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Technika

Malé lesné lKT

Tento zámer nebol spočiatku realizovaný, 
pretože kapacitu vtedajšieho útvaru konštrukcie 
lesnej techniky vo Výskumno-vývojovom ústave 
(VVÚ) ZŤS v Martine plne vyťažoval vývoj novej 
generácie traktorov LKT 90, a tiež pripravovaný 
ťažký rad LKT 160. Iniciatívy sa však chopili 
priamo vo výrobnom závode ZŤS Trstená 

Na konci osemdesiatych rokov sa v bývalom podniku ZŤS začali zaoberať myšlienkou vyvinúť 
lesný ťahač nižšej výkonovej triedy, ktorý by mohol aspoň čiastočne nahradiť upravené poľno-
hospodárske traktory používané pri pestovateľských prácach v lese a tiež pri ťažbe dreva. 

Leso-pestovateľský traktor LPTK 40.

a na konci roku 1990 vlastnými silami postavili 
prototyp nového stroja, ktorý dostal netypické 
označenie LPKT 40. Vychádzalo zo skratky „leso 
- pestovateľský kolesový ťahač“ a predurčovalo 
ďalšie využitie stroja, ktoré malo byť univerzál-
nejšie, ako u klasických traktorov LKT. Nový 
malý lesný ťahač totiž disponoval prídavnou 

hydraulikou, vývodnými hriadeľmi a závesným 
zariadením slúžiacim k pripojeniu rôzneho poľ-
nohospodárského náradia, ako napríklad bežné-
ho pluhu. LPKT 40 tak bolo možné dobre využívať 
i pri pestovateľských prácach v lese. 

Konštruktéri sa snažili použiť maximum z do-
stupných sériových komponentov a docieliť tým 
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Modernizovaný model LKT 50 konštrukčne vychádzal z predchádzajúceho typu, mal však robustnejšie nápravy, modernizovaný naviják 
a priestrannejšiu kabínu. LKT 50 sa dostal až do ďalekej Kanady, na fotografii v lese v blízkosti Vancouveru.

priaznivú cenu stroja. Ťahač poháňal traktorový 
motor Zetor 7201 s výkonom 46 kW z podniku 
Zbrojovka Brno (neskôr Brno Diesel), používa-
ný i v známých poľnohospodárských traktoroch 
Zetor 7211/7245. Alternatívne sa ponúkal motor 
Lombardini s výkonom 34 kW, vyrábaný licenč-
ne v závode ZŤS Martin, resp. pre niektoré  
exportné teritória i silnejší motor Cummins 58 kW. 
Prenos výkonu na kolesá zabezpečoval hydro-
statický pohon ZŤS Sauer z Dubnice v kombinácii 
s mechanickou prevodovkou 2P-50 (vyrábanou 
vo vtedajších závodoch ZŤS Hriňová a Vlkanová) 
s voľbou prevodových stupňov „cesta - terén“. 
Obe nápravy boli hnacie, pevné, pričom riade-
nie stroja bolo podobne ako u väčších ťahačov 
konštrukčne riešené zalomovaním rámov okolo 
zvislých čapov. Stroj s hmotnosťou 3,9 tony bol 
štandardne vybavený jednobubnovým navijákom 
40 kN vlastnej konštrukcie.

Nový malý traktor LPKT 40 (niekde označo-
vaný i ako LKT 40) mal v porovnaní s najrozší-
renejším modelom LKT 81T približne o polovicu 
nižšiu hmotnosť, bol o 30 cm užší a o necelých 
1,5 metra kratší. Prevádzkové skúšky stroja sa 
realizovali väčšinou priamo na Orave, v okolí 
výrobného závodu. Prvých šesť sériových trak-
torov LPKT 40 vzišlo z montážnej linky v roku 
1991. Na konci roku 1994 pripravili v Trstenej 
prototyp modernizovanej verzie LPKT 40 M95 
vybavenej dvojbubnovým navijakom. Tento stroj 
úspešne vystavoval vtedajší exportér, firma Mar-
timex Alfa, i na špecializovanom veľtrhu lesnej 
techniky v Mníchove. 

LPKT 40 je nielen prvý stroj, prakticky kom-
pletne vyvinutý v Trstenej, ale zároveň i prvý les-
ný traktor tejto kategórie, sériovo vyrábaný 
v Čechách a na Slovensku. Podnik ZŤS v tom 
čase dodával predovšetkým stroje LKT strednej 
a stredne ťažkej výkonovej triedy. LPKT 40 mal 
preto ambície nahradiť v lesnom hospodárstve 
pomerne často používané upravované poľno-
hospodárske traktory a na domácich i export-
ných trhoch rozšíriť portfólio značky LKT. Až 
do ukončenia produkcie v roku 1998 vyrobili 
celkom 117 strojov LPKT 40, ktoré boli následne 
nahradené novým modelom LKT 50.

Modernizovaný ťahač LKT 50 bol vyvinutý 
v roku 1998 na základe skúsenosti užívateľov 
s predchádzajúcim modelom. Stroj poháňal 
dieselový motor Perkins s výkonom 47 kW, 
resp. neskôr motor rovnakej značky s vyšším 
výkonom 52 kW a hydrostatický prevod Sauer. 
Súčasťou prevodového mechanizmu bola dvoj-
stupňová rozvodovka s dvoma rýchlosťami 
vpred a dvoma vzad, pričom stroj dosahoval 
maximálnu rýchosť 20 km/hod. Na vývoji ťaha-
ča sa okrem konštrukčného oddelenia výrobné-
ho závodu v Trstenej podieľala i firma ZŤS VVÚ LPKT 40 bol vybavený zadným závesným zariadením, ktoré umožňovalo pripojiť i štandardné poľnohospodárske náradie, napríklad pluh.

Vývoj a skúšky LPKT 40 prebiehali z veľkej časti priamo vo vtedajšiom výrobnom závode ZŤS v Trstenej (dnes firma LKT).

Technika
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Pri práci s radlicou bolo možné nahŕňať kmene stromov až do výšky 1,5 m.

Martin. Okrem nového motora dostal traktor 
väčšiu a priestrannejšiu sklopnú kabínu, prepra-
covaný dvojbubnový navijak 40 kN (alternatívne 

bolo možné zabudovať i jednobubnový naviják 
40 kN) a predovšetkým nové, robustnejšie neria-
dené hnacie nápravy z Vlkanovských strojární 

Prvé série ťahačov LPKT 40 boli osadené traktorovými motormi Zetor s výkonom 46 kW. Prístup k agregátu podobne ako u väčších strojov uľahčovala predná sklopná kapota. LPKT 40 bol 
osadený pevnou kabínou, modernizovaný model LKT 50 mal už sklopnú kabínu.

(dnes firma Stetex), ktoré lepšie vyhovovali vy-
sokému zaťaženiu i častému preťažovaniu stroja 
pri práci v lesnom teréne. Podľa hodnotenia 
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Posledné série LKT 50 boli expedované už v novom žlto - zelenom dizajne, typickom i pre dnešné ťahače LKT Trstená.

LKT pracuje na novej generácii univerzálnych malých lesných ťahačov LKT 60 v hmotnostnej kategórii do 8 ton.

Bezpečnostná kabína LKT 50 počas skúšok. Spĺňala normy FOPS, ROPS a OPS.

užívateľov bol LKT 50 spoľahlivejší, robustnejší 
(udávaná celková hmotnosť stroja podľa výbavy 
dosahovala 4,56 - 4,89 tony) a ešte lepšie prispô-
sobený aj pre ťažkú prácu v lese pri približovaní 
dreva, či pri nahrňovaní kmeňov radlicou až 
do výšky 1,5 m. 

Podobne ako predchádzajúci model, aj LKT 
50 však bolo možné vybaviť predným a zadným 
trojbodovým závesom a vývodovými hriadeľmi 
pre pripojenie náradia a strojov určených pre 
bežné poľnohospodárske a pestovateľské práce. 
Okrem dodávok pre lesníkov v Čechách a na Slo-
vensku, či v krajinách bývalej Juhoslávie, sa 
niekoľko strojov LKT 50 dostalo cez exportnú 
spoločnosť Martimex Alfa aj na západoeuróp-
ske trhy, predovšetkým do Nemecka, Švajčiarska, 
Anglicka a Belgicka a dokonca i do Tuniska alebo 
Kanady.

Na začiatku nového milénia došlo k nasýte-
niu trhu a výroba ťahačov LKT 50 bola preto  
postupne ukončená. Prispel k tomu čiastočne 
i fakt, že veľa domácich výrobcov rozhodujú-
cich komponentov (zväčša išlo o bývalé sesterské 
závody ZŤS) sa v tom čase dostalo do existenč-
ných problémov a ukončilo, či obmedzilo výro-
bu. Značka LKT preto tento segment dočasne 
opustila a špecializovala sa hlavne na strednú 
triedu ťahačov, resp. neskôr tiež na ich stredne 
ťažkú a ťažkú kategóriu. V poslednom období 
však LKT intenzívne pracuje na ďalšiom rozší-
rení modelového portfólia, pričom v Trstenej 
pracujú i na prototype nového lesného ťahača 
LKT 60, ktorý by mal doplniť ponuku práve 
smerom k univerzálným strojom ľahších výko-
nových tried.
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