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nab.č. 1/2017

Věc:

Konečná nabídka sestavy malé lanovky MAXWALD včetně přídavného zařízení pro
vyklízení ze svahu

Vážení obchodní přátelé,
na základě společného jednání, Vám zasíláme konečnou cenovou nabídku Lanovky MAXWALD. Níže
uvedené provedení stroje odpovídá Vašemu zadání. Dodávku stroje je nutno písemnou formou
objednat. Závaznost objednávky je potvrzena úhradou zálohy. Termín možného dodání kompletu je
do cca 3-4 dnů od závazného potvrzení objednávky. (v závislosti na termínu nakládky u externího
dopravce). Upřesnění termínu instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy po předchozí domluvě.
popis viz samostatná příloha, která je nedílnou součástí této nabídky:

Cena bez DPH včetně zaškolení a dodání kompletní sestavy

28.000,-€

mimořádná sleva při rychlém jednání
Celkem za kompletní sestavu po slevě bez DPH

- 7.000,-€
21.000,-€

Cena výše uvedená je fco zákazník bez DPH.
Úhrada se provádí v měně € nebo CZK. V případě úhrady v měně česká koruna budou pro přepočet ceny stroje
uvažovány kursy platné u Komerční banky (devizy prodej) vždy v den přípisu platby na náš účet, pokud se obě
strany nedohodnou jinak.

Platební podmínky: úhrada zálohově 7.500,-€ při potvrzení objednávky, (na zálohovou platbu bude
vystavena zálohová faktura). Doplatek do plné ceny včetně DPH nejpozději v termínu před dodáním
stroje. Na základě doplatku celkové ceny bude provedeno zprovoznění a zaškolení obsluhy. Do
úplného zaplacení zůstává nabízené zařízení plně v majetku firmy DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
se sídlem ve Znojmě.
Pro případ prodlení s úhradou kterékoliv ze splátek delší než 10 dní je dodavatel oprávněn od této
nabídky (objednávky) odstoupit. Pro tento případ se odběratel zavazuje uhradit k rukám dodavatele
smluvní pokutu ve výši, která odpovídá výši doposud rukám dodavatele uhrazených záloh. Do
úplného zaplacení zůstává zařízení plně v majetku firmy DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
Prosíme o písemnou formu objednávky, kterou zašlete na společnost "DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s
r.o. - Znojmo". Pro zálohovou platbu, která potvrzuje závaznost objednávky, Vám bude od strany
prodávající vystavena zálohová faktura.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Ve Znojmě 27. 3. 2017
při předání stroje obdržíte: záruční list s uvedením data prodeje
návod k obsluze zařízení v ČJ včetně prohlášení o shodě,
seznam náhradních dílů v Nj
předávací protokol s uvedením typu a označení a stavu zařízení
Nabídka je platná do 31. 12. 2016 nebo do odvolání
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MAXWALD malá lanovka "Varianta "C" s nav. MAXWALD A 526S
Materiál / množství

množství

1) Malý lanový systém sestává z:
Nosné průjezdné sedlo (pro podporu lana)
Přídavné zařízení pro soustřeďování ze svahu (kladka s trnem + zámek)
Stahovací řetěz 7mm/2m

1 ks
1 ks
1 ks
4 ks

2) MAXWALD Traktorový naviják dvoububnový A526S

1 ks

Vozík, závěsná kladka, 2 ks dorazů (horní a spodní)

Tažná síla: 2x 5,5t nastaveno na 1,5t
Spojka: Jednokotoučová suchá, s vypínáním přes tažnou šňůru
(možné s pomalým příp. plynulým rozjezdem)
Brzda: západka s dodatečnou ruční brzdou (dávkové snížení zatížení)
Kapacita lana: 2x 400m / 6,5mm
mechanický rozdělovač navíjení lana
Zadní štít - šířka : 1700 mm
Provedení: 3-bodové traktorové zavěšení, pohon přes kloubový hřídel
obsluha přes tažnou šňůru
Lano s volným chodem, Lanová kladka shora pro možnost vybočení do stran
Brzda:2x AUTOMATICKÁ KOTOUČOVÁ BRZDA (Typ A526S)
Kloubová hřídel

1 ks

2b) Buben pro nosné lano - Kapacita 350m/12mm, hydr. montovaný na navijáku

1 ks
1 ks

adaptér na lanový naviják
3)Lana

26,7kN
Tažné lano 2x 400m/6,5mm (na navijáku)
Nosné lano 1x 350m/12mm (na bubnu nosného lana nebo dřevěné cívce) 90,7kN

2 ks
1 ks

4) Doporučené montážní přípravky

1 ks
1 ks

Napínací svorka č. 701-01
Kotevní svorka
5) Další montážní příslušenství
Textilní úvazky

(uzavřená smyčka) 5m využitelná délka 2,5m
(uzavřená smyčka) 6m využitelná délka 3m

3 ks
5 ks

Syntetické montážní lana
35m/14mm
25m/14mm
15m/8mm
napínák LT 1000 pro montáž tažného lana

1 ks
1 ks
4 ks
1 ks

zatížení 1.600kg vč. lana, ruční naviják a s odvinovací cívkou
Spojka Typ SCH 10
Spojka Typ SCH 13
Spojka Typ SCH 16
Lanová svorka pro lano 6mm
Lanová svorka pro lano 12mm
kladka MAXWALD s otočným hákem - 3,5t
kladka MAXWALD s otočným hákem – 6,0t
průběžná kladka MAXWALD LR 140 - 3,0t
lehká průběžná kladka GU

20 ks
10 ks
5 ks
15 ks
15 ks
2 ks
1 ks
1 ks
3 ks
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Malá lanovka

made in

Malá lanovka MAXWALD Vám nabízí tyto výhody:
Technický popis:
Jeden z nejjednodušších strojů co do obsluhy a
montáže a především cenově výhodný stroj k šetrné
manipulaci se dřevem v příkrém a neschůdném
terénu.
Při vysokých nárocích je tento zdvihový – pojezdový vozík ve spojení s lanovým navijákem
nepřekonatelný v poměru cena-výkon.

Délka trasy:
Přitažení ze strany:
Nosnost:
Doba instalace:
Stanice síly:
Tažné lano:

Nosné lano:
Opory:
Horní stop:

.....a jedete ve vlaku,
který Vám neujel!

Dolní stop:

max. 300 m (závisí na průměru l
ana)
až do 30 m na obě strany
až 1000 kg
asi 2 hodiny
každý druh lanového navijáku (s
brzdou!)
Tažné lano pochází z lanového
navijáku. Síla tažného lana (6-8
mm) se řídí hmotností nákladu
příp. průměrem lana - navijáku.
Síla lana (12-14 mm) se řídí pláno
vanou hmotností nákladu.
podle potřeby
horní uzávěra - horní stop
příprava
kroužek, uzavírající článek nebo
hydraulický nastavovací aparát
spodní stop příp
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Malá lanovka Maxwald

Řešení nejen do probírek a nepřístupných terénů
Ochrana půdy je jednou z rozhodujících činností lesního hospodáře a z dlouhodobého hlediska rozhoduje
o kvalitě porostů, jejich stabilitě a o následné hodnotové využitelnosti dříví. Kvalitně provedené probírky
v mladých porostech jsou současně důležitým opatřením ke zlepšení budoucí stability našich lesů.

Obtížně přístupné terény
V obtížně přístupných terénech, jako jsou strmé svahy nebo
silně podmáčená místa, nejsou
často tato důležitá opatření výchovy provedena vůbec, případně
v omezeném rozsahu nebo poprvé ve velmi pozdní růstové fázi
porostu. Důvod je prostý – tyto
terény jsou jen obtížně průchozí
pro konvenční techniku, jako jsou
vyklizovací navijáky, případně vy-
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klizovací drapáky nesené na tříbodovém závěsu UKT, ať už
z pohledu únosnosti terénu na
podmáčených stanovištích, nebo
z pohledu svahové dostupnosti
v příkrých terénech.
Zde může být vhodným řešením právě použití lanového dopravního systému nabízeného
rakouskou firmou Maxwald – pro
český a slovenský trh dodávaného prostřednictvím firmy

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Lanovka se vyznačuje zejména
jednoduchostí stavby a patentovaným systémem brzdy, zajišťujícím perfektní funkčnost
a prodloužení životnosti lan.

Princip fungování
a technické parametry
Pojďme se podívat blíže na
princip fungování a technické
parametry systému malé lanov-

ky výrobce MAXWALD Maschinen Gmbh.
Na tomto příkladu je vysvětlen základní princip technologie
při tahání nákladu proti kopci.
Pro zajištění nosného lana
pro malé lanovky na krátké
vzdálenosti jsou zapotřebí dva
stožárové stromy. Maxwald nabízí i variantu s možností ukotvení nosného lana na mobilní
podpoře umístěné na navijáku,
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případně jako mobilní podpora
průjezdného sedla nosného
lana. Samozřejmostí bezpečného provozu je vlastní ukotvení
jak stožárových stromů, tak mobilních podpor. Takto můžeme
pomocí dodávaných dílů a lan
vytvořit trasu do délky 250–300 m.
Boční dosah závisí např. na hustotě probírkového porostu, délce vyklizovaného dříví, případně
na reliéfu terénu – v praxi se
pohybuje okolo 30–50 m. Na
základě únosnosti a minimální
požadované tloušťky podpůrných stromů je poté zvolena
výška vedení nosného lana.
V případě potřeby (terénní zlom
apod.) může být výška trasy
vhodně upravena pomocí průjezdných podpor. Vozík s automatickým zajištěním na nosném
laně je vybaven bezúdržbovými
trvale mazanými kuličkovými ložisky. Na něm je pomocí tažného lana ukotvena zvedací volná
kladka s koncovým hákem pro
zavěšení řetězových úvazků
s nákladem. Obsluha navijáku
brzdí pomocí tažného lana lanový vozík, který je tažen

po nosném laně a pohybuje se
vlastní vahou dolů do porostu.
Pomocí přesuvného koncového
dorazu, umístěného na nosném laně je, zajištěno cílové
umístění vozíku. Pro snadnější
vytažení koncové volné kladky
obsluhou do porostu je vhodné
zajistit vozík na trase vždy o něco
výše.
Instalace a provoz lanové dráhy jsou rychlé a relativně jednoduché, předností je zaškolený
a sehraný tým. Stavba celé dráhy
nezabere dvěma dělníkům více
než 2–3 hod. Samotná obsluha
lanovky sestává ze dvou pracovníků – rádiová komunikace a dohodnuté příkazy jsou důležité
pro bezpečný a efektivní provoz.
Pozice strojníka zahrnuje ovládání navijáku, sejmutí dřeva z nosného háku kladky a případně
jeho rozdělení dle sortimentů.
Vazač pracuje v porostu na trase nosného lana a vybírá jednotlivé kusy do úvazků. Nejčastěji
volenou pohonnou jednotkou je
standardní přibližovací naviják,
umístěný na tříbodovém závěsu
traktoru.
Nejlevnější varianta takovéhoto
provedení využívá pohon pomocí
navijáku typu A 300XL. Jedná se
o standardní naviják se zvýšenou
kapacitou bubnu tažného lana
(na 400 m prům. 6–8 mm), doplněný o samostatně hydraulicky
ovládaný buben nosného lana.
Jak již bylo v úvodu řečeno, tento
systém dovoluje soustřeďování
dříví proti svahu.
Varianty pro vyklizení dříví po
rovině nebo po svahu dolů s využitím tažného a oběžného lana jsou
na vozíku doplněny zajišťovacím
trnem volné kladky. Tento případ
vždy vyžaduje nasazení dvoububnového navijáku. Výkon celého systému je také odvislý od použitého
nosného lana a možného celkového zatížení. Nejčastěji používaná
nosná lana mají průměr 12–14 mm.
Z bezpečnostního hlediska je nutné, aby tažná síla navijáku byla nastavena na max. 1 000–1 500 kg.
Výběr vhodné trasy a účelné seskupování úvazků (co do počtu ks) při
vlastní práci pak rozhoduje o výkonu celé sestavy a o konečné výši
nákladů.
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Podpora financování
Financování nákupu takovéhoto zařízení nabízejí možnosti různých dotačních programů SZIF
a jejich případná podpora ze strany Evropských fondů. K získání podrobnějších informací se s důvěrou
můžete obrátit na pracovníky firmy DŘEVO – PRODUKT SV. Rádi
vás budeme informovat!

Aleš Vojáček
prodej strojů POSCH, Maxwald
E-mail: obchod@drevoprodukt.cz

kontakt

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo
Telefon: +420 515 241 848
Mobil: +420 721 179 827
E-mail: drevoprodukt@drevoprodukt.cz

www.drevoprodukt.cz
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