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Recoltare eficientă într-o 
cabină confortabilă
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Operatorul Arnaud Legal. 
Utilaj: harvester 1270E IT4 cu 
peste 2000 de ore cu PPC, în 
Bretania, Franţa

CINE?



Noul harvester cu 8 roţi 
1270E IT4 a fost oferit 
unui grup preselectat 
de operatori de elită din 
Regatul Unit. 

Utilajul 8WD are acelaşi bloc 
motor ca şi harvester-ul 1470E, 
iar creşterea puterii furnizează de 
asemenea nivele ale producţiei 
nemaiîntâlnite până acum la 
această categorie. 

În toamna anului 2013 au testat 
utilajul la faţa locului, în zone care 
prezintă unele dintre cele mai dure 
condiţii de exploatare forestieră din 
lume, atât în ceea ce priveşte terenul 
dificil cât şi caracteristicile specifice 
de recoltare. 

ÎN PĂDURE CE? DE CE? 
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Harvester-ul John Deere 1270E IT 4 cu opt roţi

Noul sistem de trans-
misie cu opt roţi de 
la  John Deere aduce 
harvester-ul 1270E 
IT4 pe cele mai a-
brupte şi înalte culmi. 

UTILAJUL? 
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UtilajUl  
john Deere  
1270E IT 4 CU  
OPT ROţI

În propria sa ligă

reColtarea 
eFiCientĂ Într-o  
CABINĂ 
CONFORTABILĂ

Luc Gautier şi-a început cariera la 
vârsta de 18 ani, într-o pădure de 
stejari din Le Gâvre, în apropiere 
de Nantes.

FOCALIZAREA PE CLIENT

Am prezentat o parte din noile noastre produse la expoziţiile din vara trecută. 
Unul dintre produsele care a generat un interes deosebit a fost harvester-ul cu 8 
roţi 1270E IT4, care imediat după expoziţii a fost testat în condiţii reale, în Scoţia. 

Utilajul s-a dovedit a fi o adevărată „bestie a terenurilor abrupte”  iar datorită 
sistemului de control al planeităţii cabinei, acesta oferă o poziţie de lucru optimă. 

Citiţi în continuare ce au avut clienţii de spus despre noua opţiune şi nu rataţi 
imaginile spectaculoase cu pădurile dese de molid Sitka, de pe culmile înalte ale 
Scoţiei. 

Alte ţinte ale interesului deosebit al participanţilor le-au reprezentat şi 
comanda inteligentă a braţului (IBC), opţiunea cabinii fixe pentru forwardere şi 
numeroase alte produse noi. De la expoziţii şi până acum, sistemul IBC a fost pre-
zentat în mod extensiv, iar utilizarea braţului macaralei a fost o surpriză plăcută 
pentru mulţi operatori experimentaţi, dar iniţial sceptici. Sistemul IBC oferă cea 
mai înaltă performanţă posibilă. Orice altceva ar reprezenta un compromis. 

Previziunile economice pentru acest an sunt pozitive, 
prudenţi fiind. Se aşteaptă ca nivelele de producţie din 
industria forestieră să crească uşor faţă de anul trecut, 
dar în mod cert, la orizont nu se întrevăd răsturnări 
bruşte de situaţie. 

Intervalele extinse de servisare reprezintă o 
metodă importantă de a răspunde la provocările 
crşterii profitabilităţii. De fapt, scopul nostru 
este acela de a găsi noi soluţii inovative, ca 
răspuns la nevoile clienţilor noştri referitoare la 
exploatarea forestieră, într-un mediu economic 
din ce în ce mai dur. 

În ultimii ani am rafinat calitatea produselor 
noastre, iar noile utilaje IT4 din seria E reprezintă o 
dovadă excelentă în acest sens. I-am înţeles pe clienţii 
noştri clar şi răspicat – când vine vorba de calitatea 
utilajelor noastre, nu există compromisuri. 

 
Succesul dumneavoastră reprezintă afacerea noastră. 

Timo Ylänen
Director
Harvestere, produse şi tehnologie 
forestieră pentru Europa

NICIUN COMPROMIS

Editorial.
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Idei puse în practică.
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Noul sistem de transmisie cu opt roţi al companiei  John Deere aduce 
harvester-ul 1270E IT4 pe cele mai înalte culmi. Stabilitatea şi abilitatea sa 

de a urca, fără precedent, au fost testate şi demonstrate în Regatul Unit.

TEXT DE KIMMO KIIMALALINEN ŞI JOCK MCKIE_FOTOGRAFII DE JOCK MCKIE

HARVESTER-UL JOHN DEERE 1270E IT4 CU 8 ROŢI: 

ÎN PROPRIA  
SA LIGA

(
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Idei puse în practică.

Fără îndoială: nici măcar cea 
mai avansată şi mai puter-
nică tehnologie a 
harvester-elor nu ajută 
la nimic dacă utilajul se 

împotmoleşte din cauza lipsei de trac-
ţiune şi acesta nu poate fi condus până 
la locaţia de exploatare. Şi în mod cert 
sunt multe astfel de locaţii în diferitele 
părţi ale Europei şi ale lumii. 

Acesta este motivul pentru care com-
pania  John Deere lansează bestia tere-
nurilor abrupte, mult aşteptata vari-
antă cu 8 roţi a harvester-ului 1270E IT 
4, capabilă să abordeze şi să opereze pe 
terenuri de neimaginat până acum. Sis-
temul de transmisie cu 8 roţi rămâne 
stabil la nivelul solului şi oferă utilaju-
lui o stabilitate neaşteptată, chiar şi în 
cele mai dure condiţii. 

Iar aceste afirmaţii nu sunt doar 
reclamă: pentru a afla mai multe des-
pre abilităţile reale ale noului utilaj, 
acesta a fost oferit unui grup preselectat 
de operatori de elită din Regatul Unit. 
În toamna anului 2013, aceştia au tes-
tat utilajul la faţa locului, în zone care 

reprezintă unele dintre cele mai dure 
condiţii de exploatare forestieră de pe 
pământ atât datorită terenului dificil 
cât şi datorită condiţiilor de recoltare.

Iată ce ne spun chiar ei:

„De departe cel mai bun utilaj 
de până acum”
Primul care a testat utilajul 1270E 
IT4 8WD a fost David „Nevăstuica” 
Marshall, un adevărat profesionist, cu 
peste 25 de ani de experienţă ca şi ope-
rator. Acesta a testat utilajul în pădurile 
din Kidland Lee, o zonă împădurită izo-
lată situată chiar la sud de graniţa dintre 
Scoţia şi Anglia, în inima dealurilor din 
Northumberland Cheviot. 

Cunoscută local ca şi „pământul ori-
zonturilor îndepărtate”, zona reprezintă 
o provocare din cauza faptului că pădu-
rile de molid Sitka sunt plantate pe o 
pantă cu o înclinaţie de 35 de grade – 
o provocare pe care David Marshall o 
înfrunta cu utilajul său 1270E pentru 
contractorul local Walton Logging. 

Până la sosirea noului 8WD, el pro-
gresase deja cu viteză bună prin loca-

ţia ce adăpostea de 20.000 metri cubi de 
material lemnos. Înclinaţia pantei presu-
punea că exploatarea trebuia efectuată la 
coborâre. Dar sosirea utilajului 8WD a 
răsturnat situaţia: a permis ca exploata-
rea să fie efectuată prin urcare. 

„De departe, cel mai bun utilaj de 
până acum”, ne spune Marshall.

El admiră în mod special stabilitatea 
şi extraordinara abilitatea de abordare a 
pantelor a utilajului cu 8 roţi. 

Această ocazie a reprezentat de ase-
menea prima ocazie pentru Marshall 
de a lucra cu harvester-ul IT4, şi a fost 
extrem de impresionat de productivita-
tea utilajului comparativ cu utilajul său 
actual, 1270E. În realitate, nu a fost toc-
mai uşor să recuperăm utilajul de la el...

Laude de la un specialist al 
terenurilor abrupte
Din Northumberland, utilajul cu 8 roţi 
a călătorit înspre nord, până la Moor-
foot Hills, în apropierea oraşului Inner-
leithen, de la graniţa Scoţiei, pentru a fi 
în continuare testat de către contracto-
rii locali Dick Bros Ltd., deţinând la ora 

Sistemul de transmisie cu 8 roţi rămâne fix şi stabil la 
nivelul solului, oferind o stabilitate neaşteptată, chiar şi în 
cele mai grele condiţii de teren. 
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”Nivelul de stabilitate 
este complet diferit 
de cel al actualelor 
modele 6WD.” 
Gary Humphries

actuală 8 alte harvestere 8WD, putem 
presupune că ştiu câte ceva despre abi-
lităţile acestor utilaje. Locaţia aleasă, 
din Leithen Water, s-a dovedit a fi încă 
o încercare pentru utilajul 1270E IT4 
8WD.
Ca mulţi alţi operatori britanici, fami-
liarizarea lui Gary Humphrie în ope-
rarea utilajelor forestiere s-a realizat cu 
un excavator cu cap harvester, în anul 
1990; este privit ca un specialist al tere-
nurilor abrupte de către angajatorii săi. 
La ora actuală conduce un 1270E proas-
păt livrat. Testând, a fost impresionat de 
uşurinţa cu care utilajul cu 8 roţi a abor-
dat pantele de 35 de grade, adiacente 
vârfului Blackhope Scar, acesta fiind la 
un impresionant nivel de 651 de metri 
deasupra nivelului mării. 
Utilajul 8WD este echipat cu acelaşi 
bloc motor ca şi harvester-ul 1470E, 
iar creşterea nivelului puterii conduce, 
de asemenea, la nivele ale producţiei 
nemaiîntâlnite până acum la această 
categorie. 
”Nivelul de stabilitate este complet dife-
rit de cel al actualelor modele 6WD”, 

susţine Humphries. 
De asemenea, a fost impresionat de cât 
de uşor a pus sub control locaţia de ope-
rare cu ajutorul noului 1270E. 

„Abilitatea de abordare a 
pantelor în propria sa ligă”
Următorul operator care a primit uti-
lajul 1270E a fost Colin Cairns care 
lucrează la ora actuală pe un 1470E IT4, 
pentru contractorul Elliot Hender-
son din Selkirk. Acesta a avut ocazia de 
a testa utilajul 8WD într-o locaţie pro-
vocatoare, în apropiere de Saint Mary’s 
Loch, din zona Ettrick a graniţelor sco-
ţiene. 

Aici, locaţia de exploatare presupune 
şi abordarea unor pante mai mari de 42 
de grade, iar utilajul 1270E a avut per-
formanţe admirabile pe pante de până la 
37 de grade. 

Fiind obişnuit de mulţi ani cu utila-
jele mai mari, cum ar fi 1470, Cairns a 
fost extrem de impresionat de abilită-
ţile utilajului 1270E şi a raportat că pro-
ducţia şi puterea braţului au fost foarte 
apropiate de cele ale utilajului său. 

În schimb, abilitatea de urcare a fost 
una care aduce acest utilaj „în propria sa 
ligă” – ajutat, fără nicio urmă de îndo-
ială, de axele boghiu Duraxle, con-
struite de specialişti, bine echilibrat, şi 
care aduce un surplus de 9 procente la 
deportanţă, în comparaţie cu boghiurile 
convenţionale din gamă.

Forţa suplimentară de echilibrare ofe-
rită de utilaj, corespunzătoare ampren-
tei anvelopei, care intră în contact cu 
solul, special adaptată, crează o aderenţă 
nemaiîntâlnită la utilajele forestiere.

„Stabilitate de neimaginat la 
coborâre”
Peninsula Ardnamurchan (care 

Utilajul 8WD este echipat cu acelaşi bloc motor ca şi harvester-ul 1470E, iar creşterea nivelului 
puterii conduce, de asemenea, la nivele ale producţiei nemaiîntâlnite până acum la această 
categorie. 

Colin Cairns

Barry Morrison



10

Idei puse în practică.

înseamnă „înălţimile mărilor”) este cel mai ves-
tic punct de pe teritoriul Regatului Unit. Format 
din rocă vulcanică topită cu 1000 de milioane de 
ani în urmă, zona Ardgeour care face parte din 
ţinutul clanului MacLean a pus la dispoziţia uti-
lajului 1270E cea mai izolată locaţie de exploa-
tare. Aici, locaţia Glen Scaddle preluată de CSP 
Forestry a ridicat o serie de provocări – teren ud, 
abrupt, stâncos, fărâmicios, amestec pe care cresc 
diverşi arbori de esenţă tare şi moale, cu adevărat 
periculos.

Probabil că a fost cu atât mai bine că 
la acel moment omul ce controla uti-
lajul a fost Billy Kemp – un profesio-
nist utilizat în mod frecvent de echipa 
locală John Deere pentru a testa pro-
duse noi şi a oferi un feedback cu pri-
vire la noile echipamente. 
Un autoproclamat „om al utilajului 
1470”, în ultimii 20 de ani Billy a fina-
lizat recoltarea unora dintre cele mai 
exigente locaţii din Scoţia, cu o vari-
etate de utilaje John Deere. Acum are 
în custodie un utilaj din seria limitată 
1470E IT4, având la bord  peste 2000 
de ore lucrate. 

Aşadar, cum s-a adaptat la utilajul 
„uau, ce mic e” care a ajuns la locaţia 
de exploatare? 

Rezultatele vorbesc de la sine: într-o perioadă de 
doar două săptămâni, recoltarea pe întreaga loca-
ţie a fost finalizată, inclusiv în zonele care au fost 
lăsate deoparte pentru ca arborii să fie extraşi cu 
troliul. Zona cea mai dificilă a fost o pantă cu o 
înclinaţie de peste 50 de grade, pe teren fărâmi-
cios, stâncos, dar şi chiar şi aceasta a fost abordată, 
prin coborâre, cu ajutorul utilajului 1270E!

„Stabilitatea la coborâre este de necrezut”, 
exclamă Billy Kemp. 

„Sincer nu ştiu dacă aş fi putut face asta cu un 
utilaj 1470E. Utilajul stă proptit la locul lui şi nu 
trebuie să îţi faci griji cu privire la ce se întâmplă 
în spatele tău.” 

„Utilajul pur şi simplu nu renunţă!”
Odată cu rezolvarea provocărilor din vest, a fost 

timpul să ne mutăm în nord, la Aberdeenshire – 
o adevărată fortăreaţă a industriei forestiere bri-
tanice. Clashindarroch este ce mai vastă pădure 
din Aberdeenshire şi în acelaşi timp, situată la cea 
mai mare înălţime, astfel că accesul devine proble-
matic o parte din an când operaţiunile de exploa-
tare forestieră lasă locul practicanţilor de schi – un 
sport nu foarte des întâlnită în Regatul Unit.

Drumul prin pădurea întinsă ne-a adus aproape 
de celebrul vârf Tap O Noth – o fortificaţie isto-
rică construită pe culmea unui deal care se ridică 
deasupra zonei Moray Firth; din nou, gazdele 
noastre ne-au asigurat o provocare pe măsură. 

Locaţia a fost iniţiată de către Pinewood Har-
vesting, iar Michael Taylor a finalizat recoltarea 
unei porţiuni din locaţie cu utilajul său 1470E. 
Aşadar, acesta a reprezentat un test ideal, putând 
să accesăm imediat arborii rămaşi, acolo unde uti-
lajul 1470E îşi găsise naşul.

Şi din nou, utilajul 1270E a făcut faţă admira-
bil unor pante care uneori depăşeau 35 de grade. 
Ca parte a testării din această zonă, un alt binecu-
noscut „pilot de testare” a preluat frâiele pentru a 
oferi feedback: Barry Morrison. Acesta cunoaşte 
bine exploatarea lemnului masiv prin interme-
diul actualul său utilaj1470E IT4; arborii, cu trun-
chiuri în exces, ce însumau până la 4 metri cubi, 
pe o pantă de peste 30 de grade ar fi o provocare 
mult prea grea pentru majoritatea utilajelor, însă 
nu şi pentru utilajul 1270E!

Cu o expresie de uimire, Morrison a ajuns în 
vârful dealului iar apoi, pentru o bună apreciere, a 

„Stabilitatea 
la coborâre 

este de 
necrezut. 

Utilajul pur 
şi simplu nu 

renunţă!”  
Barry Morrison

Primul care a testat utilajul 1270E IT4 8WD a fost David 
„Nevăstuică” Marshall, un profesionist adevărat, cu peste 25 de 

ani de experienţă ca şi operator.
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întors utilajul pentru a-i testa stabilitatea la coborâre.
„Utilajul meu 1470E nu ar fi urcat niciodată până 

acolo”, ne-a explicat Morrison. 
„Stabilitatea la coborâre este incredibilă. Pur şi sim-

plu, utilajul nu renunţă!”
A fost foarte impresionat de modul în care braţul 

CH7 a manipulat trunchiurile mari, afirmând că dife-
renţele dintre CH7 şi CH8, cu care este mai familiari-
zat (pe utilajul său 1470E), sunt mult mai mici decât 
credea. 

A urmat apoi o excursie lungă, în timp ce utilajul 
se îndrepta spre sud, către mediul dur al Brecon Bea-
cons, în centrul Ţării Galilor – o zona mai faimoasă 
pentru aplicaţiile Forţelor Speciale Britanice decât 
pentru testarea utilajelor!

Locaţia de exploatare forestieră Penbont preluată de 
contractorii locali Malcolm & Evan Davies a produs 
o recoltă substanţială de molid norvegian, cu o medie 
de aproximativ 0,7 metri cubi per trunchi.

Fiind obişnuit cu un utilaj 1270E IT4, Evan Davies 
s-a familiarizat rapid cu utilajul pe opt roţi şi s-a apu-
cat  entuziast să lucreze pe panta de 35 de grade. 

În umbra impunătorului munte Pen-y-Fan, utila-
jul şi-a făcut din nou admirabil treaba. Davies a fost 
impresionat în special de abilitatea de urcare şi de sta-
bilitatea la coborâre a utilajului, afirmând că locaţia ar 
fi fost o provocare majoră pentru utilajul său 6WD. 

Pe lângă avantajele de urcare evidente, utilajul oferă 
de asemenea o reducere de 39% a presiunii la sol pe 
axul din spate, comparativ cu echivalentul său, fapt 
foarte vizibil pe parcursul tuturor testelor desfăşurate 
în Regatul Unit. 

Lăsând în urmă puţină melancolie, utilajul a părăsit 
Regatul Unit, întorcându-se acasă în Finlanda pentru 
testările finale. Dar o moştenire de durată a rămas în 
pădurile din Regatul Unit. Utilajul 1270E IT4 8WD 
va deveni în curând o apariţie obişnuită prin aceste 
locuri. 

În ultimii 20 de ani, Billy Kemp a finalizat exploatarea unora 
dintre cele mai exigente locaţii din Scoţia, cu o mare varietate 
de utilaje John Deere.



12

CONTROLUL FOARTE  
FACIL AL PUTERII ÎN BRETANIA

HARVESTER-UL 1270E  IT4 ECHIPAT CU PPC: 

Idei puse în practică.

TEXT DE CHRISTOPHE RIEDEL_FOTOGRAFII DE LUCAS SCHIFRES
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„ E uşor de 
utilizat şi vă 
adaptaţi foarte 
repede la el”
Operator Arnaud Legal

Copil fiind, Luc Gautier a stră-
bătut pădurile de stejar care 
se întindeau pe o suprafaţă de 
4500 de hectare din Le Gâvre 

cu tatăl său, un tăietor de lemne. Astăzi, 
tot de aici preia materialele care vor fi 
transformate în aşchii de lemn, mobilă, şi 
chiar şi butoaie pentru vinul de Bordeaux. 

După 32 de ani, activităţile sale s-au 
dezvoltat cu aceaşi deschidere calmă care 
îi caracterizează şi personalitatea: Luc 
Gautier oferă o gamă completă de servi-
cii, de la tăiere de extracţie, transport şi 
debitare a lemnului. Producţia a crescut 
cu 30% pe an, ca urmare a creşterii cere-
rilor din sectorul construcţiilor. 70% din 
producţia de lemn este destinată pieţelor 
locale iar 30% este exportată în China 
şi India. Fiul său îi urmează şi el paşii, 
fără ezitare, însă Luc este departe de a-şi 
preda afacerea generaţiei viitoare: „poate 
peste 10 ani”!

Un antreprenor mai deosebit
Luc Gautier angajează mulţi subcon-
tractori locali, iar cu cei 29 de angajaţi, a 
devenit unul dintre cei mai mari opera-
tori din vestul Franţei. 

„Este unul dintre cei mai de seamă cli-
enţi ai noştri”, adaugă Sèbastian Dela-
metter, director de vânzări al companiei 
Bouchard Forêts care îl urmăreşte de şapte 
ani.  

3 nivele de procesare 
Gautier deţine 4 harvestere John Deere 
(modelele 1270D şi 1270E). În septem-
brie 2012 a primit primul utilaj 1270E IT4 
din Franţa echipat cu pompă dublă şi PPC 
(sistem de control al puterii de procesare). 
Prin simpla apăsare a unui buton, acest sis-
tem inteligent de control al puterii de pro-
cesare îmbunătăţeşte funcţionalitatea şi 
optimizează performanţa. De asemenea, 
reduce consumul de combustibil. 
Utilizând foarte simplu această funcţie de 
comană, operatorul selectează care din-
tre cele 3 moduri se potriveşte cel mai 
bine lucrării în cauză. După 2000 de ore, 
Arnaud Legal, care operează un harvester 
1270E IT4, echipat cu un sistem PPC, este 
foarte satisfăcut.  Acesta a doborât şi a toa-
letat arbori groşi, cu un diamentru mare al 
trunchiului, cu o putere constantă şi fără 
smucituri. 

Ce spune despre acesta?„Echipat 
cu pompe hidraulice duble, utilajul 
este uşor de controlat: debitul pompei 
hidraulice este prioritizat pentru capul 
harvester-ului.”

„Sistemul este foarte uşor de utilizat şi 
te obişnuieşti cu el foarte repede.”

Nivelul 1: Modul standard, cel mai efici-
ent în termeni de combustibil, este folosit 
în principal la mici operaţiuni de rărire. 

„Condiţiile pentru prima rărire nu 
necesită o putere hidraulică constant 
ridicată. Acest regim este croit pen-
tru prima şi a doua rărire, în păduri de 
molid sau brad Douglas, pentru arbori 
cu puţine crengi.”

Nivelul 2: „Folosesc nivelul 2 pentru a 
doua sau a treia rărire, pentru arbori cu 
diametre maxime de 35 sau 40 de centime-
tri. Cu rezistenţă zero, alimentarea pentru 
tăierea unor suprafeţe defrişate este rapidă 
şi exactă, ceea ce previne mişcarea înainte-
înapoi care poate duce la pierderea timpu-
lui şi la lungimi imprecise”. 
Nivelul 2 este cel mai des utilizat de către 
operatorii lui Luc Gautier. 

Nivelul 3: „Folosesc nivelul 3 în special 
pentru tăierea la ras. Aş putea reveni la 
nivelul 2 pentru aceste tăieri, însă viteza 
de 1700 rpm a motorului nu este prac-
tic corespunzătaore. Astfel, trec tempo-
rar la nivelul 3, pentru a lucra mai repede, 

cu presiune de tăiere şi capacitate de ridi-
care mai mari, pentru lemnele şi copacii de 
mari dimensiuni, cu multe ramuri.”

Ce ar păstra şeful şi operatorul 
Conform spuselor lui Gautier, sistemul 
PPC este în mod cert punctul forte al 
acestui utilaj, îmbunătăţind productivi-
tatea şi reducând consumul de combus-
tibil, în acelaşi timp: „Consumul nostru 
este de 17 litri pe oră, ceea ce este chiar 
acceptabil având în vedere nivelul pro-
ducţiei.”

Această funcţie creşte puterea/capaci-
tatea troliului şi funcţiile capului harves-
ter-ului. 

„Atunci când rolele de alimentare sunt 
în funcţiune,  viteza scade cu doar 150/200 
RPM, ceea ce nu înseamnă foarte mult şi 
evită o schimbare drastică a motorului cu 
combustie.”

În ansamblu, ce ai câştigat? O creştere 
a eficienţei de recoltare şi ca bonus pentru 
Arnaud Legal: „Confortul cabinei. Verde 
în faţă, aur în spate.”  

Arnaud Legal, 31 de ani, operator forestier de 16 
ani, are la activul său peste 2000 de ore lucrate pe 
harvester-ul 1270E IT4, echipat cu sistem PPC. Luc 
Gautier, cu cei 29 de angajaţi, este unul dinttre cei 
mai mari operatori din vestul Franţei.

Mai întâi tăietor de 
lemne, apoi operator 
profesionist şi în sfârşit 
patron, Luc Gautier 
şi-a început cariera la 
18 ani într-o pădure de 
stejar din Le Gâvre, în 
apropiere de Nantes. 
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Compania forestieră 
elveţiană Wiss AG, condusă 
de Pius Wiss, se bazează cu 
succes pe havester-ele şi 
forwarder-ele John Deere în 
regiunile muntoase din ţară.

Preţurile scăzute ale produselor lemnoa-
se, o piaţă în stagnare, o rată de schimb 
franc/euro foarte solicitantă, un teren 
dificil: în zilele noastre, exploatarea fo-
restieră nu este deloc uşoară în Elve-

ţia. Exploatarea forestieră de succes, în această ţară a 
munţilor din inima Europei, necesită la ora actuală o 
pricepere de top şi cel mai bun echipament pentru 
fiecăre jucător de pe piaţă, în special pentru cei care 
utilizează forwardere şi harvestere. 

Pius Wiss este conştient de toate acestea: fiind 
de peste 30 de ani implicat în industria forestie-
ră Elveţiană, ştie totul până la cel mai mic detaliu. 
Din anul 1986 a condus propria sa companie, Wiss 
AG. Compania Wiss are aproximativ 10 angajaţi 
şi utilizează harvestere John Deere 1070D, 1270D 

şi 1270E, forwardere John Deere 810D şi încă câte-
va echipamente necesare pentru transportul utilaje-
lor forestiere de la o locaţie la alta – ceea ce se întâm-
plă destul de des din moment ce locaţiile de exploata-
re din Elveţia sunt destul de mici. 

Pius Wiss are de asemenea o privire unică asupra 
întregii afaceri, în calitate de preşedinte al Asociaţi-
ei de Antreprenori din Industria Forestieră Elveţiană 
– o asociaţie compusă din aproximativ 150 de compa-
nii forestiere, toate trecând acum prin vremuri dificile. 

„Nu fă acelaşi lucru pe care îl face toată 
lumea”
De la începutul carierei sale, Wiss a dat dovadă de 
calităţi vizionare, alegând să utilizeze utilaje fores-
tiere – o soluţie care este mai degrabă o excepţie 
decât o regulă în Elveţia.  

TEXT DE KIMMO KIIMALAINEN FOTOGRAFII DE ERIK-JAN OUWERKERK 

Pius Wiss este în industria forestieră elveţiană de peste 30 de ani. 

DESCHIZATOR DE DRUMURI 

(Pasiune. 
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John Deere s-a dovedit a fi brand-ul potrivit pentru afacerea Wiss AG.

    Doar o treime din tot materialul lemnos es-
te recoltat aici cu utilaje; în rest sunt utilizate 
sistemele pe cablu, care utilizează conceptul de 
arbore întreg. Topografia ţării necesită adeseori 
aplicarea unor soluţii speciale. 

„Am decis să nu fac acelaşi lucru pe care îl 
face toată lumea. În acele vremuri, recoltar-
ea mecanică era în plină expansiune şi mi s-a 
părut că aşa trebuie procedat şi aici,” spune 
Wiss. 

Conform spuselor sale, de-a lungul anilor, 
utilajele John Deere s-au dovedit a fi brand-ul 
potrivit pentru afacerea Wiss AG.

„Normal că am testat şi alte câteva pro-
duse, dar nu am utilizat niciodată în afacerea 
noastră altceva decât `masinile verzi`. Aplica-
bilitatea şi productivitatea utilajelor şi serviciile 
de servisare oferite de dealer-ul companiei John 
Deere sunt foarte bune, iar nevoia de reparaţii 
este foarte mică. Pot spune că sunt complet 
mulţumit de produsele companiei John Deere.”

Există însă o problemă în industria forestieră 
elveţiană, pe care nici cel mai bun echipa-
ment sau cel mai muncitor antreprenor nu o 
pot schimba: francul puternic şi importurile de 
lemn din statele vecine. 

Ernst Bührer, director executiv la dealer-
ul de utilaje forestiere Bührer & Richter AG, 
confirmă acest lucru. „Proprietarul de pădure 
obişnuit lasă acum copacii în picioare din cauza 
preţurilor scăzute ale materialului lemnos. Poţi 
însă să obţii un preţ bun pentru lemnul de cali- 
tate care creşte în zonele înalte de munte din 
Elveţia.”

„Devine linişte în acest domeniu. Nevoia de 
lemn care rămâne  este acoperită cu lemnul din 
import.”, ne explică Bührer. 

E nevoie de puţin idealism
Să vedem: cerere mai scăzută pe piaţă, mai 
puţin lemn de recoltat, mai puţini bani pent-
ru companiile din industrie – cum poate cine-
va să supravieţuiască ca şi antreprenor cu utila-

Topografia 
ţării necesită 
adeseori 
aplicarea unor 
soluţii speciale. 

„Wiss AG este una dintre cele mai solide companii din Elveţia”, afirmă Ernst Bührer (stânga), 
director executiv al dealer-ului de utilaje forestiere Bührer & Richter AG.

je forestiere în Elveţia de azi? 
Ernst Bührer ştie: urmând exemplul lui Pi-

us Wiss. Asta însemnând abordarea mai multor 
domenii ale afacerii, dar şi o perseverenţă de ne-
zdruncinat.  Conform spuselor sale, acestea re-
prezintă cheia succesului companiei Wiss AG. 

„Wiss AG este printre cele mai solide com-
panii din Elveţia. Domnul Wiss a abordat foar-
te multe domenii înrudite ale afacerii şi cunoaşte 
nu doar domeniul exploatării forestiere ci şi do-
meniul construcţiei de case din lemn. Şi este de 
asemenea puţin idealist.” 

DESCHIZATOR DE DRUMURI 
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FOCALIZAREA PE SERVISARE 
NOI OPŢIUNI DE SERVISARE
Noile opţiuni de servisare pentru a vă menţine utilajele  
funcţionale şi în exploatare

Dezvoltarea 
contractelor de 
servisare reprezintă 
un efort important, 
continuu, al 
companiei  
John Deere.

ÎN PERIOADA 2011-2013,  a existat chiar 
un proiect numit TimberService, finan-
ţat de Tekes (Agenţia Finlandeză de Finan-
ţare pentru Tehnologie şi Inovare), pentru 
a compara diferite modele de contract de 
servisare şi descrierile serviciilor conexe. În 
cazul TimberService, o companie externă 
specializată în dezvoltarea de servicii a 
lucrat de asemenea, în colaborare cu clien-
ţii şi cu compania John Deere.

Ca rezultat al proiectului, au fost lan-
sate trei noi modele de contracte de servi-
sare:  TimberCare Standard, TimberCare 
Optim şi TimberCare Premium.

TImbERCARE STANDARD este un tip de con-
tract tradiţional de servisare, cu termene fixe, 
pentru utilajele T3. Serviciile din contractul 

de servisare se realizează în conformitate cu 
intervalele normale de servisare, prezentate în 
Manualul Operatorului. Contractul de ser-
visare acoperă toată gama de lucrări, piesele 
şi uleiurile necesare pentru servisarea utilaju-
lui. Adesea este fezabilă opţiunea ca schimbul 
de ulei de la 750 h să fie realizat de către cli-
ent, dar poate fi şi inclus în contract. În cazul 
contractului TimberCare Standard, este posi-
bil, de asemenea, să se utilizeze uleiul preferat 
al clientului – cu singura condiţie ca acestea să 
îndeplinească specificaţiile descrise în manua-
lul de utilizare.

Contractul Standard poate fi, de aseme-
nea, aplicat şi în cazul utilajelor IT4, în cazul 
în care se utilizează un ulei, altul decât cel       
utilizat în mod obişnuit de către compania 
John Deere. 

TEXT DE LASSE AALTO

LIVRAREA 
UTILAJULUI

Acoperire extinsă (opţional)

250 750 22501500

Inspecţia 
Utilajului

PACHETUL PREMIUM PENTRU TOATĂ DURATA DE FUNCŢIONARE A UTILAJULUI

MENTENANŢA LA INTERVALE FIXE DE TIMP

Eveniment – 
Servisare

Inovaţie.
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Contractul  Standard îi oferă confort pro-
prietarului utilajului dar şi predictibilitate în 
ceea ce priveşte costurile de întreţinere. De 
asemenea, este posibilă achiziţionarea  pache-
tului care prevede acoperirea extinsă, pentru 
o protecţie sporită după trecerea perioadei 
standard de garanţie.

TImbERCARE OPTIm  este un tip special 
de contract pentru utilajele IT4. 
Atunci când se utilizează lubrifianţi, fil-
tre şi piese de schimb originale John Deere 
şi utilajul este în condiţii de monitorizare 
prin analiza uleiului, intervalele normale 
de servisare pot fi extinse faţă de standard. 
Aceasta înseamnă că servisarea pentru ule-
iul de motor se realizează la fiecare 750 h şi 
alte lucrări de servisare, mai mari, la fiecare 
1500 h şi 3000 h. Ca urmare, există econo-
mii directe de costuri de întreţinere rezul-
tate din numărul redus de servisări în caz 
de evenimente, dar există, de asemenea şi 
beneficii secundare semnificative din redu-
cerea costurilor de transport şi a număru-
lui mai mic de întreruperi din lucru. Tim-
pul astfel economisit poate fi astfel utilizat 
pentru exploatarea eficientă sau pentru a 
mări durata timpului liber. 

Contractul TimberCare Optim este 
disponibilă doar atunci când servici-
ile sunt efectuate de către un reprezentant 
autorizat al companiei John Deere. 

De asemenea, se prevede  utilizarea doar a 
lubrifianţilor John Deere. În cazul în care 
este necesară completarea cu ulei, acestea 
sunt disponibile la dealer-ul autorizat.

În cursul anului 2012 şi 2013 s-a testat o 
flotă de utilaje pentru a evalua capacitatea 
de extindere a intervalelor de schimbare 
a uleiului. Acesta a relevat o diferenţă 
majoră în ceea ce priveşte performanţa 
diferitelor uleiuri. A mai arătat că uleiu-
rile John Deere sunt foarte potrivite pen-
tru aplicaţiile forestiere şi depăşesc per-
formanţele competitorilor. A urmat apoi 
un program de analiză frecventă a uleiu-
lui utilajelor din flota testată. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul 
că aceste intervale extinse necesită utili-
zarea unui combustibil care îndeplineşte 
cerinţele standardului EN 590. 
În cazul utilajelor IT4, nu mai este posibil 
să se utilizeze un combustibil cu un conţi-
nut mai ridicat de sulf.

TImbERCARE PREmIum este un tip de 
contract pentru cazul în care mai multe 
servicii sunt adăugate la pachetul de 
întreţinere cu perioade tradiţionale.
În cazul utilajelor IT4 aceasta înseamnă 
pachetul cu intervale extinse iar pentru 
T3, pachetul cu intervale normale. Ele-
mentele suplimentare sunt, de exem-
plu, inspecţiile utilajelor, harvestere sau 

60002250 3000 3750 4500 5250

Inspecţia 
Utilajului

Inspecţia 
Utilajului

Inspecţia 
Utilajului

PACHETUL PREMIUM PENTRU TOATĂ DURATA DE FUNCŢIONARE A UTILAJULUI

MENTENANŢA LA INTERVALE FIXE DE TIMP

Eveniment – 
Servisare

Eveniment – 
Servisare

Eveniment – 
Servisare

forwardere, care sunt inspectate în mod 
sistematic în timpul servisărilor. Aceste 
inspecţii sistematice au ca scop detecta-
rea din timp a eventualelor probleme şi 
raportarea acestora către client. 
În funcţie de piaţă, pot exista şi alte ele-
mente de asistenţă suplimentară adău-
gate, elemente care încearcă să acopere 
problemele posibile referitoare la numă-
rul mai mare de ore sau pentru a da o 
prioritate mai mare unui anumit eveni-
ment de servisare. Pachetele cu o aco-
perire extinsă sunt, de asemenea, dispo-
nibile pentru toate tipurile de contracte 
de servisare. Adăugarea unor opţiuni 
ca Tuning Days, TimberSkills pentru 
pregătirea operatorilor şi alte opţiuni 
de formare pentru aceste pachete, pot 
duce la dezvoltarea unor soluţii care să se 
potrivească perfect nevoilor clienţilor în 
operaţiunile lor zilnice.
Contractele de servisare reprezintă o 
bună modalitate de a stabili în avans cos-
turile de întreţinere. Termenii de plată 
pot fi negociaţi, în funcţie de nevoile cli-
enţilor, astfel încât costurile de întreţi-
nere să devină uşor previzibile. Întreţine-
rea are, de asemenea, un impact pozitiv 
în ceea ce priveşte fiabilitatea utilajului şi 
durata de funcţionare a acestuia.
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Calitatea ridicată a noilor utilaje 
forestiere John Deere IT4 din seria 
E este, de asemenea, vizibilă şi în 

costurile scăzute de service. Acum este posibil 
ca opţional să se aleagă opţiunea intervalului 
extins de servisare pentru modelele IT4, cu 
schimbul uleiului de motor efectuat la fiecare 
750 ore şi servisarea extinsă la 1500 şi 3000 
ore. Anterior, intervalele de servisare erau la 
fiecare 500, 1000 şi 2000 de ore.

Mai puţine întreruperi pentru  
servisare, creşterea productivităţii 
Noile intervale de servisare nu numai 
că îmbunătăţesc rezultatele finale ale 
antreprenorului, ci aduc de asemenea şi 
beneficii mediului: mai puţine evenimente 
de servisare înseamnă un consum mai mic 
de ulei. 

“Intervalele extinse de servisare le permite 
clienţilor să îşi reducă mai mult de 20% din 
costurile de servisare. Economiile provin 
din reducerea utilizării uleiului, a lucrărilor 
de servisare şi de transport, precum şi din 
întreruperea lucrului. În plus, creşte produc-
ţia realizată de utilaj deoarece acesta poate 
rămâne în pădure pentru perioade mai 
lungi”, observau Sami Kulmala, manager 
post-vânzări şi Lasse Aalto,  manager 
pentru dezvoltarea proiectelor de service, 

ai companiei John Deere Forestry Oy. 
La extinderea intervalelor de servisare 

au contribuit mai mulţi factori, printre care: 
progresele înregistrate în domeniul filtrelor, 
lichidele de servisare şi condiţiile reale de 
monitorizare ale utilajelor şi uleiului au jucat 
un rol semnificativ.  
Intervalele extinse de servisare sunt oferite 
clienţilor care utilizează lubrifianţi, 

lichide de răcire, filtre, piese de schimb 
şi accesorii originale John Deere şi sunt 
participanţi în programul John Deere de 
monitorizare a uleiului.

Informaţiile valoroase din  
monitorizarea stării utilajului 
Întreţinerea la perioade de timp fixe, 
efectuate de un reprezentat autorizat, 
include monitorizarea stării motorului, 
transmisiei şi sistemului hidraulic. Aceasta 
permite extinderea intervalelor de timp între 
schimburile de ulei şi, în acelaşi timp, oferă 
informaţii valoroase asupra stării tehnice a 
utilajului. Intervalele extinse de servisare sunt 
acum disponibile pentru harvester-ele mari 
cu modelele IT4. 

După lansarea produsului în cursul iernii 
2014, serviciul va fi extins şi la modelele de 
harvestere şi forwardere mai mici, atunci 
când vor fi lansate modelele echipate cu 
motoare IT4. “Oricum, clienţii au de asemenea 
opţiunea de a-şi servisa utilajele forestiere 
conform intervalelor standard “ au ţinut să 
sublineze Kulmala şi Aalto. Atunci când inter-
valele extinse de servisare sunt combinate cu 
un contract de servisare, clienţii îşi pot reduce 
costurile de servisare şi mai mult.

TimberCare Premium 
- Predictibilitate pentru costurile 
de servisare 
John Deere modernizează de asemenea 
serviciile de mentenanţă TimberCare pentru 
clienţii posesori de utilaje forestiere, astfel 
încât acestea să îndeplinească cerinţele 
utilajelor IT4, ale seriei E. Prin noul contract 
de servisare TimberCare Premium, clienţii îşi 
pot stabili costurile de servisare a utilajelor, 

pentru un anumit număr de ore de funcţio-
nare. “Atunci când se încheie un contract de 
servisare, se stabileşte un preţ şi un plan de 
plată pentru întreaga perioadă convenită cu 
clientul. Astfel, de exemplu, inflaţia nu va avea 
niciun impact asupra costurilor, pe întreaga 
durată de derulare a contractului”, ne explică 
Sami Kulmala. 

“Planul de plată este elaborat în întregime 
în funcţie de nevoile clientului. În cel mai 
obişnuit model de contract, se convine în 
prealabil cu clientul asupra unei sume fixe, 
sumă ce va fi facturată întotdeauna după o 
vizită de servisare. Dacă se doreşte, clientul 
poate plăti anticipat o sumă forfetară pentru 
întregul contract.”

Stabilirea preţului lucrărilor de servisare 
pentru anii care vor veni în preţul de astăzi 
reprezintă doar o modalitate de a realiza 
economii. Alte metode includ schimbarea 
uleiurilor hidraulice numai atunci când 
acest lucru este necesar, în funcţie de starea 
uleiului. Dacă este cazul, uleiul poate fi filtrat 
şi astfel i se poate prelungi durata de viaţă.

Clientul alege locaţia unde va avea loc 
servisarea

 
Clienţii care au încheiat  
contractul de servisare 
Premium pot alege locaţia în care se vor 
efectua lucrările de servisare pentru utilaje 
de către un tehnician autorizat John Deere. 
Cu toate acestea, acest lucru nu îi obligă să 
aleagă tot timpul aceeaşi locaţie pentru ser-
visarea utilajului; servisarea se poate efectua 
la orice locaţie service autorizată de John 
Deere. “Contractele de servisare urmează să 
fie dezvoltate şi mai mult. O versiune mai 
cuprinzătoare a contractului Premium este 
în lucru, aceasta va asigura o monitorizare 
mai avansată şi mai facilă a stării tehnice a 
utilajului”, ne explică  Lasse Aalto. 

Tuning Days, formarea operatorilor 
şi rapoartele TimberLink pentru utilaj şi 
operator le servesc, de asemenea, proprieta-
rilor utilajelor  IT4, din seria E, şi mai mult. Iar 
programul Performance Plus include de acum 
multe piese de schimb noi. 

PROGRAmuL DE SERVISARE    STANDARD OPTIm PREmIum

Pregătire şi livrare 

Intervale standard de servisare 

Intervale de servisare extinse şi analiza uleiului JD 

Inspecţiile utilajului 

Evenimente TuningDay 

Formarea operatorului TimberSkills 

Formarea cu instrumente software 

Formarea pentru diagnosticarea utilajului 

Acoperire extinsă 

Diagnosticare de la distanţă 

T3

IT4

inclusă opţional Utilaje T3  Utilaje IT4 T3 IT4

IT4

T3

Programele OPTIM & PREMIUM necesită utilizarea uleiurilor JD, filtrelor şi pieselor de schimb originale.
Diagnosticarea de la distanţă este disponibilă doar pentru utilajele echipate cu JDLink Ultimate.
OPTIM este disponibil doar pentru utilajele IT4

Sami Kulmala, Lasse Aalto

De acum puteţi economisi până la 
20% din costurile de servisare pentru 
utilajele IT4 din seria E.

Intervalele de 
servisare extinse  
– costuri reduse

Inovaţie.



Creşterea profitabilităţii reprezintă piatra de temelie a soluţiilor pe care le oferim. 
Timpul de lucru este remarcabil crescut prin intervalele de servisare extinse disponibile 
pentru noile harvestere şi forwardere IT4 din seria E. Împreună cu un contract de 
servisare John Deere, puteţi economisi până la 20% din costurile de întreţinere. 
Intervalele mai lungi de servisare pot îmbunătăţi nu doar rezultatele dumneavoastre 
finale, dar, de asemenea, sunt benefice pentru mediu. 

Contactaţi acum reprezentantul John Deere local pentru a afla mai multe despre 
opţiunile pentru contractele de servisare TimberCare Standard, Optim şi Premium  şi 
despre cum puteţi economisi 20% din costurile de întreţinere. 

Your success is our business.

cu costuri de  
întreţinere mai mici cu 20%

 www.JohnDeere.com

DURATĂ DE  
FUNCŢIONARE 
MAI LUNGĂ
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PREMIERA UTILAJULUI 
1510E IT4 CU SISTEM IBC

Puternic, eficient 
şi uşor de operat. 

Acesta este 
feedback-ul 

provenit de la Falla 
Skog AB, după 

primele săptămâni.
TEXT ŞI FOTOGRAFII DE BO BÄCKSTRÖM

Vizitatorii companiei John 
Deere din Elmia Wood au 
reuşit să vadă utilajul 1510E 
IT4 cu noua opţiune IBC 
(Comanda Inteligentă a 

Braţului). Poate că aţi fost chiar unul din-
tre sutele de vizitatori care au încercat 
noua comandă a braţului John Deere chiar 
în zona de încercare de lângă cortul expo-
ziţiei. 

Una dintre utilajele de testare este cea 
aflată în exploatare la Falla Skog AB, 
în Östergötland, în sudul Suediei. În 
momentul vizitei noastre, forwarder-ul 
efectuase deja un total de 250 de ore de 
funcţionare, avându-i pe Jörgen Smedberg 
şi Markus Lööf ca operatori. Jörgen a 
venit de pe un utilaj 1910E şi Markus ope-

rase un utilaj 1210E la KG Gustafssons 
Skogsavverkning, o companie care a fuzi-
onat recent cu Falla Skog AB. 

Noile caracteristici ale utilajului 
1510E IT4 
Înainte de a examina mai atent sistemul 
IBC, să aruncăm o privire asupra forwar-
der-ului în sine: utilajul 1510E în versiu-
nea IT4 este un model cu totul nou, de 
înaltă performanţă. 

Puterea motorului a crescut de la 145 
kW la 155 kW, la o turaţie de 1900 rpm. 
Cuplul a fost, de asemenea, îmbunătăţit de 
la 800 la 850 Nm, la 1400 rpm.

Pompa de lucru şi pompa hidraulică au 
şi ele o capacitate mai mare. 

“Este un forwarder destul de puternic, 

Braţul CF7S are o putere excelentă de ridicare, chiar şi atunci când este complet extins,  
cu opţiunea pentru cel mai lung braţ care poate ajunge la 10 metri.

Pregătit şi funcţional.



21

“Cu sistemul de comandă IBC, 
braţul devine precis, rapid 
şi uşor de operat, având 
în vedere că  operatorul 
comandă acum direct vârful 
braţului, în loc să fie nevoit 
să comande manual mişcarea 
independentă a tuturor 
articulaţiilor braţului. “

chiar şi la turaţie mică “, ne spune Mar-
kus. O diferenţă vizibilă faţă de utila-
jul 1510E se observă la compartimen-
tul reproiectat al motorului, cu un cadru 
mai lung cu 150 mm. Şi traversa are, de 
asemenea, un design nou. 

“Traversa este foarte rezistentă iar vizi-
bilitatea este superbă”, se entuziasmează 
Jörgen, după ce descarcă o altă încărcă-
tură gata pentru tăierea. 

El şi Markus au, de asemenea, mai 
mult spaţiu în modelele anterioare 
ale seriei E. A fost îmbunătăţit în spe-
cial spaţiul pentru picioare, ca urmare a 
repoziţionării computerului de bord.

Degetul mare de la mâna 
stângă rămâne în repaus 
Aceasta este doar o foarte scurtă descri-
ere a câtorva dintre noile caracteristici 
ale utilajului 1510E IT4. De asemenea, 
este demn de menţionat faptul că utila-
jul deţinut de Falla Skog este echipat cu 
un cadran al braţului. 

Ne-am alăturat operatorului experi-
mentat Jörgen Smedberg care conducea 

forwarder-ul la una dintre locaţiile sale 
de lucru. Braţul CF7S are cea mai mare 
rază de acţiune - 10  metri. Puterea de 
ridicare în cazul braţelor lungi, nu este 
întotdeauna cea mai bună. Dar acest 
lucru reprezintă chiar caracteristica prin 
care acest braţ iese în evidenţă, în com-
paraţie cu celelalte braţe. 

“Braţul este uimitor de puternic, 
chiar şi la 10 metri, ceea ce înseamnă că 
putem într-adevăr să-i utilizăm la maxi-
mum potenţialul de lungime”, ne spune 
Jörgen. 

Raza de acţiune este atât de mare încât 
forwarder-ul  poate ajunge de multe ori 
la copaci situaţi în rândul următor, dacă 
acest lucru este necesar. Necesitatea de a 
înclina forwarder-ul pentru a ajunge la 
anumiţi copaci aproape că nu mai apare.

În timpul încărcării, degetul mare 
de la mâna stângă al lui Jörgen rămâne 
neutilizat pe panoul de comandă. Siste-
mul IBC controlează în mod automat 
extensiile duble ale braţului atunci când 
operatorul selectează comenzile de ridi-
care sau coborâre. 

Când Jörgen preia un pachet de buş-
teni şi selectează butonul de coborâre 
al braţului, extensia se activează ime-
diat. Graiferul se va opri mereu exact 
acolo unde trebuie. Încărcarea se reali-
zează cu foarte mare precizie şi niciodată 
cu mai multe mişcări ale braţului decât 
sunt strict necesare. Sistemul de comandă  
integrează fără probleme mişcările cilin-
drilor, rezultând buna acurateţe, mai ales 
atunci când e vorba de braţe cu  rază 
mare de acţiune. Acest fapt este econo-
mic şi avantajos pentru producţie. 

“Diferenţa cu sistemul IBC este aceea 
că întotdeauna buştenii pot fi abordaţi 
cu mare precizie. Şi pentru că braţul se 
mişcă atât de lin, operatorul nu efectu-
ează nicio prindere nereuşită”, ne spune 
Markus cu o nouă încărcătură de buşteni 
adusă în condiţii de siguranţă la bord. 

“Braţul este logic şi atât de uşor de 
exploatat.”

Funcţionarea lină şi facilă a 
braţului 
Iniţial, lui Markus i s-a părut cam dificil 
de utilizat extensia automată. 

„Sistemul IBC necesită ceva timp să 
te obişnuieşti cu el, dar odată ce te obiş-
nuieşti, nu-ţi vei mai dori să lucrezi fără 
el.” De asemenea, sistemul IBC este ideal 
pentru instruirea noilor operatori. 

„Da, acesta este un braţ excelent şi 
merită să fie folosit”, îl completează  Jör-
gen. „Amortizorul de capăt este foarte 
moale, evitând astfel mişcările bruşte sau 
şocurile. Sistemul IBC decelerează atât 
de eficient încât nu există niciun zgomot 
atunci când braţul este extins la lungimea 
maximă şi loveşte opritorul. „

Dacă într-un caz mai special este nece-
sar, operatorul unui forwarder echipat 
cu sistemul IBC poate renunţa la func-
ţia automată prin simpla apăsare a unui 
buton.

„Funcţia IBC este pornită tot timpul. 
Eu nu aş mai lucra fără ea niciodată”, 
adaugă Jörgen.  

Noul bord frontal este bine cotat de către operatorii de Falla Skog AB. 
Construcţie solidă, cu o vizibilitate mai bună spre zona de încărcare.
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DIN VARA ANULUI 2014, forwarder-ele John Deere din seria 
E vor fi, de asemenea, disponibile cu opţiunea cabină fixă, în 
plus faţă de cabina rotativă sau cabina cu sistem automat de 
reglare a planeităţii. Opţiunea cabinei fixe va apare ca efect la 
feedback-ul venit din partea clienţilor. 

“Este important ca cei care lucrează cu utilajele forestiere 
să poată găsi alternativa pe care o preferă. Principalul lucru 
este că clienţii obţin ceea ce-şi doresc “, ne spune Directorul 
Regional de Vânzări Antti Harala din Finlanda.
Modelul de cabină fixă are aceleaşi panouri de comandă 
ca cele existente la utilajele din seria E şi aceleaşi opţiuni 

pentru scaun ca şi modelele rotative. Poziţionarea 
panourilor laterale este puţin modificată pentru a 
face faţă scaunului rotativ din cabina fixă.

“Vizibilitatea din noua cabină fixă este cea mai 
bună în comparaţie cu toate utilajele forestiere 
similare în piaţă. Puteţi vedea anvelopele foarte 
bine. “

Ferestrele au fost poziţionate mai jos, astfel 
încât operatorul are o vizibiltate apropiată 
excelentă din cabina fixă. Există o bună vizibilitate 
şi asupra vârfului braţului şi a vârfurilor copacilor 

prin fereastra din spate. 
Harala estimează că va exista cerere pentru cabinele fixe, 

 în special pentru utilajele folosite mai ales pentru operaţiile 
de rărire. Atunci când se lucrează în spaţii înguste, vizibilitatea 
devine un factor foarte important. Vizibilitatea a fost îmbu-
nătăţită până la cele mai mici detalii. Datorită montanţilor 
înclinaţi ai lunetei, vizibilitatea asupra unui copac nedoborât 
nu rămâne niciodată blocată în întregime în spatele acestora.

În perioada august-septembrie, compania John Deere 
Forestry a organizat zilele utilajelor forestiere în şase muni-
cipalităţi din Finlanda. Clienţii au avut posibilitatea să vadă 
şi să încerce cabinele fixe, iar feedback-ul oferit de aceştia a 
fost unul extrem de pozitiv. Clienţii au lăudat vizibilitatea, 
spaţiul global şi poziţionarea panourilor. Alternativa de preţ 
mai economică şi senzaţia oferită de cabina fixă au fost, de 
asemenea, aplaudate. 

“Unii oameni consideră că într-o cabină fixă poţi simţi mai 
bine terenul”, ne spune Harala. Componentele şi accesoriile 
unei cabine fixe sunt identice cu cele existente în modelele 
rotative. Acest lucru asigură o bună posibilitate de exploatare 
şi o bună disponibilitate a pieselor de schimb.

“Va exista o 
cerere pentru 
cabinele fixe, 

mai ales pentru 
operaţiile de 

rărire.”

“Este important ca cei care lucrează cu utilajele forestiere  
să poată găsi alternativa lor preferată. Principalul lucru  
este acela că clienţii obţin ceea ce-şi doresc”, ne spune  
Antti Harala – Directorul regional de vânzări.

REVINE ÎN VARA ANULUI 2014
CABINA FIXA 

(
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Oferă o şansă 
noului TimberOffice 5.1 al 
companiei John Deere! 
Cea mai recentă versiune a acestei soluţiei de top pentru manage-
mentul performanţelor flotei de utilaje dispune de o dublă funcţiona-
litate: “”Managementul flotei” & ”Instrucţiuni pentru tăiere” şi suport 
complet, atât pentru harvestere cât şi pentru forwardere, oferindu-vă 
alerte configurabile, grupate, şi o interfaţă uşor de utilizat pentru 
eficientizarea muncii, dar şi pentru a oferi posibilitatea unor raportări 
mai exacte şi mai rapide. 

În plus, cu TimberOffice puteţi ierarhiza rapid locaţiile, utilajele şi 
operatorii, în baza  diferitelor valori realizate. 

“Ierarhizarea utilajelor şi operatorilor care lucrează în condiţii diferite 
este acum mult mai uşoară, având în vedere faptul că software-ul ia în 
considerare dimensiunea medie a buşteanului dar şi alţi factori care 
influenţează performanţa”, ne explică Sami Törmä, Manager de Dezvol-
tare pentru activitatea de service a companiei John Deere Forestry.

“Aceasta reprezintă de fapt o caracteristică cu adevărat unică, care 
nu este disponibilă la orice altă soluţie software legată de utilajele 
forestiere.”

Analiza cauzelor primare (RCA) cuprinde numeroase caracteristici 
de analiză disponibile anterior în TimberLink, permiţând analiza 
performanţelor fazelor de lucru individuale. 

De acum vă puteţi convinge şi singuri de avantajele TimberOffice 5.1: 
descărcaţi pachetul de instalare www.timberoffice.com/downloads  şi 
încercaţi suita de software-uri gratuit timp de 40 de zile! 

În această perioadă de probă, reprezentantul  local vă va ajuta 
să începeţi şi să profitaţi de cele mai multe dintre caracteristicile 
programului. Utilizaţi parametrul email  automat pentru a importa 
datele necesare de la utilaje, pentru gestionarea flotei, sau încercaţi să 
utilizaţi “Instrucţiuni de tăiere” –soluţia de software sofisticat şi puternic 
al companiei John Deere şi care, în acest moment, înlocuieşte SilviA din 
portofoliul nostru. 

Instalarea programului TimberOffice 5.1 reprezintă un proces fără 
riscuri: puteţi folosi ambele părţi ale pachetului software separat, atunci 
când este necesar. TimberOffice este compatibil cu fişierele StanForD şi 
cu fişierele Timberlink. 

De asemenea TimberOffice 5.1 nu compromite în niciun fel 
securitatea datelor. 

“ Odată cu trecerea la versiunea 5.1 sau când activaţi licenţa după 
perioada de probă, nu există informaţii privind faptul că datele rezultate 
din instalaţiile anterioare, s-ar pierde”, ne spune Reima Tuuli, Specialist în 
Aplicaţii de Marketing al companiei John Deere. 

De asemenea, instalarea versiunii de probă nu reprezintă nicio 
obligaţie de a cumpăra licenţa pentru software, dacă nu sunteţi 
convinşi de avantajele ei. Încercaţi noua versiune TimberOffice, aceasta 
nu vă va dezamăgi!

Voice.

REVINE ÎN VARA ANULUI 2014

În căutarea unor noi provocări  
în pădure? Încercaţi orientarea!
Orientarea este un sport provocator care implică un bun echilibru 
fizic, rezistenţă, abilităţi şi inteligenţă. Concurenţii parcurg un traseu car-
tografiat prin pădure, într-un timp cât mai scurt. Traseul este alcătuit din 
puncte de control care trebuie găsite, într-o anumită ordine. Pe lângă o 
hartă, trusa sportivului mai cuprinde o busolă şi un card electronic de 
control.

Rădăcinile orientării sportive datează din secolul al 19-lea, din vremea 
soldaţilor care navigau în Scandinavia. Orientarea, ca şi competiţie, a 
început în Norvegia, în anul 1897. Popularitatea sportului a crescut 
odată cu apariţia hărţilor mai detaliate şi a unor busole mai perfec-
ţionate, iar în anii 1960 orientarea sportivă a devenit un fenomen 
internaţional.

Astăzi, ţările de top în orientarea sportivă sunt Norvegia, Suedia, 
Finlanda, Elveţia, Franţa, Republica Cehă şi Rusia, iar campionatele 
mondiale se desfăşoară pe mai multe tipuri de probe: pe distanţă lungă, 
distanţă medie, sprint şi ştafetă.

Datorită bunei vizibilităţi a ţărilor nordice în aceste sporturi care se 
desfăşoară în pădure, compania John Deere Forestry Oy a încheiat 
un parteneriat cu Tampereen Pyrintö. Înfiinţat în anul 1932, Pyrintö 
este unul dintre cele mai importante cluburi de orientare din întreaga 
lume la nivel de juniori, profesionişti şi amatori. Sezonul de orientare a 
culminat cu campionatul mondial de orientare, desfăşurat în Vuokatti, 
Finlanda. La eveniment au participat trei membrii ai clubului Pyrintö: 
Venla Niemi , Saila Kinni şi Anni-Maija Fincke.

Totul s-a desfăşurat perfect la evenimentul sportiv din Vuokatti: 
terenul, traseele, hărţile, numărul de spectatori şi entuziasmul care a 
izbucnit la aflarea rezultatului obţinut de membrii clubului Pyrintö şi al 
altor finlandezi.

Competiţia a început cu un sprint desfăşurat pe stadionul de baseball 
Hiukka, în faţa unui număr record de 8.000 de spectatori care aplaudau.

“Eram nervoasă, dar odată ce am avut harta în mână şi s-a dat semna-
lul de pornire al cronometrului, am ştiut ce am de făcut” ne-a spus Venla 
Niemi, reamintindu-şi sentimentele din acea zi, dinainte de cursă.

Performanţa obţinută de Venla a fost aproape perfectă, practic zbu-
rând spre linia de finiş în faţa unei mulţimi ce aplauda frenetic. La linia de 
sosire sportivă a trebuit să aştepte până la trecerea ultimului concurent a 
trecut. Abia atunci a aflat că a câştigat bronzul la campionatele mondiale 
de orientare. Medalia de aur i-a revenit unei legende vii a acestui sport, 
sportiva Simone Niggli din Elveţia.

În proba de ştafetă, ultimul eveniment din campionat, echipa 
feminină finlandeză a câştigat argintul.  Venla Niemi şi Anni-Maija 
Fincke, membre ale clubului Pyrintö, au alegat în primul schimb. Cea 
mai stălucitoare stea finlandeză, Minna Kauppi, a fost în mare formă şi 
a câştigat argintul pentru Finlanda, cu cel mai rapid timp al ultimului 
schimb. Norvegia a câştigat aurul.

Pe loc repaus.

Medaliatele cu argint la proba de ştafetă Venla Niemi, Minna Kauppi  
şi Anni-Maija Fincke.
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Bouchard Forêts  
Bouchard Forêts a fost desemnat pentru 
a prelua partea centrală a zonei anterior 
deservite de distribuitorul F.M.A. 

Groupe Bouchard este o companie 
deţinută de o familie, înfiinţat în 1941. Sediul 
companiei se află în localitatea Saint-Brice, 
la sud-est de Paris, având în prezent 180 de 
angajaţi, care muncesc în cinci puncte de 

lucru. Compania Bouchard este deja puternic 
conectată la compania John Deere prin inter-
mediul subsidiarei, Bouchard Agricultura, 
unul dintre distribuitorii de echipamente 
de gazon şi utilaj agricol al companiei John 
Deere. Pe lângă echipamentele John Deere, 
companiile grupului distribuie şi închiriază 
şi alte echipamente industriale, precum şi 

În Portugalia, compania Pinto & 
Cruz Motores e Equipamentos a fost 
desemnată ca noul distribuitor naţional 
al companiei John Deere Forestry. 
Compania care deţine pachetul majori-
tar, înfiinţată în 1935, este activă în mai 
multe domenii de servicii de inginerie, 
cum ar încălzirea, ascensoarele, 
motoarele şi conductele. Compania are 
aproximativ 400 de persoane şi dispune 
de mai multe puncte de lucru, cu locaţii 

în Portugalia, Angola şi Mozambic. 
Pinto & Cruz Motores e Equipamentos 
dispune de locaţii pentru vânzări şi 
centre de servisare în Oporto şi Bena-
vente. Pe lângă echipamentul forestier 
John Deere, compania mai distribuie 
şi echipamente de manipulare a 
încărcăturilor, motoare şi generatoare, 
dar şi echipamente forestiere mici sau 
pentru grădinărit.

Noua structura de distribuţie a fost con-
firmată şi este formată din (de la stânga 
la dreapta): Janne Märkälä, John Deere 
Forestry, Marylène Pinlet, AFCO, Philippe 
Bernard, Groupe Bouchard, Olivier Tur, Bou-
chard Forêts, Thierry Fraysse, Payant, Pierre 
Llorach, Payant şi Sébastien Delamette, 
Bouchard Forêts.

Echipa Pinto & Cruz, la o zi a uşilor 
deschise, un eveniment care s-a desfăşurat 
la sfârşitul lunii septembrie, 2013.

Bouchard  
Forêts

AFCO

Payant

accesorii pentru echipamentele  
John Deere.

În legătură cu aceasta, compania 
John Deere ajută, de asemenea, la dez-
voltarea distribuitorilor existenţi prin 
desemnarea AFCO pentru a prelua 
partea de vest şi Payant partea de est a 
zonei anterior deservite de F.M.A.

Compania Pinto & Cruz 
desemnată în Portugalia
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WORKSHOP TIMBERSKILLS: 
SIMULATOARE MAI PERFORMANTE CA  
INSTRUCTORII?

PARTICIPANŢII LA WORKSHOP-UL 
TIMBERSKILLS, AUGUST 2013

Impresionant. Motivaţional. Acestea 
au fost cuvintele exprimate de către 
participanţi, după workshop-ul 
internaţional TimberSkills organizat în 
luna august, în localităţile Joensuu şi 

Valtimo, Finlanda. 
Compania John Deere a fost mândră să 
sprijine colegiul North Karelia din Valtimo 
şi universitatea de vară North Karelia în 
organizarea atelierului care le-a oferit par-
ticipanţilor o privire asupra modelelor de 
utilaje forestiere care lucrează în Finlanda 
şi asupra modului în care colegiul din Val-
timo utilizează simulatoarele John Deere 
pentru a instrui operatorii în exploatarea 
modelelor de lucru.

Sistematizarea înseamnă o foarte 
bună planificare 
Worshop-ul a fost condus de Harri 
Savonen de la colegiul din Valtimo. El le-a 
prezentat mai întâi participanţilor planifica-
rea lucrărilor mecanizate forestiere, inclusiv 
terminologia şi conceptele conexe. Munca 
de planificare trebuie să se realizeze pe trei 
niveluri: la nivelul punctului de lucru, al 
domeniului vizual şi al zonei de recoltare. 
Chiar dacă lucrările realizate cu harves-
ter-ul sunt de multe ori mai respectate, 
operatorul unui forwarder trebuie să dea 
dovadă de abilităţi mai bune de planificare 
decât un operator de harvester. 

Savonen a prezentat, de asemenea, 
modelele de lucru dezvoltate în Valtimo. 

La o locaţie de rărire a arborilor, un 
model de sector, se poate aplica modelul 
tăierii cu cădere laterală sau modelul cu 

manipularea mai multor tipuri de buşteni. 
În cazul tăierilor pentru regenerare, opţiu-
nile sunt fie tăierea cu cădere laterală sau 
cu cădere în faţă. Aceste modele de lucru 
sunt detaliate în cartea lui Jenni Kokkari-
nen “Recoltarea mecanizată a lemnului”, 
disponibilă prin intermediul companiei 
John Deere. 

TimberSkills face legătura între teorie 
şi practică 
Formarea cu simulatorul, având ca mediu 
de instruire TimberSkills, pune în practică 
cartea “Recoltarea mecanizată a lemnului” 
şi face din colegiul din Valtimo un lider în 
domeniul său. Instrumentele de formare 
profesională - simulatoarele cu software 
TimberSkills - provin de la compania  
John Deere.

Programul TimberSkills a fost dezvoltat 
pentru condiţii finlandeze dar, poate fi 
uşor adaptat şi pentru alte ţări. Operaţiile 
realizate de harvester sau forwader sunt 
împărţite în faze mai mici pentru a se 
asigura că elevii se concentrează în mod 
corespunzător pe fiecare sarcină. Progra-
mul TimberSkills începe cu o explicaţie a 
scopului şi obiectivelor specifice fiecărei 
sarcini şi un video de referinţă demon-
strează modul în care se finalizează cu 
succes sarcina. 

Rezultatele practice pe simulator 
sunt înregistrate, iar elevii şi instructorul 
evaluează împreună rezultatele. Cu 
programul TimberSkills, simulatoarele 
pot deveni formatori mai eficienţi decât 
instructorii umani.

Inspiraţie pentru alte şcoli 
Workshop-ul a atras 50 de participanţi 
- directori şi instructori din instituţiile 
educaţionale şi alţi reprezentanţi din 
industria forestieră, proveniţi din Europa, 
Rusia, Brazilia şi Africa de Sud. 

Aigars Strübergs, un profesor de la 
Şcoala de Silvicultură de stat din Ogre, a 
fost suficient de convins pentru a prelua 
şi a demara un model similar în Letonia: 
“A fost un workshop valoros deoarece am 
putut vedea modul în care ar trebui să se 
desfăşoare cursurile de formare pentru 
operarea utilajelor forestiere şi cum poate 
fi utilizat un simulator în mod eficient. 
Workshop-ul va servi ca un model pentru 
viitorul şcolii noastre. Cu mici ajustări, 
vom folosi aceleaşi instrumente şi 
modalităţi de învăţare.”

Directoarea Anneli Gunnars de la 
Centrul Educaţional Älvdalen, Suedia, a 
fost impresionată împreună cu profesorii 
de la colegiul din Valtimo: “Aceştia au 
analizat în profunzime metodele de 
învăţare  şi au aceeaşi opinie despre 
modul în care cursanţii vor învăţa. Doresc 
ca toţi profesorii mei să înveţe acest mod 
de gândire şi de lucru, şi să fie inspiraţi de 
acest model. “

Pentru mai multe informaţii despre 
mediul de învăţare TimberSkills şi despre 
evenimentele viitoare TimberSkills, vă 
rugăm să luaţi legătura cu reprezentantul 
local al companiei John Deere.

În realitate, operatorul unui 
forwarder are nevoie de 

competenţe mai bune de 
planificare decât un  

operator al unui  
harvester.
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 www.JohnDeere.com

Noul utilaj 1510E IT4 vă oferă cu 8% mai multă putere şi cu 13% mai multă forţă de tracţiune. 

Comanda inteligentă a braţului (IBC), face ca manevrarea braţului să fie facilă, precisă şi rapidă. 
Cu ajutorul acestuia, operatorul controlează acum direct vârful braţului, în loc să controleze 
mişcarea independentă a fiecărei articulaţii a braţului. Amortizarea electrică a capătului braţului  
face confortabilă nu doar încărcarea şi descărcarea, dar de asemenea, creşte durabilitatea 
structurilor braţului şi cilindrilor hidraulici. 

Beneficiind de o putere şi de o forţă de tracţiune mai mare, utilajul 1510E are toate atributele la 
care v-aţi putea aştepta de la un forwarder de top. 

Your success is our business.


