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, dřevu a zvěři

šicích
rohu v Žehu
o
íh
n
s
le
t
s
o
XXX. Slavn

enátu
inář v sídle S
m
e
s
ý
k
c
e
v
ysli
Slavnostní m

Výstaviště v Lysé nad Labem osmnáctileté
- na snímku zahájení výstavy Natura Viva 2012

říje
í
zář
2 0 1

n
2

Ing. Jerome Colloredo - Mannsfeld
Lesní a rybniční správa Zbiroh
Švabínská 279, Zbiroh, PSČ 338 08
telefon: 371 794 531 - 2, fax: 371 794 551, e-mail: sekretariat@lesyzbiroh.cz
web: www.lesyzbiroh.cz		
web: www.zamekdobris.cz

Bohuslav Škornička
tel. +420 725 217 000
e-mail: skornicka@h-forest.cz

• obhospodařování lesních
pozemků a porostů
• pěstební a těžební práce
• prodej dřeva
• výroba a prodej palisád
• myslivost - poplatkové lovy,
prodej zvěřiny
• rybníkářství, chov a prodej ryb
• zámek Dobříš (viz web)

Výzkumný ústav biofarmacie
a veterinárních léčiv, a.s.
Poho í-Chotou

, 254 49 Jílové u Prahy

tel. 241 950 383-5, 261 395 254, tel./fax/zázn. 241 950 669
fax 241 950 503, e-mail prodej@bri.cz, web www.bri.cz

Vývoj, výroba a distribuce p ípravků pro lovnou zv :
• Antiparazitární přípravky pro spárkatou zvěř
(CERMIX premix i pulvis a.u.v., RAFENDAZOL premix i pulvis a.u.v.)
• Medikované krmné směsi pro bažanty a koroptve a spárkatou zvěř
• Vitaminominerální krmiva (VMKS pro spárkatou zvěř, VMKS pro jelení zvěř),
granulovaná krmiva pro spárkatou zvěř a pro jelení zvěř na parožení
• Granulovaná krmiva pro spárkatou zvěř zimní a zimní TOP
• Doplňková bílkovinná krmiva pro odchov bažantů
(BK1Bž pro bažanty 6-10 týdnů věku, BK2Bž nad 10 týdnů)
• Kompletní krmiva pro odchov bažantů (Bž 1, Bž 2, Bž 3, BžN a Bž)
• Krmné směsi pro koroptve
(KKN generační koroptve, K1Kž do 3 týdnů a K2Kž nad 3 týdny)
• Výběrové krmné směsi pro tetřevy, divoké krocany, zajíce a další

foto: hájovna Jelení palouky

Nabízíme lesní a zahradní techniku řady značek:

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

Novink

y

pro stahování dřeva o objemu 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.

Lesní mulčovače MULTIFORST

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.

Štěpkovače

FARMI CH260

GreenMech Eco

LASKI LS 100/25

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

e-mail: kadlec@agriimport.cz web: www.agriimport.cz

Občanské sdružení Jesenický kamzík

ve spolupráci s
Muzeem Bruntál a Jesenickou lesnickou společností
si Vás dovolují pozvat na
mezinárodní odbornou konferenci

100 let chovu kamzíka horského
v Jeseníkách
se záštitou ministra zemědělství ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje
Termín konání: 11.-12. října 2012

Místo konání: Muzeum Bruntál

Program:
čtvrtek 11.10.2012… 15:00

zahájení semináře
16:00-17:30 první blok přednášek
17:30-18:00 premiéra filmu věnovaného kamzíkům
18:30
odhalení upomínkové desky, trubači
společenský večer, volná diskuse

pátek

12.10.2012…

8:30-11:30 druhý blok přednášek
11:30-12:30 diskuse
12:30-12:40 závěry a doporučení ze semináře
12:45tisková konference
13:00
závěr, oběd

Organizační a odborný garant:
Ing. Jaromír Latner, CSc., tel. kontakt: 606 244 448, e-mail: latnerjaromir@email.cz

D

nes vám chceme povědět něco
o pásových pilách Wood-Mizer LT20.
Tyto stroje řežou dřevo pro malé podniky
s kapacitou 100-150 m³ za měsíc, například v nábytkářských provozech, lesních
družstvech a na farmách. Stejně tak jsou
tyto pily výborné pro ty, kdo je sami provozují a poskytují službu pořezání dřeva
dodavatelsky.
Na jedné straně jsou stroje LT20 vysoce spolehlivé: firma Wood-Mizer poskytuje 2letou záruku na hlavní komponenty
zařízení. Na druhé straně je řada LT20
malou investicí, kterou si mohou dovolit
i začínající podnikatelé.
Toto jsou charakteristické vlastnosti
strojů LT20:
• Efektivnost.
Stroje Wood-Mizer
používají k řezání
dřeva úzký pilový pás. Ten dělá

v měsíci
průběhu
ukázkou
počátku,

P á s o v á pila
Wood-Mizer LT20

Spolehlivý pomocník a malá investice
tenký 2 mm zářez, na rozdíl od například
kotoučové pily, která má zářez 6 mm. To
znamená, že pily Wood-Mizer promění
kmeny na více prken a méně pilin. Navíc,
úzký pilový pás nepotřebuje příliš výkonné motory, takže stroj LT20 šetří nejen
stromy, ale také energii.
• Hlavní motor. U řady LT20 si můžete
vybrat: elektromotor 11 kW, diesel 22 hp
nebo benzínový motor 25 hp.
• Pracovní nastavení - Setworks. To je
velice šikovné zařízení, které operátorovi
pomáhá nastavit na ovládacím panelu
tloušťku požadovaného řeziva k okamžitému řezání, včetně pamětí a řezného programu.
• Zakládání
kmene.
Na této pile
může každý pilař
zvolit typ zakládání. Může se provádět
ručně navijákem nebo ručním pumpováním. Nebo je možné nainstalovat plně
hydraulický systém, který zakládá, obrací
a upíná kmen snadno a rychle.
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Mobilní pila
Pokud dáváte přednost práci na čerstvém vzduchu, nikoli v kanceláři, jestliže rádi cestujete a komunikujete s lidmi,
možná bude mobilní pila LT20 pro vás to
pravé, protože tento stroj je konstruován
speciálně pro „mobilní“ pilaře, kteří poskytují zákazníkům pořez na místě nebo
dokonce přímo v lese. Tento stroj se
vleče za autem. Po příjezdu na pracoviště
potřebuje operátor asi 20 minut k ustavení
zařízení.
Během 30 leté historie vyrobila firma
Wood-Mizer více než 50.000 pásových pil
a většina z nich byly mobilní pily.
Stacionární pila LT20B
Bude-li pila provozována
v dílně, pak jednou
z možností pro rentabilní výrobu řeziva
je levná pila LT20B.
Hlavní rozdíl v konstrukci tohoto
stroje je nízký masivní rám, sestávající ze
segmentů. Kmen se zakládá ručně
pomocí obracáků.
Samozřejmě moderní
podniky obvykle zvolí
mechanizaci: dávají
přednost hydraulickým

pilám pro rychlé zakládání kmenů bez dalších pomocných dělníků. Ale jestliže máte
ve vaší oblasti nadbytek pracovní síly,
možná bude LT20B vhodné a přijatelné
řešení.
Jak vidíte, v řadě LT20 jsme schopni
dodat každé firmě tu nejlepší variantu pily
- co se týče funkce, tak i ceny. Zavolejte,
prodiskutujeme schopnosti a podnikatelský plán vašífirmy, použijeme všechny
naše zkušenosti, abychom vám pomohli
při výběru nejlepšího zařízení na trhu podle ceny, kvality a servisu.
Wood-Mizer Servis
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel +420 376 312 220
fax +420 376 319 011
woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

Firemn í prezentace - Wood -Mizer

Podrobná pozvánka s přihláškou a dalšími informacemi bude distribuována
srpnu. Každý účastník obdrží sborník. V ceně vložného je občerstvení v
semináře. Součásti konference bude výstava fotografií kamzíků s
korespondence monitorující příchod kamzíka do Jeseníků od samého
vystoupení trubačů.

Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6
690 02 Břeclav
tel/fax +420 519 322 443
info@wood.mizer.net
www.wood-mizer.net
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www.agroles-oregon.cz

JEDNA ZNAČKA
PRO VŠECHNY
ŘETĚZOVÉ PILY

Písek

s.r.o.

Kompletní sortiment dodává:
AGROLES, s.r.o.
Pražská 446, 397 01 Písek
tel.: 382 272 106, 382 272 104, fax: 382 272 105
e-mail: agroles@agroles-oregon.cz

