
Z radgonskim zlatom ozaljšani 

Voziček Savoy 2500HS PREMIUM 
�.H. 

Podjetje Uniforest iz Spodnje 
Savinjske doline je lani na sejmu 
AGRA predstavilo prototip novega 

vozička SAVOY 2500HS PREMIUM za siste
me mini žičnic. Za novost so od strokovne 
komisije prejeli zlato medaljo. 

Mini žičnica z vozičkom Savoy 2500HS 
Premium je namenjena enostavnemp spravilu 
lesa s težko dostopnih pobočij ter območij z 
velikim naklonom. Upravljanje je v celoti 
prek enega samega daljinskega upravljalnika, 
ki omogoča, da lahko uporabnik voziček kjer
koli ustavi. Dodatno daljinski upravljalnik 
omogoča še funkcijo prednastavljenih delov
nih točk (spodnja in zgornja postaja nista po
trebni, saj lahko uporabnik s pomočjo daljin
skega upravljalnika sam določi želeni vmesni 
položaj za priklop bremena). Na ta način 
uporabnik prek daljinskega upravljalnika 

· hkrati nadzoruje tako voziček kot pogon vit
la. Posebnost njihovega sistema je tudi, da je
možno daljinski upravljalnik nadgraditi v po
polnoma avtomatiziran proces spuščanja vo
zička s samodejno zaustavitvijo.

Hidravlični sistem temelji na shranjevanju 
energije znotraj hidravličnega akumulatorja, 
tako da se koristi energija pomikanja vozička 

Zgornje vpetje 

Traktor z vitlom 

Vozifek s tovorom 

Pomožni nosilec 

Spodnje vpetje 

po strmini navzdol in navzgor. 
Hidravlični sistem krmilijo 
sedežni nizkoenergijski venti-
li, ki za svoje delovanje za �--
razliko od klasičnih potrebuje- -.,,.�
jo bistveno manj električne · 
energije. Posledično se ele;tctrični 
akumulator polni redkeje. 

Voziček Savoy 2500HS Premium odlikuje 
dovršna oblika z ergonomsko uporabo, ki 
upošteva zahtevnost dela v gozdu (pomikanje 
med vejevjem, otežene delovne razmere, tem
peraturna izpostavljenost vozička, izpostavlje
nost na udarce). 

Sistemi žičnic z enim daljinskim upravljal
nikom so bili do sedaj na razpolago le v pro
fesionalnih, visokocenovnih sistemih. Podjetje 
Uniforest sistem mini žičnice z vozičkom 

Savoy 2500, ki 
se upravlja z 
enim samim 

daljinskim upra
vljalnikom, ponuja po 

dostopnih cenah. 
Dodatno je voziček samosto

jen stroj in ga je zato možno 
uporabiti v katerem koli sistemu ži

čnice z nosilnostjo 2,5 tone. Nov voziček bo 
dobavljiv od aprila dalje. 

NIČ. E 
Model: Savoy 2500HS Premium 
Nosilnost:· 25 kN ali 2500 kg 
Masa: 180 kg 
Nosilna žična vrv: 16+ mm 
Tlak: 130 bar 


