
Společnost JPJ Forest, s.r.o.,
se zabývá dovozem a pro-
dejem vyvážecích přívěsů
s nosností do 2,5 t urče-
ných pro přibližování dříví
v mladších probírkových
porostech. JPJ Forest je
výhradním dovozcem
švédských vyvážecích
přívěsů Avesta Vagnen
a estonských vyvážecích
vleků Vahva Jussi
pro ČR a SR.

�� Pro koho jsou vámi prodá-

vané přívěsy určeny? Kdo

jsou vaši zákazníci?

Tyto malé, profesionální, vyvá-
žecí vleky vybavené hydraulickou
rukou jsou obecně určeny pro živ-
nostníky, lesnické společnosti
a vlastníky lesa, kteří se zabývají
těžbou a přibližováním dřeva.
Tato technika je nejefektivnější
při nasazení v mladých a nej-
mladších probírkových porostech. 
��  Jaký je vhodný typ a výkon

tažného vozidla?

Nejpoužívanějším tažným vo-
zidlem jsou pracovní čtyřkolky
(obecně o objemu motoru 500 ccm
a vyšším), UTV a malotraktory.
V naší nabídce jsou ovšem
i modifikace přívěsů pro železné-
ho koně a i koně živé. Celý hyd-
raulický systém včetně hydraulic-
kého jeřábu může být poháněn
hydraulickou jednotkou s benzi-
novým motorem Honda, hydrau-
lickou jednotkou pro připojení na
zadní vývodovou hřídel malotrak-
toru PTO, nebo napojením přímo
do hydraulického okruhu tažného

����  komerční prezentace

VYVÁŽECÍ PŘÍVĚSY PRO PRACOVNÍ
ČTYŘKOLKY A MALOTRAKTORY

vozidla (malotraktor, železný
kůň). Zákazníkům jsme schopni
prostřednictvím našich obchod-
ních partnerů k vyvážecímu přívě-
su také dodat americké pracovní
čtyřkolky Polaris, nebo malotrak-
tor, případně železného koně
české výroby.
�� V čem spočívá unikátnost

vašich přívěsů?

Měli jsme štěstí, že jsme
s tímto typem lesnické techniky
začali na území ČR a SR jako
první, a proto jsme měli možnost
navázat spolupráci s nejlepšími
výrobci v tomto oboru. Přívěsy jsou
vysoce kvalitní a prověřeny roky
provozu po celé Skandinávii. Jsou
určeny pro každodenní, profesio-
nální, pracovní nasazení s nízkými
provozními náklady a minimálním
poškozením půdy a životního pro-
středí. Jsou malé a velice obratné
i v hustších porostech. V porovnání
s vyvážecími traktory stejného
určení jsou mnohem levnější (i při
započtení nákupu tažného vozid-
la) avšak schopna podat srovnatel-
ný denní výkon. V neposlední řadě
je ohromnou konkurenční výhodou
všestrannost a univerzálnost toho-
to technologického řešení přibližo-
vání dříví. Tažné vozidlo rychle
a snadno odpojíte a můžete jej
téměř okamžitě využít pro jiný
účel (což je našimi zákazníky veli-
ce ceněno). Mezi další konku-
renční výhody patří také velice
nízká hmotnost přívěsů, max.
rychlost (zejména pak v kombina-
ci s pracovní čtyřkolkou při návra-
tu z OM zpět do porostu).
Maximální zvedací síla hydraulic-

kých jeřábů montovaných na pří-
věsy se pohybuje okolo 500 kg –
záleží samozřejmě na konkrétním
typu.
��  Jaké jsou pořizovací náklady?

Ceny našich vyvážecích přívěsů
začínají na cca 160 000 Kč
a v závislosti na zákazníkem zvo-
leném typu přívěsu a příslušen-
ství se může cena vyšplhat až
k půl milionu korun. Můžeme
nabídnout přívěsy s nosností od
1,5 do 2,5 tun a dosahem hyd-
raulické ruky od 3,2 m (typ Vahva
Jussi 320) až po 4,8 m (typ
Avesta MS 48). V základní ceně
švédských přívěsů Avesta Vagnen
je i pohon kol hydraulickými
trakčními válci, u estonských pří-
věsů Vahva Jussi se jedná o pří-
platkovou výbavu. V seznamu
volitelného příslušenství zákazníci
mohou dále najít hydraulicky
sklopnou korbu, radiově ovládaný
hydraulický naviják, kácecí hlavici
(do 12 cm), půdní vrták (výstavba
oplocenek), půdní lopatu k naklá-
dání sypkých hmot, hydraulicky
polohovatelnou oj (pro lepší
manévrování v porostu), hydrau-
lický posun náprav (pro posun
těžiště nákladu) atd. Ložná plo-
cha přívěsu může být dlouhá až
3,3 m a je možné vyvážet a při-
bližovat výřezy o délce 1 – 5,5 m.

��  Kde si mohou zájemci pro-

hlédnout vaše produkty?

V České Republice a na
Slovensku máme desítky spokoje-
ných zákazníků, v případě zájmu,
jsme schopni sjednat návštěvu
u stávajícího zákazníka anebo
nás zájemci mohou navštívit
osobně na adrese naší provozov-
ny, kde máme k dispozici přívěs
Vahva Jussi 320. Přívěs si zde
mohou nezávazně a osobně
vyzkoušet a prohlédnout, společ-
ně vybereme vhodnou konfigura-
ci přívěsu šitou konkrétnímu
zákazníkovi na míru a připravíme
nezávaznou cenovou nabídku.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Kontakt: 

JPJ Forest, s.r.o.
tel.: +420 773 984 518
e-mail: jpjforest@seznam.cz
www.privesyzactyrkolky.cz
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