Boli sme pri tom
Výrobcovia populárneho LKT si pripomenuli 40-ročný príbeh
plný zvratov, vzostupov i pádov, najmä však úspechov i slávy

Ako maco z Trstenej do hory sa vybral...
Áno, je tomu už 40 rokov, čo začali z Hornej Oravy prúdiť do
sveta prvé úspešné lesné kolesové traktory. Vznikla tak dlhodobá tradícia, ktorej však vždy dominovali dobré časy nad tými
zložitejšími. Značku populárneho „lakatoša“ s logom medveďa
nesie dnes spoločnosť LKT, s.r.o. v Trstenej, ktorá si pripomenula koncom septembra zaujímavý vývoj fabriky. Pod názvom
„Deň lesných traktorov LKT“ sa v neďalekej Brezovici stretli
priamo v lese zástupcovia výrobcu s obchodnými partnermi,
majiteľmi a priaznivcami tejto renomovanej značky.
Riaditeľ spoločnosti LKT, s.r.o. Ing. Peter Šinál v slávnostnom
príhovore pripomenul, že výroba špeciálnej lesnej techniky
v Trstenej siaha do roku 1971. Vtedy začali s výrobou lesného
kolesového ťahača LKT 75. Bol to vôbec prvý lesný kolesový ťahač, ktorý vyrobili v rámci krajín východnej a strednej Európy
na Slovensku. Čo však zvlášť zdôraznil, doteraz výrobné linky
opustilo už viac než 17 tisíc špeciálnych lesných traktorov značky LKT rôznych typov!

Úspech v predaji modernizovaných LKT za posledné obdobie
potvrdzuje, že nastúpený trend pri vývoji a výrobe špeciálnych
lesných strojov, ktorým sa spoločnosť LKT uberá je správny. Veď
o tieto výrobky je záujem už v celej Európe. Najviac odberateľov
je z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska, Poľska, Ruska,
Ukrajiny a v neposlednom rade v krajinách bývalej Juhoslávie.
Pre ilustráciu, len počas posledných dvoch rokov spoločnosť
LKT, s.r.o. poslala do Bosny a Hercegoviny 65 traktorov, čo je
pri momentálne mimoriadne silnej medzinárodnej konkurencii
„veľkých škandinávskych hráčov“ veľmi dobrý výsledok... Predchádzajú ho čoraz úspešnejšie prezentácie LKT na významných
svetových výstavách, akými sú INTERFORST, LESDREVMAŠ
a KWF Tagung, na ktorých sa zúčastňujú najvýznamnejší výrobcovia lesnej techniky z celého sveta. A že sa tam konštruktéri
a výrobcovia z Oravy nestrácajú svedčí fakt, že dnes sa zaraďujú
medzi piatich svetových výrobcov lesných ťahačov vo výkonovej rade od 75 kW do 130 kW!

Medzi piatimi svetovými výrobcami lesných ťahačov
vo výkonovej rade od 75 kW do 160 kW!

Prezentácia nového dizajnu LKT a najnovšej generácie strojov
Súčasťou slávnostných osláv na Orave bola okrem iného
prezentácia nového dizajnu LKT. Počas ukážok traktorov LKT
priamo v náročnom horskom teréne zaujali odbornú verejnosť
najmä ťahač novej generácie s hydrostatickou transmisiou pod
označením LKT 82, ktorý vyrábajú ôsmy rok. Ešte väčšmi upútal nový „maco“ - LKT 81 ITL. Ide o nový rad so systémom JCB
a s prevodovkou Powershift, ktorý prichádzal postupne na svet
od roku 2009. V tomto roku začali jeho sériovú výrobu. Noví
zákazníci určite ocenia vysoký výkon motora, hydrodynamickú transmisiu, novú komfortnú bezpečnostnú kabínu s nízkou
hladinou hluku, servoriadenie s núdzovým ovládaním stroja,
zväčšený objem palivových nádrží, pneumatiky so zvýšenou
nosnosťou a priechodnosťou v ťažkom teréne, ale sú to aj rôzne
prídavné zariadenia, vrátane diaľkového ovládania...
Na oslave štyridsiatky nechýbali ani ďalšie zaujímavé sprievodné akcie. Návštevníkom sa do rúk dostala publikácia „40
rokov LKT“, kalendár „LKT 2012“, prehliadli si rôzne archívne
materiály. Pekným oživením podujatia bola aj vernisáž výtvarných prác detí „O lesnom kolesovom traktore“ a veselý kolotoč
folklórneho tanca a spevu...
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VÝROBCA LESNEJ KOLESOVEJ
TECHNIKY SO 40-ROČNOU
TRADÍCIOU!

Výroba lesných kolesových traktorov v Trstenej má dlhodobú tradíciu.
Vývoj a výroba lesnej ťažbovej techniky siaha ďaleko späť až do roku 1971,
kedy vyšli do našich i zahraničných lesov prvé lesné kolesové traktory...
V budúcom roku 2011 to bude teda už 40 rokov! Naša spoločnosť LKT,
s.r.o. nadväzuje na tradíciu výroby a svojim know-how sa zaraďuje medzi
popredných európskych výrobcov lesnej kolesovej techniky.
Na najväčšom európskom lesníckom veľtrhu INTERFORST 2010 v Mníchove sme zaznamenali úspešnú premiéru traktorom LKT 81 ITL, ktorý je
predstaviteľom modernizácie v rámci ergonómie, úžitkových vlastností a výkonu stroja, umožňuje pokrokové technológie ťažby a približovania dreva.
Konkrétne je to:
■ Vysoká komfortnosť obsluhy stroja s bezpečnostnou kabínou
■ Vysoký výkon motora
■ Hydrodynamická transmisia
■ Nízka hladina hluku v kabíne
■ Servoriadenie s núdzovým ovládaním stroja
■ Zväčšený objem palivových nádrží
■ Pneumatiky so zvýšenou nosnosťou a priechodnosťou v ťažkom teréne
■ Využívanie rôznych prídavných zariadení
V Mníchove sme predstavili aj ťahač s hydrostatickou transmisiou pod
označením LKT 82. Výborne sa osvedčilo rozšírené vyhotovenie s nadstavbou, ktorou môže byť hydraulická ruka, zverný oplen /klembank/, diaľkové
ovládanie...
● Značku LKT poznajú už tisíce spokojných užívateľov v mnohých
krajinách, preto veríme, že aj lesné traktory z výrobného programu
na rok 2011 prinesú svojim užívateľom spoľahlivé služby
● Značka LKT je silnou zárukou toho, že naše výrobky spĺňajú
všetky mimoriadne prísne technické a ekologické normy a predpisy ●

