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Nevynechali ani štvrtý ročník
Rožňavská spoločnosť
AGROTRADE GROUP spol.
s r.o. sa na Celosloslo‑
venských dňoch poľa
v Dvoroch nad Žitavou
zúčastňuje so železnou
pravidelnosťou, pričom
ani posledný ročník nebol
výnimkou. Spomedzi nie‑
koľkých desiatok expo‑
zícií poľnohospodárskej
techniky, patrila aj tá ich
k neprehliadnuteľným
a to vďaka širokému sor‑
timentu strojov a značiek
využívaných v rastlinnej,
ale aj živočíšnej výrobe.

cez vývodový hriadeľ a skrat‑
ka EMC patrí elektronické‑
mu meraniu hmotnosti hno‑
jiva, osobitne na každom
z dvojice rozmetacích dis‑
kov, zohľadňujúci rozdielnu
kvalitu a štruktúru hnojiva.
Príležitosť
prezentovať
sa dostala v rámci sprievod‑
ného programu Celosloven‑
ských dní poľa, zameraného
na presnú sejbu, aj ťahaná
sejačka Väderstad Tempo F
8, ktorá mala za sebou vysia‑
tych už 2 990 ha. Zároveň je
tento rok pre značku Väder‑
stad aj významným míľni‑
kom, keďže bola atakovaná
hranica 1 000 predaných
strojov Tempo na európ‑
skom trhu.

Profesionálna poľná
výstava

„Na poľnej výstave Celo‑
slovenské dni poľa, ktorá
každým rokom ponúka
návštevníkom prehľad o naj‑
novších trendoch v rastlin‑
nej a živočíšnej výrobe, ako
aj aktuálne trendy v mecha‑
nizácii, sa zúčastňujeme už
po štvrtýkrát, pričom toto
podujatie hodnotíme ako
skvelú príležitosť na pre‑
zentovanie nami ponúkané‑
ho portfólia. V príjemnom
a hlavne pre poľnohospodá‑
ra tradičnom prostredí sa
môžeme stretnúť so zákaz‑
níkmi a farmármi z celého
Slovenska, ktorých z roka
na rok pribúda, aj vďaka
atraktivite tohto podujatia
zorganizovaného na profe‑
sionálnej úrovni,“ povedala
Zuzana Ďuricová, marketin‑
gová manažérka spoločnosti

V kategórii menších trak‑
torov značky Massey Fergu‑
son patrí k novinkám mode‑
lová trieda 5600 a 6600, ktorá
bola v Dvoroch nad Žitavou
zastúpená traktormi MF
5611 a MF 6616. Traktory po‑
núkajú motory s najnovšou
AdBlue technológiou, s mož‑
nosťou vybavenia automatic‑
kých prevodoviek Dyna VT
alebo mechanických prevo‑
doviek Dyna 4 a Dyna 6, s au‑
tomatickým radením v sku‑
pinách, pričom okrem nižšej
produkcie škodlivín sú nové
traktory MF 5600 a MF 6600
úspornejšie v spotrebe pali‑
va, ako ich predchodcovia.
VLADIMÍR VOJTKA
FOTO‑AUTOR

V kategórii menších traktorov značky Massey Ferguson patrí k novinkám modelová trieda 5600
a 6600, ktorá bola v Dvoroch nad Žitavou zastúpená traktormi MF 5611 a MF 6616.

AGROTRADE GROUP spol.
s r. o.
Technika od A po Z

Bohatý výber nielen poľ‑
nej mechanizácie bol k vi‑
deniu na stánku spoločnosti
AGROTRADE GROUP spol.
s r.o., zo všetkého napríklad
pásový traktor Challenger,
ktorý je v ponuke energetic‑
kých prostriedkov, traktory
a kombajny značky Massey
Ferguson, závesná technika
Väderstad, postrekovače Tec‑
noma alebo aplikačná tech‑
nika na umelé hnojivá od
značky RAUCH. „S pásovým
traktorom Challenger, ako

novinkou v našom sortimen‑
te energetických prostried‑
kov, zároveň prezentujeme
známe a kvalitné stroje tejto
značky a viac ako desaťroč‑
né skúsenosti v oblasti ser‑
visu,“ konštatoval Ing. Ján
Cvek, PhD., riaditeľ predaja
poľnohospodárskych stro‑
jov spoločnosti AGROTRADE
GROUP spol. s r. o.
Novinkou zo širokého sor‑
timentu pôdospracujúcich
a výsevných strojov švédskej
značky Väderstad, je nesená
verzia presnej sejačky Tem‑
po, s možnosťou individu‑
álneho nastavenia výsevu
a prihnojovania pre každú
výsevnú jednotku, taktiež

je možné vypínanie výsevu
v jednotlivých radoch. „Se‑
jačka so svojimi možnosťa‑
mi nastavenia dokáže splniť
napríklad aj požiadavky pes‑
tovateľov osivovej kukurice,
kedy je porast rozdelený na
samčie a samičie rady a ter‑
mín ich výsevu je rozdielny.
Ostatné parametre ostávajú
zhodné so známymi a obľú‑
benými ťahanými verziami
sejačiek Tempo,“ povedal
Ing. Ján Cvek, PhD.
Dlhé
typové
označe‑
nie AXIS RAUCH AXIS 30.1
M
‑EMC + W patrí novému
rozmetadlu priemyselných
hnojív. Písmeno M v názve
označuje mechanický pohon

Novinkou zo širokého sortimentu pôdospracujúcich a výsevných strojov švédskej značky Väderstad, je nesená verzia presnej sejačky Tempo.

Prevládalo radlicové spracovanie
Výrobný program značky
Vogel & Noot pozostá‑
va zo širokého spektra
závesného náradia na
spracovanie pôdy pre
rôzne pracovné hĺbky
a zo sortimentu niekoľ‑
kých modelov sejačiek na
výsev hustosiatych plodín,
doplnených o mulčovače.
Na štvrtom ročníku Celo‑
slovenských dní poľa bola
však expozícia techniky
Vogel & Noot zameraná
výhradne na spracovanie
pôdy a mulčovanie.

Cieľom každého produ‑
centa
poľnohospodárskej
mechanizácie je produkovať
stroje, ktoré budú premys‑
lené a svojou funkčnosťou
potvrdzovať zámer, s ktorým
boli vytvorené. Závesné nára‑
die spoločnosti Vogel & Noot
vsadilo na jednoduchosť
a robustnosť konštrukcie,
s cieľom zabezpečiť nižšie
opotrebenie a dlhšiu život‑
nosť stroja.
Kultivátor s osemmetro‑
vým záberom

V triede kultivátorov
značky Vogel & Noot vystu‑
puje ako pomerne nový stroj
model TerraMaxx, ktorý sa
radí k triede univerzálnych
kultivátorov. Je schopný pra‑
covať aj na strnisku v rámci
pozberového
spracovania
pôdy, avšak jeho primárnou

s priemerom 520 mm, valec
z plochých profilov s prie‑
merom 500 mm a tandemo‑
vý valec. Samozrejmosťou
sú pri zábere osem metrov
aj predné kolesá v úrovni
segmentového smyku, ktoré
okrem kopírovania terénu
slúžia aj na hĺbkové vedenie
stroja.
XS hĺbkový kyprič

Pre túto oblasť špeciálneho poľnohospodárstva, na kyprenie viníc, je určený špeciálny dvojradličný hĺbkový kyprič z portfólia
značky Vogel&Noot, model TerraDig SSD.

funkciou je príprava pôdy
pred sejbou a vytvorenie op‑
timálneho osivového lôžka.
Pôda je spracovávaná tro‑
mi sekciami, pričom každá
z nich vykonáva iný úkon.
Hydraulicky
nastavovaný
sklon delenej smykovej lišty
zrovnáva hrebenitosť pôdy
po orbe a pri podmietke
rozprestiera pozberové zvy‑
šky. Na stĺpiku z listových
pružín sú v štyroch radoch
rozmiestnené pracovné rad‑
ličky vytvárajúce nakyprený
pôdny profil pred sejbou. 49
radlíc je na štyroch nosní‑
koch s profilom 80x80 mm,
vo vzdialenosti 60/65/60 cm
za sebou, rozmiestnených

na ráme stroja, pričom na
každých 15,5 cm záberu
stroja pripadá jedna radlič‑
ka. Pri predsejbovom spra‑
covaní pôdy je kultivátor
osádzaný úzkymi dlátovými
radličkami so šírkou 55 mm
a pri celoplošnom podrezaní
strniska sú použité krídlové
radlice. Dostatočná výška
rámu 60 cm garantuje prie‑
chodnosť hmoty strojom.
V závere sa nachádza utláča‑
cí valec s prstovým žavlačova‑
čom, čo však nie je pravidlo
a po jeho demontáži je práca
možná aj bez neho. Na výber
je pri sekcii valcov niekoľko
druhov: Terrapak s prieme‑
rom 600 mm, rúrkový valec

Zo sortimentu hĺbko‑
vých kypričov značky Vo‑
gel & Noot je na slovenskom
trhu najpredávanejší model
TerraDig XS v sedemradlič‑
nom prevedení, ktorý bol
tiež vystavený aj v expozícii

spoločnosti Vogel & Noot, na
Celoslovenských dňoch poľa
2015. Hĺbkový kyprič je v zá‑
bere troch metrov a spája
v sebe vlastnosti intenzívne‑
ho kyprenia podoorničných
vrstiev pôdy, s drobením
a miešaním vrchných vrstiev.
Agresívne postavené radlice
s tvrdonávarovými dlátami
na špici, intenzívne kyp‑
ria pôdu až do hĺbky 55 cm
a bočné krídla umiestnené
vo vrchnej časti radlice spo‑
lu s privareným rozrážacím
trojuholníkom,
miešajú
vrchnú časť pôdy. Kyprič
dvojnosníkovej konštrukcie
vybavený otočnými tvrdoná‑
varovými radlicami s výškou

V triede kultivátorov značky Vogel&Noot vystupuje ako pomerne nový stroj model TerraMaxx, ktorý sa radí k triede univerzálnych kultivátorov.

rámu 95 cm, zaručuje dosta‑
točnú priechodnosť hmoty
strojom. Prevedenie hĺbko‑
vého kypriča TerraDig XS je
vyrábané v 5, 7 a 9 radličnom
prevedení s pracovnými zá‑
bermi 2,5; 3 a 4 metre.
Kyprenie vo vinici

Nielen parcely využívané
na pestovanie poľných plo‑
dín potrebujú z času na čas
prekypriť a narušiť pôdu
v hĺbke pod úroveň orby, ale
tiež vinice pestované na pro‑
dukciu hrozna pre výrobu
vína. Pre túto oblasť špeci‑
álneho poľnohospodárstva
je určený špeciálny dvojrad‑
ličný hĺbkový kyprič z port- 
fólia značky Vogel & Noot,
model TerraDig SSD. Tento
hĺbkový kyprič má pracov‑
ný záber od 38 do 133 cm,
s celkovou šírkou stroja
1,7 m, pričom ako pracovné
nástroje využíva dve dovnút‑
ra zahnuté hĺbkové radlice.
Zaujímavá je aj možnosť vzá‑
jomnej výmeny radlíc, kedy
je ich orientácia zahnutia
smerom do vonkajších strán.
Dosahovaná pracovná hĺbka
je do 50 cm, avšak podľa slov
výrobcu je pre potreby kyp‑
renia vinice postačujúce za‑
hĺbenie 30 cm. TerraDig SSD
do viníc môže byť vybavený
utužovacím valcom.
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