Silva

Silva Bohemica, Josefská 4 - P. O. Box 1, 118 00 Praha 1, tel. 602 225 486, e-mail: silva@bohemica.cz, www.bohemica.cz

„Český

SB

les“ - časopis o lese a zvěři

ZNOJMO, spol. s r. o.
nabízí speciální lesnická hnojiva řady

ECOLAB Znojmo, spol. s r. o., 669 02 Znojmo, Václavské n. 1
tel. 515 226 254, 515 282 282, fax 515 221 702
e-mail: info@silvamix.cz web: www.silvamix.com

Veletrh KRHOVÁ 2010
zvaný „Den ve starostově lese“
23. dubna u Valašského Meziříčí
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KvětEN - červen

Lesk sbírky uniforem
Jednou z největších a nejzajímavějších expozic na Světové výstavě
vývoje myslivosti a lovectví v pavilonu Z na brněnském výstavišti ve dnech
21.-28. března 2010 byla expozice sdružení podnikatelů SILVAJAGD.
Tvořila ji zejména unikátní sbírka 343 historických a současných lesnických a mysliveckých
uniforem. Majiteli firmy a zároveň i sbírky unifoPřed expozicí SILVAJAGD
rem   Ing. Dr. Jaroslavu Pospíšilovi se podařilo
se sbírkou uniforem a exponáty
shromáždit mimořádně široký soubor uniforem
z Lichtenštejnského domu
z různých období a z různých zemí. Jedná se
v Břeclavi přednáší Jaroslav
patrně o největší sbírku tohoto druhu na světě.
Pospíšil (čelem do záběru)
Zatím byla zařazena do české Guinessovy knihy
rekordů. „Mohu potvrdit, že byl vytvořen nový
český rekord,“ konstatoval 23. března na výstavišti Martin Jonáš, komisař agentury Dobrý den,
která spravuje Českou databanku rekordů. Mezi
třemi desítkami historických uniforem, z nichž
nejstarší byla ušita před 230 lety, byly i rarity ze
Schwarzenberského archivu a z NZM Praha.
Velká část vystavených uniforem pochází z produkce firmy SILVAJAGD,
která dodává uniformy do celého světa, část jich byla vystavena i v Brně.
Například uniformy připravené do zemí bývalého Sovětského svazu.
Součástí expozice byly i lesnické a myslivecké uniformy českých, moravských a slezských šlechtických rodů, které sdružení SILVAJAGD navrhlo
a ušilo v posledních dvaceti letech také podle originálních historických
V historické expozici rodu
Lichtenštejnů, zprava princ Wolfgang předloh. Za celou autorskou kolekci 1990-2010 firma převzala mimořádLiechtenstein (bratr panovníka Hanse nou Grand Prix Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví Brno 2010,
jediné ocenění, které bylo na této výstavě uděleno.
Adama II.), Jan Škopík, princova

text: Jiří Junek, foto: 2x Robert Klán, 3x (níže) Michal Pospíšil
choť Gabrielle a Jaroslav Pospíšil

Nové zařízení pro stavbu dřevěných domů a srubů
Firma Wood-Mizer, dobře známý
výrobce pil s úzkým pilovým pásem, přináší zprávu o uvedení nového hoblovacího
a frézovacího stroje vyrábějící tvarovanou
kulatinu a opracované trámy pro dřevěné
domy a sruby stavěné z kmenů.
Nový hoblovací a frézovací stroj
MP100 představuje tvarovací mechanizmus, který je nástavbou na loži standardní pily LT15 (nebo LT10) sestávající
z několika segmentů délky 1,95 m nebo
2,7 m. Posuv hoblovací a frézovací hlavy
stejně jako pohyb nahoru/dolů je ručně
pomocí rukojeti.
Hoblování kmene se provádí čtyřmi
noži na hřídeli, poháněném 4 kW elektromotorem. Wood-Mizer dodává pilu se
správným profilem nožů produkujícím
hladký povrch, aby jednotlivé kmeny
do sebe zapadly. Výměna nožů je jednoduchá procedura a uživatelé mohou
vyrábět trámy, sloupky a další tvarované
dřevěné prvky pro stavbu dřevěných
domů a srubů.
Pozoruhodné je, že vlastníci pily LT15
(nebo LT10) mohou zakoupit jen hoblovací hlavu MP100 a instalovat ji na své

Wood-Mizer uvedl na trh nový výrobek
- hoblovací a frézovací stroj MP100
stávající lože. Wood-Mizer tudíž vytváří
nové moduly, které pomáhají příznivcům
značky Wood-Mizer šetřit peníze a rozvíjet s nepatrnou investicí nové aktivity.
V tomto případě doporučuje WoodMizer zakoupení jednoho přídavného
segmentu lože, což umožní instalovat na

stejném loži řeznou hlavu LT15 a hoblovací hlavu MP100 současně. Kmen je
zakládán na lože, přeměněn hlavou LT15
na trám a potom se řezná hlava posune
na konec lože a svou práci začne hoblovací hlava MP100, vyloučí se ztrátový
čas a ušetří se práce nutná pro operaci

MP100

Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6
690 02 Břeclav
tel/fax 519 322 443
info@wood.mizer.net
www.wood-mizer.net

YEARS

MP100 na LT15
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založení trámu.
Do konce tohoto roku plánuje
Wood-Mizer vyvinout pokročilejší verzi
své hoblovací hlavy MP100 vybavené
motorickým pohonem hlavy a pracovním
nastavením - SW (setworks).
Nová hoblovací hlava MP100 WoodMizer rozšiřuje sféru aktivit pro malé pily,
které jsou nyní schopné rozšířit škálu
produktů s přidanou hodnotou či dokonce
zaplnit mezeru na trhu s materiálem na
stavbu dřevěných domů a srubů, a to jen
se zanedbatelnou investicí do zařízení. -r

Wood-Mizer Servis
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel 376 312 220
fax 376 319 011
greill@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

		

Firemní prezentace - Wood-Mizer - sILVAJAGD

ozdobil světovou výstavu myslivosti v Brně
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No comment.

TUZA

Mgr. Jiří Tuza
Mlýnská 9, 602 00 Brno
tel./fax: 543 216 684
tel.: 543 232 892
e-mail: rktuza@volny.cz
www.tuza.cz

• ODĚVY - OBUV - DOPLŇKY
• TREZOROVÉ DVEŘE
• NABÍDKA ZBRANÍ
• SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ
• ODHADY ZBRANÍ
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DOLMAR TIŠNOV
Janáčkova 103, 666 01 Tišnov
tel. 549 415 378, fax 549 415 765
e-mail: info@dolmar-tisnov.cz
www.dolmar-tisnov.cz
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PILOUS – pásové pily spol. s r.o.

Železná 9, 619 00 BRNO, CZ
tel. 543 25 20 10
fax 543 25 20 11
e-mail: wood@pilous.cz

w w w. p i l o u s . c z

NEJVĚTŠÍ

ČESKÝ

VÝROBCE

PÁSOVÝCH PIL

∅ max.
710 mm

CTR 650 S
184.000 Kč

CTR 650

CTR 710 S

175.000 Kč

159.900 Kč

CTR 710
149.900 Kč

★EXT

CEN!★

Í
SNÍŽEN
RÉMNÍ
∅ max.
830 mm

∅ max.
970 mm

CTR 800
199.000 Kč

169.000 Kč

CTR 800 S
209.000 Kč

179.000 Kč

CTR 950 Hydraulic
495.000 Kč

425.000 Kč

CTR 800 Hydraulic
360.000 Kč

299.000 Kč

RW 35
13.400 Kč

OR 50 F

P I L O V É

34.000 Kč

P Á S Y

Svařené na požadovanou délku – ceny včetně svaru

Veškeré ceny jsou bez DPH 19%.
Uvedené ceny odpovídají strojům v základním provedení.

BiMetal M42 180 Kč/m, rozměr 34×0,9 mm
MAXWOOD 120 Kč/m, rozměr 35×0,9 mm
MAXWOOD 130 Kč/m, rozměr 40×0,9 mm
MUNKFORS 170 Kč/m, rozměr 40×0,9 mm

Ko n t a k t u j t e n á s , r á d i Vá m z a š l e m e n ov ý k a t a l o g !

Nové řetězy LPX řežou až o 9 % rychleji
a řetězy BPX dokonce až o 16 % rychleji
Charakteristika: Modrý řezací zub

Nabízíme lesní a zahradní techniku řady značek:

            FARMI, SEPPI M, STIHL, LASKI,
HONDA, AMBOSS, STOCKMANN, BGU MASCHINEN,
NAARVA-GRIPP, FISKARS, OREGON, BAHCO,...

y

Novink

PROFDRIVE
10 a 12 tun

X = RYCHLEJI

Motorový kůň MK
(FOREST HORSE) pro
stahování dřeva o objemu
cca 1-1,2 m³, tzn. hmotnosti
cca 800-1000 kg, stroj si
získává oblibu, je šetrný
k prostředí a přitom
dostatečně výkonný,
rozšiřuje se řada adaptérů.

Štípačka dřeva MASTERSPLIT

AGROLES, s. r. o.
Pražská 446

397 01 Písek
tel.: 382 272 104
       382 272 106
fax: 382 272 105
agroles@agroles-oregon.cz
www.agroles-oregon.cz

Lesní mulčovač MULTIFORST

Písek

s.r.o.

Štípací kleště AUER

- adapter k hydraulickému jeřábu

pro likvidaci nejen dřevní hmoty, ale též
pro úpravu lesních cest a drcení kamenů až do
průměru 15 cm - pro traktory o výkonu 150 koní

s.r.o. Líté 60, 331 52 Dolní Bělá, tel. 373 394 569

 01 00 Plzeň, Poděbradova 12, tel./fax: 377 227 345
Provozovny: 3
331 41 Kralovice, Havlíčkova ul. 236, tel./fax 373 312 174
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