
Test Your Limits!

TAJFUN PLANINA d.o.o.



Ustanovitev podjetja Tajfun
leta 1967

Podjetje je danes vodilni evropski proizvajalec gozdarskih 

priključkov za traktor in je pravi kozjanski industrijski velikan.

Skupina Tajfun zaposluje preko 260 ljudi. 



Poslanstvo podjetja
se kaže v razvoju, proizvodnji in trženju gozdarske mehanizacije, ki 

je namenjena učinkovitemu, varnemu in ekološko prijaznemu 

postopku pridobivanja in obdelave lesa in je podprta s sodobnim 

gozdarskim informacijskim sistemom. Glavni cilj podjetja je 

zagotoviti celovito in konkurenčno rešitev za zadostitev potreb v 

gozdarski logistiki.



Skupina Tajfun

SLOVENIJA

TAJFUN PLANINA D.O.O.

Planina 41a

SI-3225 Planina pri Sevnici

www.tajfun.com

TAJFUN LIV d.o.o.

Industrijska cesta 2

SI-6230 Postojna

www.tajfun-liv.si

BRAZILIJA

TAJFUN DO BRASIL 

EQUIPAMENTOS 

FLORESTAIS LTDA

Rua Colombo, 182 / 22 Ahú

PR-80540-250, Curitiba

Brasil

RUSIJA

ООО «ТАЙФУН РУС»

Россия, 111123, г. Москва

ул. Плеханова, д. 4А, 

офис 1301

www.tajfun.ru

SRBIJA

TAJFUN RIS d.o.o.

Kralja Petra I br. 37

RS-34227 Batočina

Srbija

www.tajfun.rs

ZDA

TAJFUN USA LLC

731 James Street, Suite 225

Syracuse, NY 13203

United States

www.tajfun.com



Tajfun prodaja
več kot 90% svoje proizvodnje v preko 50 evropskih in 
čezoceanskih držav.



Tajfun razstavlja
na vseh večjih sejmih doma (AGRA Gornja Radgona,Kmetijsko

obrtni sejem Komenda,…) in po svetu (Agritechnica-Hannover, 

Nemčija; Eima-Bologna,Italija; Elmia-Jönkoping, Švedska; 

Expocorma Concepcion, Čile; Expoforest , Brazilija,..). 



Proizvodnja
Z najsodobnejšimi CNC stroji, robotsko in lasersko tehniko, 

napredno logistiko s podporo ERP sistema SAP je podjetje razvilo 
napreden vitek proizvodni proces.



Tajfun, iz gozda do žage



Gozdarski informacijski sistem BOBER



Edinstvena gozdarska rešitev za merjenje hlodov, desk in stoječih

dreves ter izračun lesnega prirastka.

• Bob800: elektronska digitalna 

premerka z bluetooth (brezžično) 

povezavo

• BobMobile: programska oprema za 

mobilne naprave za odčitavanje in 

beleženje izmerjenih podatkov

• BobERP: informacijski sistem za 

obdelavo podatkov



Celoten sistem lahko razdelimo na štiri glavne sklope:

• Mobilni sistem: sklop mobilnih naprav in programske opreme

namenjene terenskemu delu

• Sinhronizacija podatkov: sklop programske opreme, ki omogoča

komunikacijo oz. prenos podatkov med mobilnim sistemom in strežniki

• Strežniški sistem: sklop strežnikov in potrebne programske opreme

(operacijski sistemi, baze podatkov itd.) za shranjevanje podatkov

• Informacijski sistem: sklop programske opreme za nadaljno

obdelavo in dopolnjevanje podatkov zajetih na terenu



Mobilni sistem - BobMobile

• BobMobile: programska oprema na android, linux ali windows

operacijskih sistemih namenjena širši množici uporabnikov (lastnikom

gozdov, lastnikom žag, manjšim ter večjim podjetjem)

• BobMobile Plus: programska oprema za mobilne naprave z Microsoft

CE ali Mobile operacijskim sistemom. Namenjena srednjim in večjim

podjetjem. Programska oprema se prilagodi željam naročnika ter obstoječi

strojni in programski opremi

• Dodatna oprema: možnost povezljivosti raznih dodatnih naprav:

premerko Bob800, mobilne tiskalnike, čitalce črtnih kod, RFID čitalce, GPS

naprav, laserskih daljinomerov itd.

Oprema namenjena delu na terenu, ki omogoča zajem ter obdelavo

podatkov, izdelavo, pregledovanje ter tiskanje potrebnih dokumentov.

Več možnosti na razpolago:



Strežniški sistem

• Obstoječi strežnik pri naročniku: uporablja se obstoječo opremo ter

podatke naročnika. Zajeti podatki na terenu se vpisujejo v obstoječo bazo

podatkov iz katere se črpa tudi šifrante

• Strežniki pri podjetju Tajfun: naročnik uporablja strežnike podjetja

Tajfun v katere se bodo vpisovali zajeti podatki ter brali šifranti. Poskrbljeno

je za potrebno varnost in arhiviranje podatkov

Na strežnikih je nameščena podatkovna baza ter potrebni moduli za

sinhronizacijo podatkov. Lahko uporabljamo:



Informacijski sistem

• Informacijski sistem po izbiri naročnika: zajeti podatki na terenu se

naknadno obdelajo v obstoječem inf. sistemu naročnika. Možnosti obdelave

so odvisne od posameznega inf. sistema

• BobERP informacijski sistem: zajeti podatki na terenu se naknadno

obdelajo v inf. sistemu BobERP

V informacijskem sistemu lahko zajete podatke na terenu dodatno

dopolnimo ter izvajamo dodatna opravila, ki nam jih posamezni

informacijski sistem omogoča. Lahko uporabljamo:





Gozdarski vitli Tajfun

• Zanesljivo in enostavno hidravlično (vitli z oznako AHK) ali 

mehansko upravljanje (vitli z oznako A)

• Zelo preprosta in hitra montaža na tritočkovni sistem traktorja

• Z roboti varjena stabilna in robustna konstrukcija iz 
visokokakovostnega jekla, rezana lasersko in praškasto lakirana



• Enobobenski vitli EGV z mehanskim upravljanjem 

(35 kN do 85 kN vlečne sile) in s hidravličnim 

upravljanjem z možnostjo daljinskega 

upravljanja (45 kN - 100 kN vlečne sile)

• DGV 2 x 55 AHK dvobobenski gozdarski vitel s 

hidravličnim upravljanjem in možnostjo daljinskega 

upravljanja;

• Dvobobenski vgradni gozdarski vitel DVV 2×90 

kN s hidravličnim upravljanjem in možnostjo 

daljinskega upravljanja;

• Nova profesionalna gozdarska vitla

EGV 60 PRO in EGV 60 PRO N; 





Profesionalni gozdarski vitli 

EGV 60 PRO

• Konstantna vlečna sila 60 kN

• Spremljanje vseh parametrov na 

vitlu (primarni tlak, temparatura in 

nivo olja)

• Robustno ogrodje, pločevina z 

visoko trdnostjo Domex

• Serijski gnani škripec preprečuje 

nekontrolirano razvijanje žične vrvi



Mobilne gozdarske žičnice Tajfun

• Moderna in kompaktna 

zasnova

• Izredna mobilnost omogoča 

hitro in enostavno postavitev 

ter zagon na novi lokaciji

• Veliko delovno območje, 

visoka produktivnost

• Daljinsko upravljanje z enim 

ali dvema oddajnikoma, ti. 

Smart krmiljenje

• Celoten pogon na hidravliko z 

zaprtim hidravličnim 

tokokrogom



Mobilna gozdarska žičnica MOZ 300 

• Vzdolžni privlek do 300 m

• Nosilnost pri transportni 

hitrosti do 28 kN

• Transportna hitrost do 4m/s

• Potrebna moč traktorja 60 kW

• Masa brez žične vrvi 4000 kg







Prenosni škripec PS 130 

• Nov, lažji in priročnejši

• Nosilnost 130 kN

• Raztržna sila 260 kN

• Teža 2,5 kg

• Idealen pripomoček ob souporabi privezovalnega jermena pri delu 

z gozdarskimi vitli in mobilnimi gozdarskimi žičnicami



Hidravlična dvigala Tajfun LIV

• Široka paleta dvigal z nosilnostjo od 50 do 

260 kNm

• Fleksibilnost pri različnih opravilih ter velika 

učinkovitost in vzdržljivost celotne opreme

• Okolju prijazna dvigala z najboljšimi 

tehničnimi lastnostmi.

• Primerna za vgradnjo na tovornjak ali stabilno 

vgradnjo



Grabeži Tajfun LIV

• Natančen prijem enega ali več hlodov

• Kratek čas odpiranja, največ 2,1 sec

• Kratek čas zapiranja, največ 2,6 sec





Rezalno-cepilni stroji Tajfun

• Energetska varčnost (minimalna poraba energije za delovanje)

• Enostavna in hitra postavitev iz transportnega v delovni položaj 

in obratno

• Velika kapaciteta 

• Kompaktna, robustna izvedba

• Enostavno upravljanje



• RCA 320-2 / RCA 320-2 E

• RCA 380 / RCA 380 E

• RCA 400 JOY / RCA 400 JOY TG

• Nov model RCA 480 JOY





Tajfun sledi svoji viziji

z intenzivnim razvojem postati vodilni proizvajalec gozdarske 

mehanizacije v svetu. 

Hvala za pozornost!


