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Boli sme pri tom

Výrobcovia populárneho LKT si pripomenuli 40-ročný príbeh plný zvratov, vzostupov i pádov, najmä však úspechov a slávy

Ako maco z Trstenej do hory sa vybral...
Áno, je to 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 koncom septembra pripomenula 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 v rámci
krajín východnej a strednej Európy vyrobili na Slovensku. Čo však zdôraznil
zvlášť - 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!

Pohľad do výrobnej haly LKT, s.r.o. Trstená.

Nový dizajn LKT a najnovšia
generácia strojov
2009. V tomto roku začali v
LKT s.r.o. 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. Sú to však
aj rôzne prídavné zariadenia,
vrátane diaľkového ovládania...
(bj)
Súčasťou 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 (foto vpravo), ktorý je
na výrob ných linkách ﬁrmy
ôsmy rok. Ešte väčšmi upútal
nový „maco“ – LKT 81 ITL
(foto hore). Ide o nový rad so
systémom JCB a s prevodovkou Powershift, ktorý prichádzal postupne na svet od roku

Na oslave štyridsiatky po prezentácii
nového dizajnu LKT nechýbali ani ďalšie
zaujímavé sprievodné akcie. Návštevníkom sa do rúk dostala publikácia „40 rokov LKT“, kalendár „LKT 2012“, pozreli

si rôzne archívne materiály. Pekným oživením podujatia bola aj vernisáž výtvarných prác detí „O lesnom kolesovom traktore“ a veselý kolotoč folklórneho tanca
a spevu...
Ing. Beáta Jendrušáková

V LKT najmä zamestnanci ZTS Žijeme s LKT
● Firma LKT s.r.o. v Trstenej dnes zamestnáva v
priemere 90 zamestnancov. Približne 80 percent
sú bývalí zamestnanci závodu ZTS. Vzhľadom na
nedostatok kvaliﬁkovanej
pracovnej sily a stále existujúcu potrebu prijímať
nových
zamestnancov,
svoje uplatnenie vo ﬁrme
nachádzajú aj ľudia bez
strojárskeho
vzdelania
a praxe. Firma takýchto
zamestnancov na potrebné
pozície vo vlastnej réžii
rekvaliﬁkuje
a približne po roku ich pôsobenia
sú schopní plnohodnotne
vykonávať danú profesiu.
Najviac potrebuje operátorov obrábacích centier,
obrábačov kovov – horizontkárov a zváračov.
Firma zabezpečuje pre
zamestnancov stravovanie, prispieva im na dopravu do zamestnania, na
rôzne kultúrne, spoločenské aj športové akcie, od-

meňuje zamestnancov pri
životných aj pracovných
jubileách. V lete v spolupráci s odborovou organizáciou organizuje letné dovolenky, väčšinou formou
pobytu pri mori...
● Firma LKT v Trstenej
má za posledné 3 roky 25percentný medziročný nárast tržieb. V tomto roku by
mal objem výroby prekročiť 3,2 milióna eur, pričom
vo ﬁrme plánujú vyrobiť
35 traktorov. Pre LKT by
mal byť tento rok prelomový. Firma spolupracuje
s viac ako 120 dodávateľmi, ktorých väčšina je zo
Slovenska. Rozhodujúci
dodávatelia sú FERONA,
SAUER DANFOSS, DS
Martin, Metalurg Steel,
Alu König Frankstahl,
MESSER, ESAB Slovensko, Lankwitzer, Hansa
Flex, ISCAR, Compel
Metal Martin, Ozubáreň
Martin, Praktis Prakovce
a iní.

Žijeme s LKT – (nielen napríklad pri tlačení kapusty).
Väčšina zamestnancov ﬁrmy
sú dlhoroční pracovníci a tak
ich osud je doslova úzko spätý s osudom tejto spoločnosti,
ktorej vekom podobných je na
Orave možno len ako prstov na
ruke.

