Vysněný stroj Carraro navštívil Harrachov
Na pozvání radnice podnikl pracovní návštěvu Harrachova víceúčelový stroj Carraro, který by
v nejbližší době se měl v tomto horském středisku po schválení zastupitelstva natrvalo profesně
usídlit. Jen díky našim korespondentům o jeho pobytu v Harrachově můžeme proto detailněji
referovat.
Vzácná návštěva, o jejíž budoucí dlouhodobý pobyt v Harrachově usilují vehementně místní radní, se
nechala dovézt za pomocí vozidla firmy pana Kouble z Velkých Hamrů (jde o podnikatele
s přátelskými vazbami na radního Ladislava Kyncla) v pátek 18. ledna 2013 v odpoledních hodinách. A
čekal ji zde opravdu náročný program. Především byla představena místostarostovi města Oldřichovi
Jakubcovi a zástupcům městské údržby. Ubytována byla v exkluzivním prostředí „bílého domu“ nad
poštou v prostoru mezi kontejnery na odpad. Během své pracovní návštěvy stroj Carraro se pokusil
své umění předvést při frézování areálu zrušené lesnické školy či místní komunikace na Sachrově
kopci (své obydlí tu má paní starostka a také pan radní Kyncl). Pobyt v našem městě pak zakončil
v podvečerních hodinách pondělí 21. ledna 2013, kdy opět prostřednictvím přepravní techniky výše
uvedené firmy Harrachov opustil.
O tom, zda značka stroje Carraro se opět (a tentokráte natrvalo) objeví v Harrachově, budou
rozhodovat 30. ledna 2013 zastupitelé města. Vedení radnice totiž preferuje jeho nákup na leasing. A
při počtu většiny 8 koaličních hlasů je to hodně pravděpodobný scénář. Otázkou je zda půjde o nový
stroj (jeho pořizovací cena je přes milion korun) či zánovní repasovaný (tuto službu poskytuje právě
firma Kouble) a co všechno bude v jeho výbavě (fréza, sekačka trávy apod.).
Stroj sice v Harrachově pobyl krátce, nicméně již teď je zřejmé, že jeho výběr nemusí být příliš
šťastný. Pro obsluhu je to stroj s poměrně malým prostorem a jeho technické vlastnosti se hodí spíše
pro práci v sídlech v nížině, nežli v horských terénech. Nicméně jeho nákupem se tak asi plní
představy dvou našich radních, kteří sní o tom, že se tento stroj stane základem střediska budoucích
technických služeb města. Přitom stejná služba se dá při dobře vykonaném tendru nasmlouvat
dodavatelským způsobem privátními firmami.
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Obrázky z pobytu stroje Carraro v Harrachově (tato a následná stránka)

Vzácný host frézuje areál bývalé lesárny

Carraro při odjezdu z Harrachova

Více o strojích Carraro se můžete dočíst pod tímto odkazem:
http://www.pekass.eu/produkty/komunalni-technika/antonio-carraro/komunalni-nosicenaradi/ttr_4400_hst_ii_678.html

