoNova	
AB.	 pod	označením	SCORPION,	 kde	 jsou	
spojeny	 dva	 stroje	 v	 jednom.	 V	 prvé	 řadě	
jde	 o	 probírkový	 procesor	 s	 kácecí	 hlavicí	
do	průměru	úřezu	35	cm	s	následnou	mani-
pulací	pomocí	procesoru,	kdy	je	k	dispozici	
i	měřící	zařízení	pro	výpočet	objemu	hmoty.	
Po	 nenáročné	 demontáži	 procesoru	 dojde	
k	výměně	kácecí	hlavice	za	nakládací	kleš-
tě.	Zároveň	se	posune	zadní	dvounáprava,	
která	 je	 poháněna	 hydromotory	 a	 dojde	
k	 nastavení	 požadované	 délky	 stroje	 pro	
vyvážení	sortimentů.“	

Dále stál traktor VALTRA s cedulí NOVÝ 
MODEL 2008, čím ten je nový?
	 „Jde	 v	 podstatě	 o	 kombinaci	 dvou	
modelových	 řad	 traktorů	 Valtra	 a	 to	 řady	
„A“	a	řady	„N“,	kdy	z	řady	A	je	přední	nápra-
va,motor	a	kapotáž	a	z	řady	N	je	to	kabina,	
zadní	 náprava	 a	 možnost	 volitelné	 výbavy,	
tj.	 zejména	 programovatelná	 převodovka	
se	 třemi	 stupni	 pod	 zatížením	 a	 reverzací	
pod	zatížením.	Tyto	 traktory	budem	nabízet	
zejména	do	nástaveb	na	přibližování	dřeva.“

Co dalšího z Vaší nabídky byste ještě 
chtěl připomenout?
	 „Kromě	 tradiční	 nabídky	 lesních	 fréz	
Meri,	shrnovače	klestu	vlastní	výroby	a	štěp-
kovačů	 Laimet	 a	 NHS,	 se	 nelze	 nezmínit	
o	 speciálních	 lesnických	 strojích	 německé	
výroby	 WELTE.	 Na	 výstavě	 jsme	 měli	 dva	
stroje	 a	 to	WELTE	W180,	 což	 byl	 4-kolový	
skidder	 a	 WELTE	 W130K,	 což	 je	 6-kolový	
stroj	 kombinovaný	 se	 skidderem	 a	 forwar-
derem.	 Do	 třetice	 lze	 jmenovat	 i	 WELTE	
W13OT,	což	je	100	%	forwarder	s	možností	
jízdy	na	silnici	rychlostí	až	40	km/hod.“

A na jakých letošních akcích vaši lesní 
techniku ještě zájemci budou moci vidět?
	 „Určitě	nás	mohou	potkat	na	Dnu	lesní	
techniky	 18.	 června	 na	 Kladské	 a	 zvažuj-
me	 účast	 na	 Lesnickém	 dnu	 21.	 června	
v	Ralsku.“

Kde vás zájemci v Brně najdou? 
	 „V	 Brně	 jsme	 k	 zastižení	 na	 adrese	
Kroupova	 102a	 ve	 Starém	 Lískovci,	 vedle	
Městské	Policie,	kde	máme	kancelář,	 jinak	
výroba	 je	 v	 areálu	 firmy	 SATEP,	 s.r.o.	 ve	
Velkém	Meziříčí	a	do	budoucna	plánujeme	
rozšířit	 výrobu	 i	 do	nové	haly	 ve	Slavkově	
u	Brna.“
	 Děkuji	za	odpovědi,	Ing.	Robert	Klán
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s číslem 1 na volné ploše K brněnského výstaviště doslova  
vévodila  začátkem  dubna  veletrhu  Silva  Regina.  Jednatele  
společnosti Martina Šmída  jsme se při  té příležitosti  zeptali:
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