®

VIMEK LINEUP
Rinkoje pirmaujančios miško ūkio mašinos, skirtos moderniam
retinimui ir miško priežiūrai, kurios yra kompaktiškos, patvarios,
patikimos ir ekonomiškos, taip pat lengvos ir sklandžiai veikia
miške.
Kompaktiškos klasės mašinų lyderis

Kompaktiškiausia miško kirtimo mašina
rinkoje, sudaranti geriausias sąlygas miško
retinimui.

VIMEK®

404
SE

LED
[apšvietimo] priemonės

Aktyvi stabdžių
jungtis
su galimybe adaptuoti
stabdymo jėgą

„DASA Forester“
medžių pjovimo sistema

Daugybė įrankių
pavyzdžiui, retinimo galvutė ir
greiferinis kaušas

Keto Forst Xtreme
(pasirinktinai)
Medžių kirtimo įrenginys su patobulintomis
funkcijomis

Galingas ir efektyviai
degalus vartojantis

Galinga hidrostatinė sistema

CAT variklis

Atjungiama ratų pavara

Dvejopas valdymas

sudaro galimybę transportavimui
prikabinamoje priekaboje

su tiksliausiu pasukimo kampu rinkoje

„DASA Forester“ medžių pjovimo sistema
H50 arba H70

su įvairiais važiavimo režimais

Įranga

VIMEK®

404
SE

Standartinė
Oro kondicionierius
Žibintai LED, 6 vnt.
Žibintai ant krano 2 vnt.
Radijas su „Bluetooth“
Vakuuminis hidrosistemos siurblys

Pasirinkimo galimybės
Pneumatinė sėdynė

Techninės specifikacijos

Automatinė gesinimo sistema
Hidraulinės alyvos papildymo siurblys
Dyzelino papildymo siurblys
Dyzelinio variklio šildytuvas
Callstarter dyzelinio variklio šildytuvas
Krano stabdymo sistema

Variklis

Plotis

CAT C2.2T CRDI 50 kW

1,80 m arba 2,05 m

Žaliuzės
Didelis LED [žibintas]
Kelmų tvarkymo sistema
PC su galinio vaizdo kamera
Galinio vaizdo kamera

Pasukimo kampas

Svoris

80°

4 500 kg

Perdavimo įtaisas

Kranas

Hidrostatinis / mechaninis

Vimek – Mowi 2046
Spindulys: 4,60 m

Priedai
Greiferinis kaušas
Grandinės ratams 500/60-22.5 arba 405/70-24
Kompiuterizuotas slankmatis
Vimek C12 retinimo galvutė
Grandininio pjūklo laikiklis
Prikabinama priekaba
Rankinis miltelinio tipo 6 kg gesintuvas

Padangos

posūkio kampas 250 laipsnių

500/60-22.5 arba 405/70-24

Hidraulinė sistema

Medžių kirtimo įrenginys

120 L/min

Keto Forst Supreme V3

Grįžtamasis hidraulinės alyvos filtras

Svoris: 296 kg

Atstumas iki žemės

Maks. skersmuo: 300 mm

40 cm

10 cc pjūklo variklis

Ratų bazė
2,10 m

Keto Forst Xtreme (pasirinktinai)
Svoris: 300 kg
Maks. kertamo medžio skersmuo: 300 mm

Ilgis

10 cc pjūklo variklis

4,6 m

Vikšro tipo medžio traukimo velenai
Hidraulinis cilindras stabilizuoja kirtimo
įrenginį

Medžių pjovimo rąstams sistema
Programa parenkanti optimalų medžio
stiebo supjaustymą į sortimentus
DASA H50/H70

Vimek C12 retinimo galvutės techninės
specifikacijos yra pateiktos ant viršelio
nugarėlės.

Pavaizduotos mašinos gali būti su papildoma įranga.
© 2019 Vimek AB. Visos teisės saugomos.
1 versija, 2019 m. birželio mėn.
www.vimek.com

Vimek 404 DUO pasižymi visais dviejų įrenginių
privalumais. Jis sujungia miško kirtimo mašiną ir
medvežę vienoje mašinoje.

VIMEK®

404
DUO

Paralelinis kranas
su galimybe padidinti spindulį

LED
[apšvietimo]
priemonės

Aktyvi stabdžių
jungtis

„DASA Forester“
medžių pjovimo sistema

Daugybė įrankių
pavyzdžiui, greiferinis
kaušas, retinimo galvutė ir
pakreipiamas griebtuvas

Keto Forst Xtreme
(pasirinktinai)
Medžių kirtimo įrenginys su patobulintomis
funkcijomis

Galingas ir efektyviai
degalus vartojantis

Galinga hidrostatinė sistema

CAT variklis

Atjungiama ratų pavara

Dvejopas valdymas

sudaro galimybę transportavimui
prikabinamoje priekaboje

su tiksliausiu pasukimo kampu rinkoje

„DASA Forester“ medžių pjovimo sistema
H50 arba H70

su įvairiais važiavimo režimais

Įranga

VIMEK®

404
DUO

Standartinė
Oro kondicionierius
Vidutinis LED [žibintas]
Radijas su „Bluetooth“

Pasirinkimo galimybės

Techninės specifikacijos

Pneumatinė sėdynė
Automatinė gesinimo sistema
Hidraulinės alyvos papildymo siurblys
Dyzelino papildymo siurblys
Dyzelinio variklio šildytuvas
Callstarter dyzelinio variklio šildytuvas

Variklis
CAT C2.2T CRDI 50 kW

Pasukimo kampas
80°

Krano stabdymo sistema
Žaliuzės
Didelis LED [žibintas]

Krovos zona 3,40 m

Perdavimo įtaisas

Krovos pajėgumai

Padangos

5 500 kg

405/70-24 arba 500/60-22.5

Kranas

Hidraulinė sistema

Vimek – Mowi P25

120 L/min

Spindulys: 5,2 m

Atstumas iki žemės

Keliamoji galia: 400 kg 5,2 m

40 cm

Medžių kirtimo įrenginys

Rutulinis kablys

Priedai

Krovos zona

Hidrostatinis / mechaninis

PC su galinio vaizdo kamera
Įrankių laikiklis

4,700 kg, be priekabos

su erdve kroviniui 2,00 m2

Kelmų tvarkymo sistema

Galinio vaizdo kamera

Svoris

Greiferinis kaušas

Ratų bazė

Bėgeliai [vežimėliui], priekaba

Svoris: 296 kg

Ilgis

Maks. skersmuo: 300 mm

4,65 m
9,25 m su priekaba

Keto Forst Xtreme (pasirinktinai)

Kompiuterizuotas slankmatis
Transportavimo ir įrankių pakeitimo rinkinys
Grandininio pjūklo laikiklis

Plotis

Prikabinama priekaba

Keto Forst Supreme V3

2,10 m

Grandinės ratams 500/60-22.5 arba 405/70-24
Vimek C12 retinimo galvutė

Pagriebimo zona: 0,16 m²

1,80 m arba 2,05 m

10 cc pjūklo variklis

Svoris: 300 kg
Maks. skersmuo: 300 mm
10 cc pjūklo variklis

Medžių pjovimo sistema
DASA H50/H70

Vimek C12 retinimo galvutės techninės
specifikacijos yra pateiktos ant viršelio
nugarėlės.

Pavaizduotos mašinos gali būti su papildoma įranga.
© 2019 Vimek AB. Visos teisės saugomos.
1 versija, 2019 m. birželio mėn.
www.vimek.com

610 SE yra populiarius trečiosios
kartos medvežė, tapęs gero įspūdžio,
o ne poveikio aplinkai sinonimu.

VIMEK®

610
SE

Paprasta
instrumentuotė
su pažangia sistema,
prisijungiančia per WiFi

LED
[apšvietimo] priemonės

Unikalus pakreipiamas
griebtuvas (pasirinktinai)
pasižymi puikiomis savybėmis,
praversiančiomis krovimui /
iškrovimui

Plokščias dugnas,
todėl niekas neužsikabina
viduje

Kranas su
pailginimu (pasirinktinai)
Spindulys 6,5 m

Galingas ir efektyviai degalus
vartojantis
CAT variklis

Galinga hidrostatinė sistema
Važiavimo režimai „Miškas“, „Kelias“ ir „ECO“

Hidraulinė sistema su apkrovos jutikliu
ir pagerintomis krano valdymo
charakteristikomis

Atjungiama ratų pavara
sudaro galimybę transportavimui
prikabinamoje priekaboje

Aktyvi stabdžių jungtis
su adaptuojama stabdymo jėga

Įranga

VIMEK®

610
SE

Standartinė
Oro kondicionierius
Vidutinis LED [žibintas]
Radijas su „Bluetooth“

Pasirinkimo galimybės
Pneumatinė sėdynė
Automatinė gesinimo sistema

Techninės specifikacijos

Hidraulinės alyvos papildymo siurblys
Dyzelino papildymo siurblys
Dyzelinio variklio šildytuvas
Callstarter dyzelinio variklio šildytuvas
Krano stabdymo sistema
Žaliuzės
Didelis LED [žibintas]
PC su galinio vaizdo kamera

Variklis

Plotis

CAT C2.2T CRDI 50 kW

1,90 m arba 2 m

Perdavimo įtaisas

Svoris

Hidrostatinis / mechaninis

4 910 kg

Galinio vaizdo kamera
Kranas su pailginimu

Padangos

Krovos zona

Priekinės: 500/60-22.5 arba 405/70-24

Krovos zona 3,3 m

Galinės: 400/60-15.5

su erdve kroviniui 1,85 m²

Hidraulinė sistema

Krovos zona 4.0 m

Pakreipiamas griebtuvas 0,16 m² su
Vimek stabdžių jungtimi
Hidraulinė gervė valdoma belaidžiu pulteliu

85 L/min 175 bar

Grandininio pjūklo laikiklis
Priekaba

Atstumas iki žemės
40 cm

Ilgis

Priedai

Standartinis: 6,90 m

Bėgeliai [vežimėliui], priekaba

Ilgis: 7,60 m

Grandinės ratams 500/60-22.5 arba

su erdve kroviniui 1,65 m²

Krovos pajėgumai
5 000 kg

Kranas
Vimek – Mowi P25
Spindulys: 5,2 m
Keliamoji galia: 400 kg 5.2 m

405/70-24

Vimek – Mowi P25T (pasirinktinai)

Kaušo pritvirtinimo elementai

Spindulys: 6,55 m

Prikabinama priekaba

Keliamoji galia: 400 kg 5,2 m
Pagriebimo zona: 0,16 m²

Pavaizduotos mašinos gali būti su papildoma įranga.

Visos Vimek medvežės (Švedijoje)
yra registruojami kaip sunkiosios
visureigės transporto priemonės, o tai
reiškia, kad jomis yra leidžiama
važiuoti viešaisiais keliais.

© 2019 Vimek AB. Visos teisės saugomos.
1 versija, 2019 m. birželio mėn.
www.vimek.com

VIMEK®

Vimek 610 SE BioCombi yra
efektyviausia sistema rinkoje, skirta
biokuro gavybai ir transportavimui.

610
SE BioCombi

LED
[apšvietimo] priemonės

Aktyvi stabdžių
jungtis
su adaptuojama
stabdymo jėga

Hidrauliniai rungai
Suspaudžia biokurą
iki 30%

Galinga hidrostatinė sistema
Važiavimo režimai „Miškas“,
„Kelias“ ir „ECO“

Hidraulinė sistema su apkrovos
jutikliu

Vimek medžių kirtimo pjūklas su
griebtuvu pjauna iki 30 cm
kartu su Vimek stabdžių jungtimi

Galingas ir efektyviai kurą vartojantis
CAT variklis

ir pagerintomis krano valdymo
charakteristikomis

Įranga

VIMEK®

610
SE BioCombi

Standartinė
Oro kondicionierius
Vidutinis LED [žibintas]
Radijas su „Bluetooth“

Pasirinkimo galimybės
Pneumatinė sėdynė
Automatinė gesinimo sistema
Hidraulinės alyvos papildymo siurblys
Dyzelino papildymo siurblys

Techninės specifikacijos

Dyzelinio variklio šildytuvas
Callstarter dyzelinio variklio šildytuvas
Krano stabdymo sistema
Žaliuzės
Didelis LED [žibintas]
PC su galinio vaizdo kamera
Galinio vaizdo kamera
Pakreipiamas griebtuvas 0,16 m² su

Variklis

Svoris

CAT C2.2T CRDI 50 kW

4 995 kg

Perdavimo įtaisas

Krovos zona

Hidrostatinis / mechaninis

Krovos zona 3,3 m

Padangos

su erdve kroviniui 1,85 m²

Vimek stabdžių jungtimi
Hidraulinė gervė valdoma belaidžiu

Priekinės: 500/60-22.5 arba 405/70-24

Krovos pajėgumai

Galinės: 400/60-15.5

5 000 kg

Hidraulinė sistema

Kranas

85 L/min 175 Bar

Vimek – Mowi P25

pulteliu
Grandininio pjūklo sutepimo sistema
Priekaba

Priedai

Spindulys: 5,2 m

Atstumas iki žemės

Keliamoji galia: 400 kg 5,2 m

40 cm

Medžių kirtimo įrenginys

Vikšrai priekabai
Grandinės ratams 405/70-24

Ilgis

Grandinės ratams 500/60-22.5

6,9 m

Grandininio pjūklo laikiklis
Prikabinama priekaba

Vimek pjūklas su griebtuvu ir surinkimo funkcija

Svoris: 195 kg

1,90 m arba 2 m

Maks. pjovimo skersmuo 300 mm

Pavaizduotos mašinos gali būti su papildoma įranga.

Visi Vimek medvežiai (Švedijoje) yra
registruojami kaip sunkiosios
visureigės transporto priemonės, o tai
reiškia, kad jomis yra leidžiama
važiuoti viešaisiais keliais.

© 2019 Vimek AB. Visos teisės saugomos.
1 versija, 2019 m. birželio mėn.
www.vimek.com

su Vimek stabdžių jungtimi

Plotis

VIMEK®

606
TTW

Pasiteisinusi švedų gamybos mašina,
užtikrinanti malonų vairavimą ir
nepakeičiamą pagalbą, lengvai vykdant
miškininkystės darbus.

LED [žibintai]

Plati priedų
programa,
pavyzdžiui, kaušo tvirtinimo
elementai ir vikšrai

Dėl nedidelio svorio

Mechaninis dyzelinis variklis

užtikrinamas nedidelis
poveikis žemei ir aplinkai

be sudėtingos elektronikos, pasižymintis
mažomis degalų sąnaudomis

3 000 kg krovos pajėgumai

Centrinis šarnyras su hidrauliniu
užraktu

Plati kabina

Stabilumas visų režimų metu, todėl Jums
nereikia vargti su atramomis

Atjungiama ratų pavara
sudaro galimybę transportavimui prikabinamoje
priekaboje

Daugiau nei jos savasis svoris

su patobulinta vairuotojo erdve

Įranga

VIMEK®

606
TTW

Pasirinkimo galimybės
Pneumatinė sėdynė
Dyzelinio variklio šildytuvas
Callstarter dyzelinio variklio šildytuvas
Krano stabdymo sistema
Žaliuzės
LED [žibintai]
Oro kondicionierius
Hidraulinė gervė valdoma belaidžiu pulteli

Techninės specifikacijos

Radijas su „Bluetooth“
220 voltų variklio šildytuvas

Priedai
Vikšrai priekabai

Variklis

Plotis

Kubota D 902-E, 18 kW/3600 rpm

1,80 m

Perdavimo įtaisas

Svoris

Kintamas mechaninis

2 960 kg

Padangos

Krovos zona

Grandinės ratams
Kaušo tvirtinimo elementai
Grandininio pjūklo laikiklis

Priekinės: 405/70-24

Krovos zona 3,0 m

Galinės: 400/60-15.5

su erdve kroviniui 1,4 m²

Hidraulinė sistema

Krovos pajėgumai

43 L/min 175 bar

3 000 kg

Atstumas iki žemės

Kranas

40 cm

Vimek – Mowi 2046

Prikabinama priekaba

Ilgis
Standartinis: 6,20 m
Ilgis: 6,70 m

Visi Vimek medvežiai (Švedijoje) yra
registruojami kaip sunkiosios
visureigės transporto priemonės, o tai
reiškia, kad jomis yra leidžiama
važiuoti viešaisiais keliais.

Pavaizduotos mašinos gali būti su papildoma įranga.
© 2019 Vimek AB. Visos teisės saugomos.
1 versija, 2019 m. birželio mėn.
www.vimek.com

Spindulys: 4,60 m
Keliamoji galia: 4,6 m 375 kg
Pagriebimo zona: 0,16 m²

VIMEK®

C12
Techninės specifikacijos
Bazinės mašinos
Naudinga retinimo galvutė
Vimek C12 yra naudingos retinimo galvutės
įrenginys, skirtas ir mažoms, ir didelėms
bazinėms mašinoms. C12 yra naudojama
įvairioms mechaninio valymo reikmėms: miško
kirtimui, žolės pjovimui, pakelių ir kabelių
apsaugos zonų tvarkymui.

Tinka visoms Vimek miško kirtimo
mašinoms
Retinimo galvutę galima montuoti prie bet
kurio Vimek 404, nepriklausomai nuo modelio
gamybos metų. Vimek C12 yra labai lengva ir
pasižymi labai nedideliu energijos poreikiu,
todėl ją galima montuoti prie daugelio bazinių
mašinų, pavyzdžiui, didesnių žemės ūkio

paskirties traktorių, krautuvų su
atvirkštiniu mechaniniu kaušu, miško
kirtimo mašinų ir ekskavatorių.

Miško kirtimo mašinos, ekskavatoriai, krautuvai
su atvirkštiniu mechaniniu kaušu ir didesni
žemės ūkio paskirties traktoriai

Greita ir paprasta
Vimek C12 siūlo patentuotą sprendimą
pjovimui, padėsiantį valymo darbus
atliksite itin greitai.
Sprendimas pjovimui apima savaime
įsitempiančią standartinę pjovimo
grandinę, montuojamą prie apvalios
pjūklo geležtės. Pranašesnės pjovimo
grandinės pjovimo galimybės reiškia,
kad Vimek C12 gali visada vienodai
greitai ir tolygiai nupjauti nuo 1 iki 16
cm skersmens objektus.

Svoris
160 kg

Pjūklo geležtės skersmuo
795 mm

Pajėgumas/ maks. pjovimo
skersmuo
Iki 160 mm (riboja apsauga nuo akmenų)

Pjūklo geležtė
3/4” savaime įsitempianti grandinė

Rekomenduojamas slėgis
170 bar

Apie pjūklo geležtę sumontuoti apsauginiai
elementai padeda išvengti žalos,
susidūrus su akmenimis. Pjovimo
grandinė yra lengvai sumontuojama ir
automatiškai įtempiama be jokių judančių
dalių. Techninė priežiūra ir galandimas yra
atliekami, taikant bendrus standartinių
pjovimo grandinių eksploatavimo praktikos
metodus.

SEKITE MUS

Rekomenduojamas srautas
66 L/min

Rekomenduojamas disko greitis
1100 rpm [apsukos per minutę]

Valdymo sistema
Bazinės mašinos valdymo įtaisai

SUSISIEKITE SU MUMIS

facebook.com/vimekab

instagram.com/vimekab

youtube.com/user/vimekab

Vimek AB
Allan Jonssons väg 11
SE-922 31 Vindeln
Tel.: +46 933-135 15
info@vimek.se • sales@vimek.se

se.linkedin.com/company/vimek-ab

vimek.se

