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Lauri Autio pomaga
klientom

na całym świecie

Zwycięskie połączenie:
1070G z IBC i głowicą H212
H424 — gruntownie
przetestowana i dopuszczona
do użytku

LICZBY
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O TYLE WIĘCEJ PNI ROCZNIE
WYROBISZ DZIĘKI IBC.*
Wyrąb drzew o małej średnicy nierzadko
obciąża operatora w szczególny sposób, jako że
wiąże się na ogół z przemieszczaniem głowicy
harwesterowej do drzewa częściej, niż ma to
miejsce w przypadku wyrębu regeneracyjnego.
Za sprawą IBC sterowanie żurawiem odbywa się
precyzyjnie, szybko i bezproblemowo — operator
może koncentrować się na samej głowicy,
zamiast na ruchach przegubów żurawia. Czujniki
w inteligentnym układzie sterowania odczytują
pozycję głowicy harwesterowej, a algorytmy
regulują trajektorie żurawia, automatycznie
dokonując korekt pod kątem ruchu w kierunku
drzewa oraz ładunku obecnego w głowicy.
IBC nie tylko wspiera operatora w jego pracy,
ale i znacząco podnosi zdolność produkcyjną.
„Dzięki IBC mogę wyrabiać średnio 10 do 15
pni na godzinę więcej niż bez tego systemu”
— szacuje Janne Junnonen z przedsiębiorstwa
usług leśnych Lamerit Oy. Czytaj cały artykuł od
strony 4.
* Przy założeniu dodatkowych 15 pni na godzinę
i pracy 8 godzin na dobę przez średnio 220 dni w
roku.

DODATKOWYCH 15 PNI NA GODZINĘ

8 GODZIN NA DOBĘ

PRZEZ ŚREDNIO 220 DNI PRACY ROCZNIE
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DRUKUJEMY NA PAPIERZE Z OZNAKOWANIEM
EKOLOGICZNYM
„The Swan” to oficjalny znak „Nordic Ecolabel” wprowadzony
przez Nordycką Radę Ministrów. Opatrzenie znakiem „Nordic
Swan Ecolabel” sygnalizuje zobowiązanie do budowania
zrównoważonego społeczeństwa, dbającego o to, by jego
przyszłe pokolenia mogły korzystać z takich samych warunków
i okoliczności, jakie są dane nam. Istotnym krokiem w stronę
urzeczywistnienia tej wizji jest dla nas wszystkich wybieranie
produktów najprzyjaźniejszych dla środowiska — a pomaga w
tym właśnie tzw. „oznakowanie ekologiczne” (ecolabelling).
Logo „The Swan” potwierdza, że dany produkt jest wyborem
korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska. Ten
prawdziwie zielony symbol przyznaje się wyrobom
klasyfikowanym w ponad 60 grupach, wyczerpujących zakres produktów, co do których panuje
przekonanie o zapotrzebowaniu na oznakowanie
ekologiczne oraz korzyściach, jakie to z sobą niesie.
4041 0704
Logo „The Swan” nosić może obecnie wszystko:
Swan labelled
od płynu do naczyń, przez meble, po całe obiekty
product
hotelowe.

26 400
— to znaczna ilość.
Do czego się ta wartość odnosi, i dlaczego ją przytaczamy?
Rozwiązanie IBC jest teraz dostępne dla wszystkich maszyn tnących
na wymiar, łącznie z naszym najmniejszym modelem harwestera.
Intelligent Boom Control — czyli: inteligentne sterowanie żurawiem
— to z perspektywy operatorów funkcja doskonała. Dzięki niej,
zamiast kontrolować poszczególne funkcje żurawia, operator może
koncentrować się na sterowaniu samym chwytakiem forwardera
albo głowicą harwesterową. Poszczególne odcinki żurawia są
objęte sterowaniem automatycznym, a do tego elektroniczne
tłumienie końcowe amortyzuje ruchy przy maksymalnym wysięgu.
To łagodzi zarówno naprężenia żurawia, jak i obciążenie operatora,
czego efektem jest prostota i komfort procesu roboczego.
IBC jest precyzyjne i łatwe w obsłudze. Chwytanie drzew
odbywa się częściej w ramach pierwszych operacji trzebieżowych
i to właśnie tu precyzja i łatwość obsługi jest bardzo istotna. W
artykule od strony czwartej przeczytasz wywiad z naszym klientem,
któremu IBC pozwoliło bez trudu wyrabiać na godzinę o 10 do 15
pni więcej.
Komfort ma dla operatorów zasadnicze znaczenie: pomaga
unikać zmęczenia i zachowywać w pracy ostrożność, co przekłada
się na płynność działania i eliminuje błędy. Kolejna korzyść
polega na polepszeniu zdolności produkcyjnej jest to coś, co nasi
klienci dostrzegają: już 90% maszyn leśnych produkowanych w
Joensuu ma na wyposażeniu IBC. Poza tym IBC to system, który
ewoluując, staje się coraz lepszy; w istocie będziemy wprowadzać
do niego nowe funkcje w niedalekiej przyszłości. Nie przestajemy
inwestować w technologię i innowacje wspomagające wydajność
pracy i rentowność działalności naszych klientów na przestrzeni
całego okresu eksploatacji maszyn.
Do czego więc odnosi się liczba 26 400? Otóż o tyle więcej pni
rocznie jest w stanie wyrabiać maszyna wyposażona w IBC.
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„Ma wszystko,
czego potrzeba
do trzebieży.”
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Przedsiębiorca Janne
Junnonen poddał
próbie 1070G z IBC z
zainstalowaną głowicą
harwesterową H212 i był
pod wrażeniem możliwości
maszyny.
TEKST MARIA LATOKARTANO, FOT. KARI MERIKANTO

Któregoś czerwcowego dnia Janne Junnonen
odebrał telefon: na drugim końcu linii był Sami
Hörkkö z działu testowania produktów
John Deere, który zapytał Jannego, czy nie byłby
zainteresowany wypróbowaniem harwestera
1070G z IBC, wyposażonego w głowicę harwesterową H212.
„Z miejsca mnie to zaciekawiło. Testowaliśmy
maszyny John Deere już dawniej. To intrygujące,
móc zobaczyć na własne oczy, co ma niebawem
wejść na rynek, a jednocześnie zyskać okazję do
wyrażenia opinii o nowych innowacjach” — mówi
Junnonen.
Janne Junnonen jest właścicielem przedsiębiorstwa usług leśnych Lamerit Oy, które działa
od 1996 roku. Firma pozyskuje drewno z terenów południowo-wschodniej Finlandii, niedaleko
rosyjskiej granicy, dysponuje dwoma harwesterami oraz czterema forwarderami — a kiedy angażuje dodatkowo podwykonawców, flota rozrasta
się do ośmiu maszyn. Wszystkie maszyny znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa są marki
John Deere.

1070G — moc wystarczająca także do
wyróbki większych drzew

Uzgodnione z Hörkkö sześciotygodniowe testy
rozpoczęły się w sierpniu. Jak tylko harwester
przyjechał z John Deere do Lappeenranty,
Junnonen zabrał maszynę na jazdę próbną.
1070G to najmniejszy z harwesterów
John Deere. Choć ma sześć kół, jest zauważalnie krótszy, węższy i lżejszy niż jego starszy brat
1170G, jego zwinność czyni go idealnym do trzebieży.
Zaklasyfikowanie 1070G do niewielkich harwesterów na potrzeby wstępnej trzebieży nie oddaje
tej maszynie sprawiedliwości — to coś Junnonen
dostrzegł już podczas pierwszej jazdy próbnej.
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„Najpierw wypróbowałem 1070G do trzebieży lasu sosnowego. Nawet jeśli ten harwester został zaprojektowany do wstępnej trzebieży, to potrafi on też obalać większe drzewa.”

H212 — wszystko, czego potrzeba
do trzebieży

Trzebież zawsze wiąże się z ryzykiem powstania przy zrywce pewnych szkód, i ten problem nasila się szczególnie w gęstych lasach,
gdzie przestrzeń robocza i widoczność są ograniczone. Nową głowicę harwesterową H212
stworzono z myślą o rozwiązaniu właśnie
takich problemów.
Wymiary H212 pozwalają głowicy poruszać się zwinnie nawet po gęsto zadrzewionych obszarach trzebieży. Głowica ścinkowa
z dwoma rolkami posuwu umożliwia tworzenie zwartych pęków, a poprzecznie ruchome
rolki zapewniają bezproblemowe okrzesywanie
nawet zakrzywionych pni.
„H212 ma wszystko, czego potrzeba do
trzebieży. Jest lekka i wąska, posuw jest szybki
piła spisuje się świetnie” — wymienia Junnonen.
Przy projektowaniu uwzględniono kwestie wydajności i bezpieczeństwa pracy operatora. Całą codzienną konserwację H212 można
przeprowadzać w jednej pozycji, przy uniesionej głowicy harwesterowej.
„Wszystkie punkty smarowania są łatwo
dostępne, a łańcuch piły da się napinać i luzować bez użycia narzędzi.”
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„H212 ma
wszystko, czego
potrzeba do
trzebieży."

wprowadzone w forwarderach w 2013 roku, i
w pierwszych harwesterach w roku 2017 — a
teraz jest dostępne także dla modelu 1070G.
Czujniki w inteligentnym układzie sterowania odczytują pozycję głowicy harwesterowej,
a algorytmy regulują trajektorie żurawia, automatycznie dokonując korekt pod kątem ruchu
w kierunku drzewa oraz ładunku obecnego w
głowicy.
Elektroniczne tłumienie żurawia przypomina działaniem funkcję cichego zamykania
w kuchennych szafkach: maszyna samoczynnie wykrywa, kiedy żuraw zbliża się do pozycji maksymalnego wysięgu, i spowalnia ruch z
odpowiednim wyprzedzeniem. To sprawia, że
operacje przebiegają płynniej i łagodniej, dzięki
czemu cały żuraw poddawany jest mniejszym
naprężeniom. „Wielu z tych, którzy przywykli
do IBC, nie chce już pracować bez tej funkcji.”

Dodatkowych 15 pni na godzinę

Gdy już przywykniesz do IBC nie
zechcesz z tego zrezygnować

Stworzone przez John Deere rozwiązanie Intelligent Boom Control (IBC, inteligentne sterowanie żurawiem), będące milowym krokiem w
rozwoju technologii maszyn leśnych, zostało

Wyrąb drzew o niewielkiej średnicy nierzadko
obciąża operatora w szczególny sposób, jako
że wiąże się na ogół z przemieszczaniem głowicy harwesterowej do drzewa częściej, niż
ma to miejsce w przypadku wyrębu regeneracyjnego. IBC usprawnia pracę operatora, tym
samym podnosi jej wydajność — a to z kolei
przekłada się na wzrost zdolności produkcyjnej.
„Dzięki IBC mogę wyrabiać średnio 10 do 15
pni na godzinę więcej niż bez tego systemu” —
zauważa Junnonen.
Zdaniem Tima Ylänena, wiceprezesa ds.

leśnictwa na cały świat w Deere & Company, klienci dostrzegają zalety IBC: to rozwiązanie jest już instalowane w dziewięciu
na dziesięć maszyn leśnych montowanych
w fabryce John Deere w Joensuu.

Lamerit Oy
Dyrektor zarządzający:
Janne Junnonen
Rok założenia: 1996
Obszar działalności: wyrąb
Obroty: 812 000 EUR (2019)
Zatrudnienie: 7 osób

Nowy materiał na szyby
polepsza bezpieczeństwo pracy

Kabina harwesterowa musi chronić operatora nie tylko przed spadającymi gałęziami,
ale też przed wyrzutem łańcucha piły. Jednocześnie widoczność musi być możliwie
jak najlepsza, bez przeszkód. Szyby zgodne
z wymogami normy ISO 21876 zostały
wprowadzone do maszyn leśnych John
Deere w marcu 2020 roku. Nowe szyby
poliwęglanowe są trwalsze oraz cechują się
większą odpornością na działanie substancji chemicznych i płynów do spryskiwaczy —
a do tego nie jest łatwo je zarysować.
Szyba przednia kabiny obrotowej i szyba
tylna kabiny stałej forwardera są o niemalże
50% grubsze niż dotychczas.
„Próbne użytkowanie potwierdziło, że
nowy materiał na szyby jest obiecujący.
Ponadto grubszy materiał przyczynił się do
dalszego polepszenia izolacji akustycznej
kabiny” — mówi Junnonen.

Wysokie noty za współpracę

Junnonen zachwala doskonały kontakt z
John Deere.
„Współpraca układała się naprawdę
dobrze. Otrzymywałem każdą pomoc, jakiej
potrzebowałem.
I naprawdę cenię sobie trwałość maszyn
John Deere. W tej branży nie odniesiesz
sukcesu bez niezawodnego sprzętu.”

1070G
•
•
•
•
•
•
•

Żuraw: 180S
Żuraw [m]: 8,6 / 10 / 10,8
Moment udźwigu brutto [kNm]: 143
Głowice harwesterowe: H413, H424, H212
SIlnik: John Deere 6068, 6,8 l
Liczba kół: 4 lub 6
Wymiary: 1070G 4-kołowa: długość 6,50
m, długość transportowa 11,5 m, szerokość
2,6 m, masa minimum 15 200 kg; 1070G
6-kołowa: długość 6,99 m, długość
transportowa 11,5 m, szerokość 2,6 m, masa
minimum 16 000 kg
• Kabina z funkcjami obrotu i poziomowania lub
kabina stała
• Układ sterowania TimberMatic

•

H212

• Optymalna średnica ścinki 100–250 mm,
maksymalne rozwarcie rolek posuwu
440 mm
• Siła posuwu 20 kN
• Maksymalna prędkość posuwu 5,4 m/s
• Masa z rotatorem i zawiesiem 850 kg
• Znakomite pakietowanie drzew (MTH)
• Na wyposażeniu piła SuperCut 100S

IBC

• Firma John Deere stworzyła system
Intelligent Boom Control z myślą o
precyzyjnym, szybkim i bezproblemowym
sterowaniu żurawiem
• Instalowany w forwarderach od 2013 roku, i
w harwesterach od 2017
• Dostępne różne tryby zautomatyzowanego
wspomagania załadunku i rozładunku
forwardera, odpowiednio do potrzeb

Masz problem?
Zadzwoń do Lauriego Autia
TEKST RISTO PAKARINEN, FOT. JONAS RATHERMANN

W ostatnim czasie Lauri Autio
z John Deere spędza w biurze
więcej czasu, niżby chciał.
Las go wzywa — ale też
wzywają go klienci.

Lauriego Autia, terenowego specjalistę technicznego w John
Deere, najłatwiej byłoby scharakteryzować jako swego rodzaju
superbohatera — chociaż on sam stwierdza, że chce po prostu
skutecznie pomagać klientom i stale się uczyć.
„Być może po powrocie do domu po spotkaniu z klientem
można się czasem poczuć bohaterem” — mówi.
Autio jest tą osobą, do której dzwoni się, kiedy harwestera lub
ciągnika zrywkowego dotyka coś, co wymaga najgruntowniejszej
wiedzy o rozwiązywaniu problemów.
„Moją rolą jest praca w dużej mierze praktyczna. Jestem na
miejscu i współpracuję z klientami oraz personelem serwisowym
naszych dealerów, szukając rozwiązań dla ich problemów albo
pomagając w instalowaniu nowych urządzeń.”

Klienci na całym świecie

Zakres odpowiedzialności Autia rozciąga się od Europy po Amerykę Łacińską, obejmując Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Polskę,
Czechy, Belgię, Holandię, Wielką Brytanię, Irlandię, Bałkany i
kraje Ameryki Południowej. Zanim wybuchła pandemia COVID19, Autio — zamieszkały we Frankfurcie — spędzał większość
czasu w drodze, przemierzając Europę i inne regiony świata, stale
na linii z klientami. „Nie za dużo bywałem w domu. Ruszałem w
trasę rano, kierowałem się do lasu albo do warsztatu, żeby tam
spotkać klientów. Resztę dnia spędzałem na rozwiązywaniu problemu, optymalnie z powodzeniem jeszcze przed wieczorem. W
przeciwnym razie robiłem notatki i wracałem na miejsce nazajutrz” — opowiada.
Obecnie Autio spędza więcej czasu w biurze, niż w terenie,
aczkolwiek nadal podróżuje po Niemczech, gdzie kornik drukarz
nie daje spokoju właścicielom lasów i przedsiębiorstw leśnych.
„Nowoczesne technologie ułatwiają świadczenie klientom wsparcia nawet z poziomu biura. Większość maszyn leśnych
znajdujących się w terenie może przesyłać dane do mnie, i
odwrotnie, a przez lata zgromadziłem oczywiście wystarczające

obejrzyj cały film ››

www.youtube.com

doświadczenie, żeby umieć doradzić także przez
telefon” — mówi.

Nowa postać rzeczy

Przed prawie dwudziestu laty Autio ukończył
technikum leśne, po czym znalazł pracę jako operator harwestera. Jakiś czas później zaczął rozglądać się za większymi wyzwaniami, i przeszedł
na stronę serwisu, zatrudniony przez przedsiębiorstwo działające w Finlandii i Niemczech.
„Akurat szukałem jakiegoś nowego wyzwania,
kiedy nadarzyła się okazja dołączyć do zespołu
wsparcia produktowego John Deere. To było
sześć lat temu” — wspomina. Autio przyznaje, że
z perspektywy czasu maszyny, z jakimi miał do
czynienia na początku swojej kariery, wydają się
wręcz prymitywne w porównaniu z dzisiejszymi,
technologicznie
zaawansowanymi
harwesterami.
„Kiedy
byłem w
szkole,
pra-

cowaliśmy na harwesterach z końca lat 90., i o
ile na tamten czas one były najwyższej klasy, to z
dzisiejszymi, nowoczesnymi, zwyczajnie nie mają
porównania. Również praca operatora była inna,
w pewnym sensie prostsza. Operator nie musiał
wiedzieć tak wiele, jak dzisiaj, chociaż z drugiej
strony, nie było też automatyki ani innych form
technologicznego wsparcia” — mówi.
„Uwielbiam znajdować rozwiązania dla problemów klientów i stosować do nich zaawansowaną
technologię.
Mam też swój wkład w rozwój produktów,
co jest naprawdę satysfakcjonujące. Lubię sobie
myśleć, że na swój skromny sposób przyczyniam
się do rozwoju branży” — stwierdza.
Tymczasem branża z całą pewnością rozwija
się szybko.
„Inteligentna kontrola żurawia (IBC)
zmienia postać rzeczy.
Kolejnymi przykładami tego, jak
wykorzystuje się obecnie dane i
automatykę, są TimberMatic Maps
i TimberManager. Powiedziałbym,
że trzema największymi dokonaniami, jeśli chodzi o ciągniki zrywkowe, są kabina obrotowa, IBC oraz
właśnie TimberMatic Maps.”

Jakość, która nie ma sobie równych

Ciekawość i pragnienie uczenia się wciąż czegoś
nowego napędzają Autia od samego początku
jego zawodowej drogi.
„Trzeba czynnie szukać informacji, a poza tym
w John Deere mamy znakomity zespół: nasze
wewnętrzne dyskusje i wymiany zdań pomagają mi
być na bieżąco z technicznym postępem. Ważne
też, żeby nie bać się nowych rzeczy, tylko z nich
korzystać” — podkreśla Autio.
Będąc częścią zespołu obsługi posprzedażnej
w John Deere, Autio znajduje się na idealnej pozycji do obserwowania najnowszych osiągnięć przemysłu.
„Naszym zadaniem jest dopilnować, żeby
klienta nic nie rozczarowało. Mocno koncentrujemy się na kliencie, praca dla naszej marki jest dla
mnie powodem do dumy. Dobrze wiem, że koszty
cyklu eksploatacyjnego i jakość naszych produktów są nie do pobicia. Zresztą potwierdza to
ogromna liczba lojalnych klientów” — stwierdza.
„Jak dla mnie, to bez znaczenia, czy maszyna
jest nowa, czy stara. Po prostu robię wszystko, co
w mojej mocy, żeby rozwiązać problem. Razem
dbamy o to, by maszyna pracowała wydajnie do
samego końca swojego okresu eksploatacji”
— podsumowuje.

„Dbamy o to,
by maszyny
pracowały
wydajnie przez
cały swój okres
eksploatacji.”
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„Jeśli wybiec
myślą na 20
czy 30 lat w
przyszłość, to
nie ma powodu
obawiać się, że
przemysł leśny
przestanie
być silną bazą
finansowego
wzrostu.”
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W LESIE JAK
w domu

Timo Ylänen został mianowany w John Deere
wiceprezesem ds. leśnictwa na cały świat — czyli
VP Worldwide Forestry — w sierpniu 2020 roku.
Na swoim nowym stanowisku odpowiada za to,
jak spisują się globalnie jednostki Waratah oraz
oddziały zajmujące się maszynami leśnymi do
pozyskania drewna długiego i kłodowanego.
Jest też członkiem starszej kadry kierowniczej
Construction & Forestry — do spraw budownictwa
i leśnictwa. Rozmawialiśmy z Timem o tym, jak
kierując John Deere Forestry, kładzie nacisk na
wartości oferowane klientom z całego świata.
TEKST THOMAS FREUNDLICH, FOT. LAURA VESA

T

imo Ylänen został mianowany w
John Deere wiceprezesem ds. leśnictwa na cały świat — czyli VP Worldwide Forestry — w sierpniu 2020
roku.
Na swoim nowym stanowisku odpowiada za
to, jak spisują się globalnie jednostki Waratah
oraz oddziały zajmujące się maszynami leśnymi
do pozyskania drewna długiego i kłodowanego.
Jest też członkiem starszej kadry kierowniczej Construction & Forestry — do spraw budownictwa i leśnictwa. Rozmawialiśmy z Timem o
tym, jak kierując John Deere Forestry, kładzie
nacisk na oferowanie wartości klientom z całego
świata.
Timo Ylänen pracuje z maszynami leśnymi
od prawie 30 lat. Studia kończył na kierunkach
leśnictwo i zarządzanie biznesem, a właścicielem
lasu jest całe życie. „Las to dla mnie bardzo naturalna przestrzeń, dlatego że nie tylko pracuję od
dawna w tej branży, ale też spędzałem czas w
lesie od dzieciństwa” — mówi Timo.
Zanim został mianowany na stanowisko VP
Worldwide Forestry, Timo odpowiadał za jednostkę leśną John Deere na Europę. Teraz jego
najważniejszym zadaniem jest wdrożenie w
Deerze nowej wizji Smart Industrial Company
— czyli: inteligentnego przedsiębiorstwa przemysłowego — poprzez rozpowszechnienie tego
modelu działalności w globalnym zespole ponad
1 500 specjalistów rozsianych po 15 krajach.
„Nasza strategia inteligentnego przemysłu
koncentruje się na systemach produkcyjnych, a
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dokładniej: na tym, jak możemy zapewniać klientom maksymalną wartość za sprawą produktów
jeszcze mądrzejszych i bardziej ze sobą sprzężonych niż kiedykolwiek wcześniej” — tłumaczy
Timo. „Jednocześnie wzmacniamy naszą bazę
technologiczną pod względem sprzętu, oprogramowania i analityki danych, a zarazem dążymy do
wydajniejszego zarządzania całym okresem eksploatacyjnym oferowanych produktów. Wszystko
to przyczynia się do podwyższenia zdolności produkcyjnej i lepszego zrównoważenia działalności
naszych klientów.”

„W John Deere każdy
proces decyzyjny
rozpoczyna się od
przemyślenia tego,
co będzie najlepsze
dla klienta.”

Cyfryzacja lasu

Na swoim stanowisku w Deerze Timo ma unikalną perspektywę chwili obecnej i przyszłości całego przemysłu leśnego. Nowe rozwiązania
cyfrowe podnoszą wydajność operacji leśnych,
a równocześnie sprawiają, że codzienna praca
klientów jest prostsza niż kiedykolwiek przedtem.
„Dzięki rozwiązaniom inteligentnym, takim
jak TimberMatic™ Maps czy TimberManager™ od
Deere’a, operatorom maszyn i podwykonawcom
wyrębu pracuje się znacznie łatwiej” — zauważa
Timo. „Dokładne i dostępne w czasie rzeczywistym dane dotyczące kłodowania zapewniają
wszystkim stronom pełną widoczność procesu,
a także umożliwiają optymalizację na rzecz maksymalizowania sprawności i konkurencyjności. O
wiele łatwiej jest kierować pracami na obszarze
wyrębu, kiedy ma się do dyspozycji smartfon albo
tablet z podglądem sytuacji, uszczegółowionym
aż do poziomu pojedynczego miejsca lub typów
poszczególnych kłód.”
W oczach Tima historycznie wiodąca pozycja Deere’a na polu techniki stwarza doskonałą
platformę do budowy kolejnej generacji nowatorskich rozwiązań. „Wszystko jest na swoim
miejscu. W ostatnich latach naprawdę mocno
koncentrowaliśmy się na jakości produkcji i niezawodności maszyn, i intensywnie inwestujemy w nowe technologie. Inteligentne rozwiązania dla leśnictwa i analityka danych pozwalają
nam zapewniać klientom mierzalną przewagę —
a to, jak się ona przekłada na wyniki ich przedsiębiorstw, klienci mogą oglądać i weryfikować
natychmiast. Ale koniec końców dbają o to oczywiście nasi wspaniali pracownicy.”

Stawianie czoła wyzwaniom

Kryzys COVID-19 i globalny finansowy niepokój
postawiły poważne wyzwania przed każdą gałęzią przemysłu. Od wiosny 2020 roku
John Deere sprawnie reaguje na zmiany spowodowane przez pandemię. Bezpieczeństwo i
higiena pracy zatrudnionych oraz klientów pozostają nadrzędnymi priorytetami.
„Oczywiście sytuacja była trudna, niemniej
dostosowaliśmy się i wykonaliśmy kilka decydujących ruchów mających zagwarantować zarówno
bezpieczeństwo, jak i nieprzerwane funkcjonowanie naszego łańcucha zaopatrzenia” — mówi
12

Timo. „Zależy nam na tym, by przychodzenie każdego dnia do pracy w Deerze dawało większe
poczucie bezpieczeństwa niż wyjście do lokalnego supermarketu — i mam poczucie, że udało
nam się to w pełni osiągnąć. W pierwszych miesiącach kryzysu borykaliśmy się z pewnymi kłopotami w łańcuchu zaopatrzenia, jednak wszystkie problemy pomyślnie rozwiązaliśmy i teraz
dysponujemy odpowiednimi zapasami materiałów i podzespołów.”
Timo przyznaje, że sytuacja koronawirusowa
do pewnego stopnia wpłynęła na działalność
Deere’a — co nie znaczy, że firma narzeka na brak
zamówień. „W Ameryce Północnej zaobserwowaliśmy pewien spadek wielkości zamówień w
porównaniu z Europą, ale też w ostatnich miesiącach rynek zaczął się odbijać.”

Planowanie zielonej przyszłości

Timo spodziewa się, że w nadchodzących latach
przemysł leśny będzie w dalszym ciągu rynkiem
czynnie zwyżkowym, nawet pomimo krótkoi średniookresowej niepewności w światowej
gospodarce. Kryzys COVID-19 i towarzyszący mu
zryw cyfryzacyjny przyspieszyły spadek zapotrzebowania na papier gazetowy — natomiast
na rynkach drewna i tektury odnotowuje się stabilny wzrost.
W wielu częściach świata produkty leśnictwa
stanowią lepiej zrównoważoną alternatywę dla
materiałów budowlanych na bazie betonu i stali.
Nie słabnie zapotrzebowanie na masę rynkową:
nowe produkty z kartonu zdobywają rozmaite
sektory, a poza tym karton coraz częściej zastępuje plastik w opakowaniach.
„Jeśli wybiec myślą na 20 czy na 30 lat w przyszłość, to nie ma powodu obawiać się, że przemysł leśny przestanie być silną bazą finansowego
wzrostu” — zapewnia Timo. „Leśnictwo to z definicji sektor operujący zasobem odnawialnym, i w
kolejnych dekadach zrównoważony rozwój tylko
zyska na znaczeniu. Jednocześnie podnoszący się

standard życia na wielu rynkach rozwijających się
będzie nadal ożywiał popyt na materiały pakowe,
papiery cienkie oraz inne wyroby pochodzenia
drzewnego. Podczas gdy działania John Deere są
uzależnione od perspektyw przemysłu leśnego,
znajdujemy się na doskonałej pozycji do tego, by
dalej przewodzić w swojej branży.”

Wspólny wzrost

W codziennej pracy największym źródłem inspiracji jest dla Tima globalna społeczność klientów
Deere’a. „Z operatorami i właścicielami maszyn
leśnych zawsze świetnie się spędza czas. Żal mi
jedynie tego, że moje obecne stanowisko nie
pozwala mi spotykać się bezpośrednio z klientami tak często, jak bym sobie tego życzył. Tak
czy siak, to znakomita robota. Praca z fantastycznym zespołem, z najnowocześniejszymi technologiami i w mocnym ogólnoświatowym przedsiębiorstwie to kombinacja inspirująca dla każdego
z osobna w naszej organizacji. Naprawdę cieszy
mnie przy tym fakt, że w Deerze mam możliwość
wykonywać pracę bazującą na zrównoważonych,
odnawialnych zasobach naturalnych.”
Mimo spoczywających na nim obowiązków
Timo znajduje wciąż czas na część zadań związanych z zarządzaniem należącymi do niego
lasami. „Całe życie jestem obecny przy sadzeniu,
odchwaszczaniu i porządkowaniu młodego lasu.
Poza spędzaniem czasu z rodziną i przyjaciółmi,
praca w lesie to jedna z moich ulubionych form
relaksu — i zarazem świetny sposób na zachowanie kondycji!”
W ostatecznym rozrachunku praca Tima sprowadza się do zaspokajania biznesowych potrzeb
klientów. „W John Deere każdy proces decyzyjny
rozpoczyna się od przemyślenia tego, co będzie
najlepsze dla klienta. Jako firma głęboko wierzymy, że o ile konsekwentnie realizuje się to w
każdym aspekcie prowadzonej działalności, to
sukces osiąga też samo przedsiębiorstwo.”

„Zapotrzebowanie
rynku na drewno
nie słabnie:
nowe produkty z
kartonu zdobywają
rozmaite sektory,
a poza tym karton
coraz częściej
zastępuje plastik w
opakowaniach.”
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obejrzyj cały film ››

www.youtube.com

1010G idealna
w trzebieżach
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Tommi Vepsäläinen wsiada do kabiny swojego 1010G
niemalże co wieczór. Mieszkaniec Tohmajärvi wyjeździł
już forwarderem ponad 4 000 godzin.
TEKST I FOT. JASKA POIKONEN

Maszyny przedsiębiorstwa wyrębowego Vepsäläisen Metsäkoneyhtiö — harwester 1170G i forwarder 1010G — pracują pełną
parą w fińskim Tohmajärvi, w regionie Karelia Północna. Leśny
pejzaż Tohmajärvi jest majestatyczny i surowy.
1010G zbiera kłody wyrobione przez harwestera i ładuje
je do przestrzeni ładunkowej, po czym bez trudu manewruje z
praktycznie pełnym obciążeniem, wydostając się z głębi lasu
w kierunku miejsca składowania. Maszyna oferuje 11-tonowy
udźwig i przewozi około 10 000 kilogramów kłód.
Tego dnia Tommi i jego kuzyn znajdują się w lesie w tym
samym czasie. Na ogół Tommi pracuje wieczorami i nocami, a
Jarmo za dnia. — maszyny Vepsäläinenów pracują więc niemalże
przez całą dobę.
„W tym leśnym przesmyku można czasem zobaczyć z kabiny
niedźwiedzia albo wilka. Nocą to zdecydowanie zdumiewający
widok” — przyznaje Tommi.

Porządnie wykonana praca to subtelna
przewaga konkurencyjna firmy

Głowa rodziny Kyösti Vepsäläinen przyprowadził Iira, syna Tommiego, żeby pokazać mu prace przy wyrębie. To właśnie Kyösti założył firmę — razem ze swoimi braćmi Teuvem i Keijem
— przed prawie 50 laty: pozyskaniem drewna zajęli się w roku
1974.
Także współpraca Vepsäläinenów z Deere’em sięga samych
początków działalności, kiedy to przedsiębiorcy posługiwali się
maszynami Lokomo i Timberjack, czyli poprzedniczkami marki
John Deere. Dziś w użyciu w przedsiębiorstwie są trzy maszyny:
dwa harwestery i jeden forwarder, a większość prac, jakie wykonują Vepsäläinenowie, stanowi trzebież.
„Staraliśmy się zatrudniać w przedsiębiorstwie — oprócz
samych siebie — jedną lub dwie osoby, i to się nam udawało”
— mówi Tommi. Mała firma nie konkuruje wielkością produkcji
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ani ceną — kluczowe znaczenie mają tu jakość
wykonywanej pracy i zadowolenie klienta.
„Praca musi być wykonana porządnie, tak
żeby właściciele lasu wracali pod ten sam adres.
Dla nas to i kwestia dumy, i źródło utrzymania.”

Sprostać wyzwaniom pozwalają
właściwe maszyny i znajomość
rzeczy

Spośród wyzwań, jakie dzisiaj wiążą się z wyrębem, najszczególniejsze są zmiany w sezonie
zimowym. Nie sposób już liczyć na ostrą zimę,
podczas której grunt pozostaje zamarznięty —
nawet w Finlandii Wschodniej. Tommi zauważa,
że w ostatnim czasie wypadło kilka niedobrych
zim z rzędu.
Kiedy zima jest łagodna, drogi gruntowe nie
zamarzają, i dojazd do błotnistych drzewostanów jest utrudniony — jak ujmuje to Tommi,
robią się z tego istne zapasy w błocie. Tymczasem zima to nierzadko najbardziej pracowity
okres w tej branży.
„Maszyny muszą być na tyle nieduże i lekkie,
żebyśmy byli w stanie prowadzić działalność bez
względu na warunki panujące zimą.”
Typowe wyrębowe wyzwania stwarzane przez
grząski las, czyli pogorszenie nośności i zakopywanie się maszyn, przezwyciężać pozwalają przednie i tylne gąsienice trakcyjne modelu
1010G Vepsäläinenów. Przydały się one też
tego lata — przy tworzeniu na bagniskach
rowów.
„Oczywiście błoto latało na wszystkie strony
— ale najważniejsze, że się poruszaliśmy. Nie
było innej rady.”		
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Harwester i forwarder tworzą
zgrany zespół

Oba modele Vepsäläinen — 1170G i 1010G —
to ośmiokołowce. Zdaniem Tommiego to bardzo
korzystne, kiedy pracuje się w tandemie.
Kiedy przodem jedzie harwester 8-kołowy,
różnica w porównaniu z 6-kołowym jest taka,
że pod jego tylnymi kołami nie powstają niepotrzebne ślady, w których na miękkim terenie
gromadziłaby się woda.
„Powierzchnia pozostaje względnie równa,
dzięki czemu da się zbierać kłody forwarderem
długim wózkiem i nie robić przy tym głębokich
śladów” — tłumaczy Tommi.

Nierówny teren wymaga zwinnej
maszyny

Gdy Tommi wymienia cechy modelu 1010G najistotniejsze dla jego czynności, do głosu dochodzą natychmiast trzy kwestie: lekkość, zwrotność na trudnym terenie oraz zwinność.
Niewielka masa 1010G przekłada się na nieduży nacisk na podłoże i możliwość pracy nawet
w szczególnie wymagających okolicznościach
— standardowy 8-kołowy model 1010G waży
16 600 kg; masa najlżejszej wersji — z ośmioma
mniejszymi kołami — wynosi natomiast
14 700 kg.
Odpowiedni prześwit pod pojazdem w połączeniu z odpowiednio dobraną długością ramy
przedniej czyni maszynę idealną do manewrowania w trudnym terenie, takim jak obszary skaliste.
„Ta maszyna się w lesie nie kołysze, jej duże
koła nie uderzają o każde wgłębienie w ziemi, po
pniakach i kamieniach przejeżdża się nią płynnie i dobrze się wspina” — podsumowuje Tommi.

„Dzięki IBC
operator może
pracować bez
stresu. A sam
żuraw? Chodzi jak
marzenie.”
Do zwinności przyczynia się wąski rozstaw
osi — sprawia, że promień skrętu jest mniejszy. Dzięki temu nie są potrzebne przestronne,
sześciometrowe skrzyżowania — w zupełności
wystarczają drogi o szerokości czterech metrów.
Pod względem rozstawu osi 1010G oferuje
opcje 4 400 mm, 4 800 mm oraz 5 200 mm.

IBC odciąża głowę, a TimberMatic
Maps dodatkowo podnosi
wydajność

Vepsäläinenowie korzystają też z funkcji Intelligent Boom Control (IBC, inteligentne sterowanie żurawiem), opcjonalnej w przypadku wysięgników CF5. Tommi twierdzi, że IBC znacznie
ułatwia pracę, odciążając głowę na potrzeby
innych czynności.
„Dzięki IBC operator może pracować bez
stresu i myśleć o czymś innym niż tylko o
ruchach żurawia. A sam żuraw? Chodzi jak
marzenie.”
Aby zademonstrować precyzję żurawia,

Tommi używa chwytaka do wyjęcia korzenia,
który ciasno utknął w gąsienicy — z dokładnością rzędu centymetra.
Również oprogramowanie mapy stanowi
dla Vepsäläinenów zasadniczy element roboczego wyposażenia.
„Na 95 procent naszych operacji składa się
trzebież. Jeśli mapa pokazuje, którędy biegną
wykonane wcześniej drogi wyrębowe, to nie
musisz niepotrzebnie błądzić. Na mapie widać
też miąższość kłód.”
Tommi nie poprowadziłby już maszyny bez
obrotowo-niwelowanej kabiny, która na nierównym terenie łagodzi obciążenia i znacząco
podnosi komfort operatora.

Niezawodna obsługa i niezawodne
maszyny

Syn Tommiego Iiro ze swoim
dziadkiem Kyöstim Vepsäläinenem
odwiedzają obszar wyrębu.

Przedsiębiorstwo Vepsäläisen Metsäkoneyhtiö jest klientem John Deere od samego
początku. Tommi ceni sobie prostą konserwację, dostępność części zamiennych w krótkim
czasie oraz przystępność.
„Części można dostać w odległości zaledwie 60 kilometrów. Czasami są też one wysyłane za pośrednictwem lokalnych firm i trafiają prosto pod nasze drzwi. Poza tym z
biegiem lat krok po kroku się uczysz, i niekiedy podstawową obsługę serwisową udaje
się przeprowadzić samodzielnie” — mówi
Tommi.
Z doświadczeń Tommiego wynika, że personel John Deere jest naprawdę przystępny:
odpowiedź na pytanie można otrzymać nawet
jeszcze tego samego wieczora, na przykład
przez WhatsApp. Ale naturalnie głównym źródłem zadowolenia jest to, że same maszyny
okazują się niezawodne — rok za rokiem,
dekadę za dekadą.
„I po co coś zmieniać, skoro jest świetnie?”
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DOBRE
RADY
Nowe poliwęglanowe szyby RENCRAFT® Super
Hard Coat (ECE 43R LEVEL L) — zgodne z
wymaganiami normy ISO 21876, która weszła w
życie we wrześniu 2020 roku — stanowią teraz
element standardowego wyposażenia maszyn
leśnych John Deere.
Nowe szyby skuteczniej opierają się zużyciu
pod wpływem czynników zewnętrznych: znacząco
polepszona jest ich odporność na zarysowanie i
na działanie substancji chemicznych oraz środków
czyszczących. Ponadto szyba przednia kabiny
obrotowej i szyba tylna kabiny stałej forwardera
są teraz o prawie 50% grubsze niż dotąd. Grubszy
materiał oznacza skuteczniejsze wytłumienie
akustyczne, co czyni z kabiny jeszcze cichsze
środowisko pracy.

„Klienci nie odczują
cenowo zmiany
materiału na szyby.”

Niko Solopuro,
Product Marketing Manager,
Forwarders & Automation

Także właściwości optyczne nowych szyb są
znakomite. Nowa, trwała powłoka powstaje
już w procesie produkcyjnym, dzięki czemu
nie ma potrzeby nakładania osobnej powłoki,
powodującej zawsze drobne odkształcenia.
„Klienci nie odczują cenowo zmiany materiału
na szyby. Co więcej, nowe szyby mogą też
być zakładane we wszystkich oferowanych w
ostatnim czasie modelach z kabinami stałymi bądź
obrotowo-poziomowanymi” — wyjaśnia Niko
Solopuro, kierownik ds. marketingu produktów z
zakresu ciągników zrywkowych i automatyki.
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Dobra widoczność
i lepsze
wytłumienie

Kontrakt na obsługę serwisową
źródłem dalekosiężnych korzyści dla irlandzkiego
przedsiębiorstwa leśnego

TEKST PAUL GOLDEN, FOT. JOHN DEERE

W branży, dla której dostępność maszyn ma fundamentalne znaczenie i prace
konserwacyjne trzeba starannie planować, kontrakt na obsługę serwisową z
John Deere zapewnia firmie PM Processing istotną przewagę konkurencyjną.
PM Processing, z siedzibą w
Enniskillen w Irlandii Północnej, to
rodzinne przedsiębiorstwo leśne,
które świadczy kompleksową
obsługę — obejmującą wszystkie
etapy od lasu po tartak — na terenie
całego kraju. Założone zostało w
roku 1989 przez Pata McManusa,
który teraz prowadzi działalność
razem z córką Patricią i synami
Martinem oraz Paulem.
Firma dysponuje trzema
harwesterami John Deere:
dwoma 1470G i jednym 1470E, a także trzema
forwarderami: po jednym 1510G, 1510E i 1210E.
„Korzystaliśmy też z innych marek, jednak
John Deere stale udoskonala swoje maszyny i
między innymi to przesądziło, że na przestrzeni
ostatnich sześciu lat kupiliśmy ich aż pięć” —
opowiada McManus. „Poza tym poziom obsługi
świadczonej przez wszystkich członków zespołu
John Deere, od sprzedaży i zaopatrzenia w części
po techników serwisu terenowego i opiekę nad
klientem, jest po prostu świetny.”

Znakomita wartość w korzystnej cenie
PM Processing wybrało kontrakt na obsługę
serwisową TimberCare™ dla wszystkich swoich
maszyn, co zdaniem McManusa oferuje doskonały
stosunek wartości do ceny, dopilnowując
minimalizowania poważnych awarii i kosztownych
przestojów poprzez profilaktykę czynną w
utrzymaniu ruchu.
„Niezawodność, dostępność części zamiennych

i obsługa są dla nas kluczowymi
kryteriami decyzji o zakupie
maszyny, a za sprawą TimberCare
nie musimy się obawiać ukrytych
opłat czy niespodziewanych
kosztów” — mówi.
„Obsługa jest świadczona na
miejscu, a proces zamawiania części
przebiega bardzo sprawnie. Kiedy
składamy zamówienie u John Deere
Forestry w Wicklow [Irlandia],
już następnego dnia możemy je
odebrać z lokalnego terminala
kurierskiego, co skraca czas trwania przestoju do
minimum. Ponadto firma oferuje wyjątkową poradę
awaryjną i wsparcie w rozwiązywaniu problemów
przez telefon.”

Znakomite relacje

Korzyści płynące z kontraktu na obsługę serwisową
dają się odczuć na przestrzeni całego okresu
eksploatacji maszyn. PM Processing ma w planach
na kolejny rok wymianę najstarszego ze swoich
harwesterów — przebieg zbliża się do 19 000 godzin
pracy — i jego wysoką wartość rynkową McManus
przypisuje właśnie konserwacji, jaką był objęty.
„Praca z maszynami John Deere to czysta
przyjemność” — dodaje. „Te maszyny mają wszystko,
czego potrzeba operatorowi, żeby mógł pracować
komfortowo, i w związku z tym tak wydajnie, jak to
tylko możliwe. Na przestrzeni ponad dwudziestu
lat wypracowaliśmy wspaniałe relacje, i z
zainteresowaniem wypatrujemy dalszych innowacji,
jakie w branży będzie wprowadzać John Deere.”
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H424 —
UNIWERSALNA
głowica harwesterowa

Dane techniczne głowicy H424
Masa: 1 100 kg
Maksymalna średnica ścinki: 620 mm
Maksymalne otwarcie rolek posuwu: 640 mm
Maksymalna prędkość posuwu: 4,3–5,3 m/s
Siła posuwu: 27 kN
Maszyny podstawowe: 1070G, 1170G, 1270G
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Przedsiębiorstwo Tapiolan Kone Oy zleciło
dwóm swoim pracownikom przetestowanie
nowej głowicy harwesterowej H424 — zarówno
w trzebieży jak i na obszarze regeneracyjnym.
Starszy operator, posiadający aż 30-letnie
doświadczenie w branży, był pod wrażeniem
nowego przebiegu przewodów.
TEKST MARIA LATOKARTANO, FOT. KARI MERIKANTO

W

łaśnie przewody były tym, co w głowicy harwesterowej H424
jako pierwsze zwróciło uwagę Teemu Suveli. Zostały one
poprowadzone inaczej, niż miało to miejsce w modelu H414,
którym Suvela posługiwał się wcześniej.
„Z miejsca wydało mi się, że ta głowica harwesterowa została zaprojektowana lepiej od jej poprzedniczki. Nowy przebieg przewodów daje
poczucie, że ich trwałość nie będzie już problematyczna” — mówi Teemu
Suvela.
Przedsiębiorstwo Tapiolan Kone Oy, zajmujące się wyrębem w Sawonii
Północnej oraz Południowej, poddało próbie nowoczesną głowicę harwesterową John Deere H424 jeszcze w październiku. O tym, jak się ona
sprawuje, obok Teemu Suveli przekonać się mógł Mika Suvela. On sam na
przestrzeni kariery zebrał doświadczenia użytkowania 15 różnych głowic
harwesterowych marki John Deere.
„Głowice harwesterowe na ogół mają taką czy inną cechę, która z czasem zaczyna przeszkadzać. Ale w H424 nie stwierdziłem niczego takiego”
— mówi Mika Suvela.
Mika Suvela przyznaje, że w modelu H424 początkowo zainteresował
go w szczególności przeprojektowany przebieg przewodów.
„Dostałem od kogoś zdjęcie tej głowicy, i musiałem je sobie powiększyć, żeby dobrze się przyjrzeć przewodom. Teraz rzeczywiście rozwiązano to jak należy.”

Idealna do drzewostanu regeneracyjnego

„Ta głowica
podaje ogromny
moment, dzięki
czemu pozwala
manipulować
pniami pewnie i
mocno.”
– Teemu Suvela

John Deere wprowadził głowicę harwesterową H424 na rynek jesienią
2020 roku. Idealna do dalszych etapów trzebieży i do drzewostanu regeneracyjnego, zastępuje ona model H414. W porównaniu z poprzedniczką
H424 oferuje większy kąt przechyłu w tył oraz nowe położenie tylnych
noży okrzesujących — to zmiany, które ułatwiają pracę na zboczach oraz
manipulowanie zakrzywionymi pniami. Ponadto przesunięcie noży okrzesujących polepszyło dokładność noża z układem dwukolorowego znakowania kłód.
Teemu i Mika Suvelowie wypróbowali nową głowicę harwesterową na
obszarach zarówno regeneracji, jak i trzebieży — i wypowiadają się o tym
doświadczeniu pozytywnie.
„Ta głowica podaje ogromny moment, dzięki czemu pozwala manipulować pniami pewnie i mocno. Z głowicami harwesterowymi problem bywa
taki, że dają się przeważyć, zwłaszcza przy posuwie dużych pni, a przez to
rolka pomiarowa kręci się bez obciążenia i dokładność piłowania jest niedokładna. Z H424 pracuje się precyzyjniej” — ocenia Teemu Suvela.
Mika Suvela stwierdza, że pod względem momentu ta głowica bryluje,
w szczególności na obszarach regeneracyjnych, gdzie drzewa są pokaźne.
„W 600-litrowym lesie świerkowym posługując się H424, wyprodukowałem o 10 metrów sześciennych więcej niż na H413” — mówi Mika
Suvela.

Łatwiejsza wymiana łańcucha

Model H424 jest wyposażony w nowy zespół piły SuperCut 100S.
Wydajność i niezawodność tego zespołu piły są podwyższone za sprawą
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nowej generacji napinacza z funkcjami automatycznego napinania łańcucha oraz mechanicznego blokowania prowadnicy.
„Długa prowadnica mniej drga, a przy tym łańcuch łatwiej się wymienia, bo nie wymaga to
dociskania prowadnicy na sprężynie” — tłumaczy Mika Suvela.
Nowe rozwiązania konstrukcyjne zaprojektowano też pod kątem konserwacji głowicy harwesterowej — teraz odbywa się to wygodniej, i nie
trzeba jej w tym procesie przestawiać.

Zaintrygowani „marką Deere’a”

Właściciel Tapiolan Kone, Jarmo Suvela, odbiera
telefon gdzieś w regionie Suonenjoki. Zamierzał
przyjechać na obszar Kerkonkoski i zobaczyć, jak
jego syn Teemu wyrabia kłody za pomocą H424
— ale plan się zmienił, kiedy okazało się, że
cztery z maszyn przedsiębiorstwa trzeba szybko
przetransportować na nowe obszary.
Jarmo Suvela przyznaje, że już od dłuższego
czasu myślał o zakupie nowego harwestera.

„Chciałem wypróbować markę Deere’a. Zapytałem, czy to by wchodziło w grę.”
Kierownik sprzedaży John Deere na region
Finlandii Środkowej, Herkko Saukkomaa, prędko
zaaranżował próbę harwestera 1170G z głowicą
harwesterową H424.
„Latem nasz rejon się rozrósł, i teraz obejmuje
trzebież oraz operacje przerębowe. Ciekawie
będzie się przekonać, jak nowa głowica harwesterowa radzi sobie z większymi drzewami.”
Przemysł leśny podlega cyklowi koniunkturalnemu — charakteryzują go następujące po sobie
wzrosty i spadki. Okresy zwyżkowe i spadkowe
znajdują odzwierciedlenie — poprzez zmiany w
wielkości produkcji — także w wyrębie, wobec
czego nowe inwestycje trzeba starannie planować.
Jarmo Suvela ceni sobie niezawodną obsługę
ze strony John Deere.
„Mamy zawarty kontrakt z John Deere Forestry. Ich instruktor serwisu jest bardzo dyspozycyjny i służy świetnymi radami.”

H424 to „świetny zawodnik”

W tych dniach Jarmo Suvela, kierując firmą
Tapiolan Kone, rzadko ma czas siąść samemu za
sterami harwestera. W sprawie H424 ufa, jak
twierdzi, osądowi Teemu i Miki Suvelów.
Co zatem oni myślą na temat H424?
„H424 to solidna głowica harwesterowa, idealna do większych i średniej wielkości harwesterów. Potrafię sobie wyobrazić, jaką moc wykrzesałby z tej głowicy harwester taki jak 1270G”
— ocenia Teemu Suvela.
Mika Suvela, który ma za sobą 30 lat wyrębu
wyłącznie maszynami marki John Deere, jasno
stwierdza: „Głowica H424 to świetny zawodnik.”
„H424 to porządna uniwersalna głowica harwesterowa. Jest odpowiednia i dla podwykonawcy dysponującego jedną maszyną, i dla tych,
w których przypadku ścinka wiąże się raczej z
obalaniem regeneracyjnym.”

„Ciekawie będzie
się przekonać,
jak nowa głowica
harwesterowa radzi
sobie z większymi
drzewami.”
– Herkko Saukkomaa

Tapiolan Kone Oy

Rok założenia: Spółkę Tapiolan Kone Oy powołał
w 1977 roku dziadek Teemu Suveli, Jouko Suvela,
który pozyskaniem drewna zajmował się już pod
koniec lat 60.
Zatrudnienie: około 15 osób
Park maszynowy: 4 harwestery, 5 forwarderów:
John Deere 1170G i 1170E oraz 1510E, 1210E i 1110E
Obszar działalności: Przedsiębiorstwo pozyskuje
drewno w Sawonii Północnej oraz Południowej.
Roczny wyrąb: 250 000–300 000 m3
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AKTUALNOŚCI

RH Techniek dostarcza maszynę John Deere 1110G do Meulendijks. Od lewej: Renzo Hebbink, Ronnie Schepens, Hugo Akkermans, Antoon
Meulendijks i Mathijs Meulendijks.

Hencon Forestry inwestuje w obsługę klienta
W warsztacie Hencon Forestry
zatrudnionych zostało pięciu
nowych specjalistów, wskutek
czego zespół techników
serwisu rozrósł się do
dziesięciu osób. Rekrutowano
także nowego kierownika ds.
części i nowego pracownika
wsparcia technicznego.

H

encon Forestry jest przede wszystkim
partnerem dla swoich klientów. „Nasi
klienci mogą na nas liczyć także po tym,
jak dokonają u nas zakupu maszyny. Oczywi-

ście, kupno i sprzedaż odpowiedniej, wysokiej
jakości maszyny, która sprawdzi się w szczególnych zastosowaniach klienta, to istotna kwestia.
Ale zasadnicze znaczenie ma rzetelna obsługa,
ponieważ wszelkie przestoje wstrzymujące działalność, są zawsze bardzo kosztowne” — tłumaczy Dirk-Jan Winkelhorst, dyrektor zarządzający Hencon Forestry.
Dzięki temu międzynarodowi klienci będący
użytkownikami rozdrabniarek AXSEL, a także
klienci John Deere Forestry z Holandii oraz części Niemiec w dalszym ciągu będą mogli otrzymywać ze strony Hencon Forestry obsługę z
jakiej ta firma jest znana.

Nowy dealer w Danii
John Deere Forestry ma
przyjemność powitać w gronie
swoich duńskich dealerów
firmę Skovteknik DK.

S

kovteknik DK, z siedzibą w duńskim Frederikshavn, świadczy sprzedaż i obsługę
serwisową szwedzkiej spółce John Deere
Forestry AB od 2002 roku. W październiku 2020

przedsiębiorstwo Skovteknik DK zostało niezależnym dealerem maszyn leśnych John Deere na
Danię.
Skovteknik DK posiada punkty obsługi
klienta, magazyny części zamiennych i warsztaty
serwisu maszyn we Frederikshavn, w Vinderup
oraz w Randers. Ponadto Skovteknik DK dysponuje usługowym pośrednictwem w Sorö. „Rozmieszczenie naszych punktów obsługi klienta
pozwala nam skutecznie zaspokajać potrzeby

Wzmożona współpraca z RH Techniek

Kolejną zmianą na korzyść jest zacieśnienie więzów współpracy z firmą RH Techniek w
Maarheeze (znaną dawniej jako Van de Gevel).
Jej właściciele Ronnie Schepens i Hugo Akkermans powołali do życia nowoczesne przedsiębiorstwo, pod nową nazwą i z nową siedzibą. Od
trzech lat RH Techniek jest oficjalnym subdealerem maszyn leśnych John Deere, funkcjonującym pod szyldem Hencon Forestry.
RH Techniek zajmie się obsługą serwisową
maszyn leśnych John Deere, natomiast Hencon
Forestry pozostanie podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż maszyn leśnych John Deere,
oferującym ponadto wsparcie techniczne na
tym polu.

klientów w Danii. Poza tym nasz profesjonalny i
doświadczony personel świadczy obsługę użytkownikom maszyn leśnych John Deer już od prawie 20 lat. To wszystko przekłada się na mocny
udział w duńskim rynku” — tłumaczy CEO i właściciel spółki Claus Kammer.
„Skovteknik DK cieszy się doskonałą reputacją, na którą zapracowaliśmy sobie, oferując użytkownikom maszyn leśnych sprawdzone,
wysokiej jakości części i wsparcie serwisowe.
Mianowanie Skovteknik autoryzowanym dealerem na Danię jest elementem naszej strategii
rozwoju” — podsumowuje Alexander Erbe, Territory Sales Manager w John Deere Forestry Oy.
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John Deere
na okrągło
Tommi Vepsäläinen pracuje wieczorami
i nocami — maszyny są zajęte prawie
przez całą dobę.
Zobacz cały artykuł na stronie 14.

