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VYVÁÎECÍ SOUPRAVY

Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru
John Deere 770D pﬁedurãují jeho vyuÏití zejména v prvních
probírkách a ke zpracování stromÛ s malou v˘ãetní tlou‰Èkou.
Kompaktní ãtyﬁkolov˘ John Deere 770D se pohybuje sviÏnû a
obratnû i v hust˘ch porostech, aniÏ by po‰kodil kolem stojící
stromy. Optimální rozloÏení hmotnosti a velmi robustní
konstrukce tohoto harvestoru zaruãují vynikající stabilitu pﬁi
pohybu terénem.
John Deere 1070D je dobrou volbou pro tûÏební plochy, kde je
nezbytné nasadit od probírek aÏ po pﬁedm˘tní tûÏby efektivní
a mnohostrann˘ harvestor. ·iroká nabídka kácecích hlavic,
dosah hydraulické ruky aÏ do vzdálenosti 11,3 m a spolehliv˘
motor umoÏÀují harvestoru 1070D pracovat s vysokou
v˘konností i ve sloÏit˘ch tûÏebních podmínkách.
Siln˘ motor John Deere a hydrostatická pﬁevodovka umoÏÀují,
aby si Vá‰ harvestor snadno poradil s kaÏd˘m terénem.

Ò JOHN DEERE

Díky vysoké stabilitû harvestoru, jeho nízkému tûÏi‰ti a
úãinné rámové brzdû jsou tûÏební práce pohodlné a
bezpeãné.

Rozpûtí nasazení harvestorÛ 770D a 1070D

1470D

Ergonomické prvky obsluhy, skvûl˘ v˘hled z kabiny do
v‰ech smûrÛ a reflektory s vysokou svítivostí ulehãují
operátorovi jeho práci. Rychlé a pﬁesné hydraulické ruky
s paralelnû veden˘mi rameny, stejnû tak jako progresivní
palubní poãítaãov˘ systém Timbermatic 300 pak dotváﬁí
vysokou uÏitnou hodnotu tûchto strojÛ.

1270D
1070D
770D

·iroká nabídka kácecích hlavic John Deere umoÏÀuje
vybrat si pro kaÏdé pouÏití ten prav˘ agregát. Harvestory
770D a 1070D mají k dispozici stejné základní souãástky
jako ve‰kerá lesní technika John Deere.

V¯KONNOST

SPOLEHLIVOST

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

770D 1070D

HARVESTORY

OSVùDâENÁ KVALITA. DLOUHÁ ÎIVOTNOST. SNADNÁ Ú

Hydraulická ruka s paralelnû
veden˘mi rameny není jen
rychlá a pﬁesná, ale také lehce
ovladatelná díky svému
logickému pohybu. Její
údrÏba je jednodu‰e ﬁe‰ena.
Dosah hydraulické ruky ãiní
7,9 m.

V˘konn˘ hydraulick˘ systém
umoÏÀuje i ve sloÏit˘ch tûÏebních
podmínkách bezproblémovou práci.
Velk˘ prÛmûr hydraulick˘ch hadic
a jejich vedení minimalizuje ztrátu
tlaku. Kvalitní systém filtrÛ pﬁispívá
k dlouhé Ïivotnosti jednotliv˘ch
komponent.

Spolehlivé kácecí hlavice H742 a 745 se
dvûma nebo ãtyﬁmi podávacími válci
disponují ‰irokou nabídkou volitelného
vybavení. Je moÏné si vybrat z rÛzn˘ch
typÛ podávacích válcÛ a motorÛ stejnû
tak jako z mnoha voleb pro barevné
znaãení a o‰etﬁení paﬁezÛ.
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Á ÚDRÎBA.

770D

Informaãní systém Timbermatic
300 vycházející z prostﬁedí
Windows je v˘konn˘ a lehce
ovladateln˘. Funkãní parametry
systému byly navrÏeny na základû
zku‰eností operátorÛ a s ohledem
na souãasné provozní poÏadavky
lesního hospodáﬁství.

Kabina stroje odpovídá v‰em
bezpeãnostním pﬁedpisÛm a poskytuje
vynikající v˘hled do v‰ech stran. Je
zvukotûsná a disponuje v˘konnou
klimatizací. K jejímu vybavení patﬁí
také rádio s CD pﬁehrávaãem.
Velkoplo‰ná okna jsou vyrobena z
tónovaného polykarbonátu a mohou
b˘t vybavena sluneãními clonami.
Odolné sedadlo je nastavitelné. K
vybavení kabiny patﬁí halogenové nebo
xenonové reflektory. Volitelnû je k
dispozici vyrovnávání polohy kabiny
+/- 10 °.

Naftov˘ motor John Deere PowerTech 4045
HTJ se vyznaãuje nízkou spotﬁebou paliva
a vysok˘m toãiv˘m momentem pﬁi niÏ‰ím
poãtu otáãek. Chladící systém motoru a
hydrauliky pracuje i v extrémních
podmínkách spolehlivû. MontáÏní díly, na
kter˘ch je nezbytné provádût údrÏbu dennû
nebo v pravideln˘ch intervalech, jsou lehce
pﬁístupné.
Kryt motoru se skládá ze dvou ãástí.
ÚdrÏba je tak mnohem jednodu‰‰í a
bezpeãnost práce se tím zvy‰uje. Ke
standardnímu vybavení stroje patﬁí
napﬁíklad elektrické plnící ãerpadlo
paliva a hydraulického oleje nebo
vakuové ãerpadlo.

Zadní nápravy jsou robustní
a spolehlivé, jejich svûtlost je
dimenzována více neÏ
velkoryse. Znaãná taÏná síla
poskytuje neomezenou
pohyblivost i v tom nejtûÏ‰ím
terénu.

Odoln˘ kryt podvozku
je moÏné spou‰tût a
zvedat navijákem.
V‰echny body údrÏby
jsou snadno a bezpeãnû
dostupné.

Rám a stﬁedov˘ kloub jsou dimenzovány
na vysokou zátûÏ. V˘sledkem je vyváÏen˘
podvozek se silnou rámovou brzdou.
Umístûní stﬁedového kloubu, úhel ﬁízení
+/- 40° a velká svûtlost poskytují
harvestoru vysokou pohyblivost a mal˘
polomûr otáãení.

V¯KONNOST

SPOLEHLIVOST

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

770D 1070D

HARVESTORY

EFEKTIVITA. STABILITA. V¯KON. NÍZKÉ PROVOZNÍ N
UÏ témûﬁ 60 let vyvíjí a vyrábí John Deere lesní techniku. Tyto znalosti
a bohaté zku‰enosti se odráÏejí také na vzhledu a v provedení harvestorÛ
770D a 1070D.

Vysoce v˘konné, elektronicky ﬁízené Common Rail motory
disponují vstﬁikováním paliva vyvinut˘m spoleãností John Deere.
Tyto motory poskytují jiÏ pﬁi niÏ‰ích otáãkách vy‰‰í toãiv˘
moment 498 Nm (770D), resp. 779 Nm (1070D). Hlavními
pﬁednostmi jsou pak niÏ‰í spotﬁeba paliva a del‰í Ïivotnost v‰ech
komponent.

STRANY
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Vysok˘ toãiv˘ moment poskytuje i v netvrd‰ích podmínkách
dostatek v˘konu nezbytného pro rychlou a efektivní tûÏbu dﬁeva.

Díky kapalinové spojce ventilátoru je v˘kon motoru harvestoru
1070D pouÏit k chlazení jen v pﬁípadû potﬁeby.
Del‰í intervaly údrÏby zvy‰ují ekonomickou rentabilitu stroje.
Pﬁíkladem mohou b˘t prodlouÏené intervaly údrÏby z 250 na
500 motohodin pro motorov˘ olej a filtry.

Í NÁKLADY.

Nové vysoce pﬁesné ﬁízení podávání v systému Timbermatic
300 poskytuje odvûtvení optimální rychlostí a silou. Zv˘‰en˘
pracovní tlak na 28 MPa u harvestoru 1070D zamezuje
prokluzu a zlep‰uje tak kvalitu v˘roby.
Bezpeãnostní systém proti prokluzu umoÏÀuje zastavení
kácecí hlavice v ﬁezacím oknû s nejvy‰‰í moÏnou pﬁesností.
Takové ﬁe‰ení ‰etﬁí ãas a zaruãuje bezproblémové mûﬁení
délek. FlashCut™ je jedním z nejdokonalej‰ích systémÛ
ﬁízení ﬁezání na trhu. Jedná se o hydraulické zaﬁízení, jehoÏ
ovládání je integrované do palubního poãítaãového systému
Timbermatic 300. FlashCut dokáÏe sladit rychlost vyklopení
ramene li‰ty pily s rychlostí otáãení motoru pily tak, Ïe
rychlost pohybu ﬁetûzu je vÏdy optimální a tvorba trhlin ve
vyroben˘ch sortimentech je omezena na minimum.

770D 1070D

HARVESTORY

P¤ÍJEMNÁ PRÁCE.
VYSOKÉ POHODLÍ.
Kabina harvestoru John Deere je ideálním místem pro efektivní práci. Kompaktní konstrukce a velká
okna harvestorÛ 770D a 1070D umoÏÀují neru‰en˘ v˘hled do celého pracovního prostoru aÏ k vrcholkÛm
stromÛ. Anatomicky tvarované sedadlo a ergonomické prvky obsluhy vytváﬁí optimální pracovní
podmínky pro operátora. Komfort pracovního prostﬁedí je zv˘‰en sluneãními clonami, v˘konn˘m topením
a klimatizací, stejnû tak jako vzduchov˘m filtrem v kabinû, kter˘ se stará o ãist˘ a svûÏí vzduch uvnitﬁ.

¤e‰ení vnitﬁního prostoru
kabiny harvestoru poskytuje
mnoho odkládacích prostorÛ,
jako je napﬁíklad umístûní
vyjímatelné schránky na
potraviny.

Volitelné vybavení kabiny vyrovnáváním polohy pﬁispívá k dal‰ímu zlep‰ení
pracovního prostﬁedí operátora. Úhel naklonûní ãiní +/- 10° a mÛÏe b˘t ﬁízen
manuálnû nebo automaticky s pomocí systému Timbermatic 300. V automatickém
reÏimu vyrovnává naklánûní kabiny nerovnosti terénu a zlep‰uje tak pracovní
podmínky na svazích a ve zvlnûném terénu.
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V¯KONNÁ
INFORMAâNÍ TECHNOLOGIE.

Timbermatic 300 je systém zaloÏen˘ na PC a pracuje pod Windows. Vedle
provádûní ﬁídících a mûﬁících úkolÛ shromaÏìuje Timbermatic 300 údaje o
zpracovan˘ch v˘ﬁezech z porostu. Tyto údaje jsou zasílány na podnik nebo
do vyváÏecí soupravy za úãelem optimalizace transportu v˘ﬁezÛ z lesa.
ZaloÏení nové dokumentace k porostu je jednoduché, mapové podklady a
pokyny ke kácení je moÏné pﬁevést do poãítaãového systému harvestoru
bezdrátovû.

Nové grafické rozhraní pro prognózu optimálního zpracování kmene a
pro testování v systému Timbermatic 300 poskytuje vysokou úroveÀ
optimalizace a pﬁesnosti mûﬁení, stejnû tak jako nenároãnou kalibraci.
Systém zaznamenává mnoÏství informací o v˘robû, porostu a o chodu
stroje. Operátor jistû ocení moÏnost bezdrátového pﬁenosu dat, podobnû
jako velk˘ barevn˘ displej a rÛzná externí rozhraní.

Timbermatic 300 poskytuje mnohostrannou funkci
diagnostiky chyb a upomíná na plánované servisní
práce. Hlá‰ení mohou b˘t vytisknuta ve formátu A4.

770D 1070D

HARVESTORY

DOSAH. OBSLUHA. KVALITA. P¤ESNOST.
Paralelní hydraulické ruky harvestorÛ John Deere jsou efektivní a v˘konné. Díky lehce pohybliv˘m
ﬁídícím pákám a systému Timbermatic 300 je moÏné snadno a bez problémÛ hydraulické ruky
ovládat. UloÏení individuálního nastavení operátorÛ do systému zrychluje jejich v˘mûnu a tím
i pﬁípadnou zmûnu rozdíln˘ch provozních rychlostí.

Dosah hydraulické ruky a kácecí hlavice

STRANY
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4 podávací válce

745

H754

770D/140H

7,9 m

-

1070D/180S

8,3/9,7/11,0 m

8,3/9,7 m

2 podávací válce

H742

H752

770D/140H

7,9 m

-

1070D/180S

8,3/9,7/11,0 m

8,3/9,7 m

·iroká nabídka volitelného vybavení pro kácecí
hlavice umoÏÀuje snadnou tûÏbu dﬁeva v
nejrÛznûj‰ích pracovních podmínkách. Je moÏné
vybrat si z mnoha voleb podávacích válcÛ a
motorÛ. Rychl˘ a nepﬁeru‰ovan˘ posuv ve spojení
s vysokou pﬁesností odvûtvování a ﬁezání
umoÏÀuje docílit pﬁi tûÏbû dﬁevní hmoty
vynikajících v˘sledkÛ.

Robustní paralelní hydraulické ruky jsou umístûny na pﬁedním rámu
stroje a nacházejí se témûﬁ soubûÏnû se zorn˘m polem operátora. Díky
tomu je jejich ovládání plynulé a pﬁirozené. Hydraulickou ruku je moÏné
naklonit manuálnû nebo automaticky o 15° dozadu a o 15° (770D), resp.
o 23° (1070D) dopﬁedu. Automatick˘ reÏim naklánûní ulehãuje práci v
obtíÏn˘ch podmínkách.
Harvestor 770D je vybaven hydraulickou rukou 140H s dosahem 7,9 m.
Díky nové v˘konné hydraulické ruce 180S je harvestor John Deere 1070D
vhodn˘ zejména do pozdních probírek. Hydraulická ruka 180S je k
dispozici ve tﬁech rÛzn˘ch délkách.

770D 1070D

HARVESTORY

VYSOKÁ KVALITA. STABILNÍ V¯KON. DLOUHÁ ÎIVOTNO

Nová paralelní hydraulická ruka má
vysok˘ zdvihov˘ a otoãn˘ kroutící
moment. Díky svému logickému
pohybu je lehce ovladatelná. ÚdrÏba
hydraulické ruky je jednodu‰e ﬁe‰ena.
Podle typu pouÏité kácecí hlavice jsou
k dispozici tﬁi rÛzné délky
hydraulické ruky.

V˘konn˘ hydraulick˘ systém umoÏÀuje
i ve sloÏit˘ch tûÏebních podmínkách
bezproblémovou práci v porostu. Velk˘
prÛmûr hydraulick˘ch hadic a jejich
vedení minimalizuje ztrátu tlaku.
Kvalitní systém filtrÛ pﬁispívá k dlouhé
Ïivotnosti jednotliv˘ch komponent.

Robustní vyváÏené bogie nápravy byly
vyvinuty speciálnû do tûÏkého terénu.
Pro kola, ﬁetûzy a kolopásy je k
dispozici velk˘ v˘bûr volitelného
vybavení.

Je moÏné volit mezi ãtyﬁmi
spolehliv˘mi kácecími hlavicemi
se 2 nebo 4 podávacími válci. Vedle
mnoha typÛ podávacích válcÛ a
variant motorÛ jsou k dispozici
rÛzné volby pro barevné znaãení
a o‰etﬁení paﬁezÛ.

STRANY
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NOST. SNADNÁ ÚDRÎBA.

Informaãní systém Timbermatic 300
vycházející z prostﬁedí Windows je
v˘konn˘ a lehce ovladateln˘. Funkãní
parametry systému byly navrÏeny na
základû zku‰eností operátorÛ a s
ohledem na souãasné provozní
poÏadavky lesního hospodáﬁství.

1070D

Kabina stroje odpovídá v‰em
bezpeãnostním pﬁedpisÛm a poskytuje
vynikající v˘hled do v‰ech stran. Je
zvukotûsná a disponuje v˘konnou
klimatizací. K jejímu vybavení patﬁí
také rádio s CD pﬁehrávaãem.
Velkoplo‰ná okna jsou vyrobena z
tónovaného polykarbonátu a mohou
b˘t vybavena sluneãními clonami.
Odolné sedadlo je nastavitelné. K
vybavení kabiny patﬁí halogenové nebo
xenonové reflektory. Volitelnû je k
dispozici vyrovnávání polohy kabiny
+/- 10 °.

Naftov˘ motor John Deere PowerTech 6068
HTJ se vyznaãuje nízkou spotﬁebou paliva
a vysok˘m toãiv˘m momentem pﬁi niÏ‰ím
poãtu otáãek. Chladící systém motoru a
hydrauliky pracuje i v extrémních
podmínkách spolehlivû. MontáÏní díly, na
kter˘ch je nezbytné provádût údrÏbu dennû
nebo v pravideln˘ch intervalech, jsou snadno
pﬁístupné.

Kryt motoru se skládá ze dvou ãástí.
ÚdrÏba je tak mnohem jednodu‰‰í a
bezpeãnost práce se tím zvy‰uje. Ke
standardnímu vybavení stroje patﬁí
napﬁíklad elektrické plnící ãerpadlo
paliva a hydraulického oleje nebo
vakuové ãerpadlo.

Zadní nápravy jsou robustní
a spolehlivé, jejich svûtlost je
dimenzována více neÏ
velkoryse. Znaãná taÏná síla
poskytuje stroji neomezenou
pohyblivost i v tom nejtûÏ‰ím
terénu.

Odoln˘ kryt podvozku
je vybaven plynovou
vzpûrou. V‰echny body
údrÏby jsou snadno a
bezpeãnû dostupné.

Rám a stﬁedov˘ kloub jsou dimenzovány na
vysokou zátûÏ. V˘sledkem je vyváÏen˘
podvozek se silnou rámovou brzdou. Umístûní
stﬁedového kloubu, úhel ﬁízení +/- 40° a velká
svûtlost poskytují harvestoru vysokou
pohyblivost a mal˘ polomûr otáãení.

V¯KONNOST

SPOLEHLIVOST

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

770D 1070D

HARVESTORY

TECHNICKÁ DATA 770D 1070D

770D

1070D

MOTOR....................................................................................................John Deere 4045 HTJ.............................................John Deere 6068 HTJ
V˘kon [kW] pﬁi [ot./min.] .....................................................................................86 pﬁi 2000 .............................................................129 pﬁi 2000
Toãiv˘ moment [Nm] pﬁi [ot./min.]....................................................................498 pﬁi 1400.............................................................779 pﬁi 1400
Palivová nádrÏ [l] ...........................................................................................................250............................................................................300
P¤ENOS HNACÍ SÍLY ........................................................................................................hydrostaticko - mechanick˘
dvourychlostní pﬁevodovka.
Rychlostní stupeÀ 1[km/h].........................................................................................0 - 8 ..........................................................................0 - 7
Rychlostní stupeÀ 2[km/h] ........................................................................................0 - 25 ........................................................................0 - 24
TaÏná síla [kN] ...............................................................................................................100............................................................................130

¤ÍZENÍ.......................................................................................................................... ...............................proporcionální
Úhel ﬁízení +/- [°] ..........................................................................................................40 ......................................... ....................................40

BRZDY ............................................................................................................................Hydraulicky ovládané vícelamelové provozní a
pojezdové brzdy v olejové lázni.
PruÏinovû ovládané parkovací a nouzové brzdy. ISO 11169.

NÁPRAVY ...........................................................................................................Hydromechanická uzávûrka diferenciálu vpﬁedu a vzadu.
Pﬁední ..................................................................................................................pevná náprava .................................................vyváÏená bogie náprava
Zadní ..................................................................................................................pevná náprava .........................................................pevná náprava
ELEKTRICK¯ SYSTÉM
Napûtí ...........................................................................................................................24 V..........................................................................24 V
Baterie .....................................................................................................................2 x 140 Ah...............................................................2 x 140 Ah
Dynamo........................................................................................................................140 A........................................................................140 A
Pracovní osvûtlení ............................................................................................................ .........14 reflektorÛ Twin Power a 4 jednotlivé
reflektory na hydraulické ruce. 30 Lux v pracovním poli hydraulické ruky.
Xenonové reflektory volitelnû k dispozici.

HYDRAULIKA.................................................................................................Dynamicky ﬁízen˘ hydraulick˘ systém se stál˘m tlakem.
Objem ãerpadla [cm3] ...................................................................................................130............................................................................145
Provozní tlak [MPa]........................................................................................................24..........................................................................24 / 28
NádrÏ hydraulického oleje [l].......................................................................................170............................................................................170
HYDRAULICKÁ RUKA ............................................................................140H .........................................................................180S
Maximální dosah [m] ....................................................................................................7,9...................................................................8,9 / 9,7 / 11,0
Zdvihov˘ moment [kNm] .............................................................................................95 .............................................................................143
Otoãn˘ kroutící moment [kNm] ..................................................................................24 ..............................................................................38
Úhel naklonûní [°] ......................................................................................................+/- 15 ....................................................................-15 / +23
Úhel otoãení [°]..............................................................................................................220............................................................................220
KABINA ..................................................................................................................................bezpeãná, odpovídající normám ISO
Standard: pevná kabina
Volitelné vybavení: otoãná kabina a kabina s vyrovnáváním polohy
Boãní náklon [°]..............................................................................................................10 ..............................................................................10
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770D
1070D
Mù¤ÍCÍ A ¤ÍDÍCÍ SYSTÉM............................................................................Timbermatic 300 vycházející z PC / Windows
KÁCECÍ HLAVICE....................................................................................H742, 745 ....................................................H742, 745, H752, H754
VOLITELNÁ V¯BAVA ..............................................................................................Informace o volitelné v˘bavû obdrÏíte
u svého prodejce.

ROZMùRY [mm]*
A
B
C
D
E
F

Délka ....................................................................................................................5910..........................................................................6710
Zadní ãást ................................................................................................................3405..........................................................................3733
Rozvor ....................................................................................................................3500..........................................................................3500
Svûtlost .....................................................................................................................570............................................................................575
Orientaãní transportní délka ................................................................................9740.........................................................................10816
·íﬁka vpﬁedu
- Pneumatiky 18,4 palce.................................................................................2257.............................................................................- Pneumatiky 600 mm ...................................................................................2450 ...................................................................2530 / 2640
- Pneumatiky 650 mm ...................................................................................2400 .............................................................................- Pneumatiky 700 mm.......................................................................................-.......................................................................2670 / 2790
·íﬁka vzadu
- Pneumatiky 18,4 palce.................................................................................2257.............................................................................- Pneumatiky 600 mm ...................................................................................2450 .............................................................................- Pneumatiky 650 mm ...................................................................................2400..........................................................................2620
- Pneumatiky 750 mm.......................................................................................- .............................................................................2700
G V˘‰ka - pevná kabina .........................................................................................3620..........................................................................3620
- kabina s vyrovnáváním polohy ..........................................................3690..........................................................................3690

* Upozornûní! Rozmûry jsou jmenovité hodnoty a mohou se od udan˘ch hodnot li‰it v rámci v˘robní tolerance.

HMOTNOST [kg]
Podle vybavení.............................................................................................................11550........................................................................14100

V˘robce si vyhrazuje právo provádût na strojích zmûny
a inovace, aniÏ by byl nucen tyto zmûny a inovace
realizovat na jiÏ dﬁíve vyrobené stroje.
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE.
SNAD JE PRÁVù TùCHTO PùT SLOV P¤ÍâINOU TOHO, PROâ JE KAÎD¯
DRUH¯ LESNÍ PODNIK ZÁKAZNÍKEM SPOLEâNOSTI JOHN DEERE.
Je to jen pût jednoduch˘ch slov, pﬁesto mohou b˘t pro
Va‰e podnikání rozhodující. Tato slova ruãí za vybavení,
které si poﬁídíte do nároãn˘ch tûÏebních podmínek
Va‰eho podniku, a které se Vám splatí vy‰‰í v˘konností,
del‰í Ïivotností a niÏ‰ími provozními náklady Va‰eho
stroje. Ruãí za síÈ smluvních prodejcÛ na více neÏ 380
místech ve svûtû, rychlou dodávku náhradních dílÛ a
odborníky, kteﬁí vûdí, co pro své povolání potﬁebujete.

Tato slova také ruãí za individuálnû nastavené pÛjãky
od John Deere Credit, díky kter˘m bude mít Vá‰ podnik
vÏdy dostateãnû velk˘ finanãní prostor pro své plány.
A ruãí také za jednoho z pﬁedních svûtov˘ch v˘robcÛ
lesní techniky, kter˘ do v˘zkumu a v˘voje investuje
víc, neÏ kdokoli jin˘. Pﬁedev‰ím ale stojí tato slova za
dÛvûrou, která staví na 168 letech zku‰eností s
pracovními stroji.

U Vás se toãí v‰e kolem lesního hospodáﬁství - stejnû jako u nás. Lesní technika John Deere. Ve svûtû jsme v ãele.
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NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Sídlo spoleãnosti:
Merimex s.r.o.
Mûdûnecká 514, 431 86 Kováﬁská
Tel: +420 474 396 457, Fax: +420 474 396 447
info@merimex.cz
www.merimex.cz
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