Poľnohospodárska technika

19. 10. 2016

/ 23

Na Agrokomplex prišli s množstvom noviniek
Bezpochyby najväčšou
expozíciou na 43. ročníku
medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016 bola expozícia
spoločnosti AGROTRADE
GROUP spol. s r. o.,
umiestnená v celom
pavilóne M5. Tá pozostávala z 55 strojov rôznych
značiek z produktového
portfólia a nechýbali ani
farmárske výrobky Farmfoods.

Agrokomplex
2016
„Po dvoch rokoch sa opäť
vraciame na výstavu Agrokomplex, kde zo segmentu
poľnohospodárskej techniky
máme pre návštevníkov pripravených celkom 55 strojov,
z toho 22 noviniek. Z noviniek, ktoré sme priniesli na
Agrokomplex sú to v prvom
rade traktory Massey Ferguson, kde by som pozornosť
upriamil na najčerstvejšiu novinku, čo sú menšie
traktory modelovej triedy
MF 4700, v zastúpení modelu
MF 4709 s výkonom 70,8 kW
(95 k) s trojvalcovým mo-

Slovenskú výstavnú premiéru na Agrokomplexe 2016 mala poľská dopravná
technika Zaslaw, ktorá má v ponuke široké spektrum dopravných zariadení pre
poľnohospodárstvo.

plne zodpovedajú danej kategórii traktorov bez hľadania akéhokoľvek kompromisu,“ povedal v úvode Ing. Ján
Cvek, PhD., riaditeľ predaja
poľnohospodárskych strojov a pokračuje. „Druhou
veľkou novinkou sú traktory
Massey Feruson modelovej
triedy 5700, kde vystavujeme
model 5710. Táto kategória
pozostáva z troch menších
a troch väčších traktorov

Na traktorové novinky
nadväzuje dopravná
technika

K novinkám prezentovaným v pavilóne M5 patril
taktiež najväčší dvojnápravový náves Krampe Kipper
Big Body 790 s objemom
korby 42 m3, ktorý využíva
pneumatické
odpruženie
náprav. „Pneumatické odpruženie návesu Krampe

Pri rozhadzovačoch priemyselných hnojív RAUCH, bola prezentovaná druhá
generácia najpredávanejšieho modelu Axis, s modernizovaným patentovaným
EMC systémom.
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tiež sú to návesy a prívesy
s nosnosťou od 6 do 14 t.
Značka Zaslaw to sú aj prívesy na balíky, tzv. plaťáky, kde
kapacitne sa tieto stroje pohybujú v rozmedzí s nosnosťou od 7 do 20 t. Na prepravu
balíkov slamy plne postačujú prívesy s nižšou nosnosťou, ktoré využívajú dve
nápravy (jedna vpredu a jedna vzadu), pre ťažšie balíky
senáže sú určené prepravníky balíkov s vyššou nosnosťou a tromi nápravami
(jedna vpredu a dve vzadu).
Okrem toho je to aj univerzálny traktorový podvozok
na pripojenie kamiónového
návesu k traktoru,“ uviedol
na margo značky Zaslaw
riaditeľ predaja poľnohospodárskych strojov.

množstva hnojiva nezávisle
pre pravý a ľavý rozhadzovací disk, čo umožňuje presne
a plynulo dávkovať hnojivo
na rôzne tvarovaných okrajoch poľa. „Takúto funkciu
a presnosť neponúka žiadne iné rozmetadlo na trhu,“
uviedol Ing J. Cvek, PhD.
Sejba bola v pavilóne M5 zastúpená strojmi Väderstad,
tu patril k najzaujímavejším exponátom systém automatickej regulácie pohonu výsevného ústrojenstva
SeedEye, ktorý počíta zrná
osiva v každom semenovode

s presnosťou na jedno zrno
a v závislosti od toho upravuje otáčky dávkovacieho
ústrojenstva. Zároveň je pri
upchaní niektorého zo semenovodov ihneď signalizovaná jeho nepriechodnosť.
Vďaka systému SeedEye nie
je potrebná kalibrácia sejačky pred sejbou, zadáva
sa priamo počet jedincov
na jednotku plochy. Systém
je určený pre sejačky Rapid
s pneumatickým pohonom
a k dispozícii bude od budúceho roku.
VLADIMÍR VOJTKA

Facelift postrekovača
a technologické novinky

Traktory Massey Ferguson modelovej triedy 4700 patria k najčerstvejším novinkám. Na Agrokomplexe bol vystavený traktor MF 4709 s výkonom 70,8 kW (95 k) s trojvalcovým motorom.

torom.
Výhodou
týchto
traktorov je ich jednoduchosť, kde takmer všetko je
ovládané mechanicky pri
zachovaní aktuálnych štandardov. Traktory MF 4700
sú teda určené pre malých
poľnohospodárov, napríklad
do živočíšnej výroby alebo
k jednoduchším strojom
nevyžadujúcich si zložitú
elektronickú výbavu traktora. Naopak použitý motor
s výkonom 70,8 kW (95 k)
a veľká priestranná kabína

s výbavou na vysokej úrovni.
Dôkazom toho sú prvky výbavy pri kategórii nad 100 k,
prevodovky, kde je na výber
variant Dyna 4 alebo Dyna 6,
odpružená predná náprava,
odpružená kabína, hydraulika s elektronickým nastavovaním prietoku s výkonom
až 100 l/min, a v neposlednom rade sú to motory spĺňajúce najprísnejšie emisné
limity bez použitia DPF filtra, iba s využitím DOC katalyzátora.“

Sejba bola v pavilóne M5 zastúpená strojmi Väderstad, tu patril
k najzaujímavejším exponátom systém automatickej regulácie
pohonu výsevného ústrojenstva SeedEye.

v porovnaní s klasickým listovým pružením je spoľahlivejšie, lepšie tlmí nerovnosti
a prispieva tak k vyššej bezpečnosti prevádzky. Nosnosť
návesu 24 t je certifikovaná
pre cesty vďaka plnohodnotnej tandemovej náprave
a guľovému závesu, pričom
konštrukcia typu dumper
umožňuje vyklápanie dozadu,“ konštatoval Ing. J. Cvek,
PhD. Slovenskú výstavnú
premiéru na Agrokomplexe
2016 mala poľská dopravná
technika Zaslaw, ktorá má
v ponuke široké spektrum
dopravných zariadení pre
poľnohospodárstvo. „Návesy
a prívesy Zaslaw patria bezpochyby ku kvalitným dopravným zariadeniam, čoho
dôkazom je aj skutočnosť,
že veľká časť výrobného procesu je plne automatizovaná
a pri výrobe sú použité iba
kvalitné materiály. Aj preto
sme túto značku pribrali do
nášho portfólia. Najväčším
dopravným prostriedkom
je dumper s nosnosťou 21 t
so sklápaním dozadu, tak-

Na dlhý rad strojových
noviniek
prezentovaných
na Agrokomplexe firmou
AGROTRADE GROUP spol.
s r.o., nadväzuje nový model
samohybného postrekovača
Tecnoma, ktorý má novú kapotu, lepší servisný prístup
k filtrom a novú priestrannejšiu kabínu. Pri rozhadzovačoch
priemyselných
hnojív RAUCH, bola prezentovaná druhá generácia
najpredávanejšieho modelu
Axis, s modernizovaným patentovaným EMC systémom
kontroly prietoku, s vážením a online korigovaním

K novinkám prezentovaným v pavilóne M5 patril najväčší dvojnápravový náves Krampe Kipper Big Body 790 s objemom korby 42 m3.
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PNEUSERVIS PRE AGRO STROJE,
NÁKLADNÉ A OSOBNÉ VOZIDLÁ
+ predaj a servis všetkých rozmerov a značiek pneumatík
+ väčšinu bežných rozmerov pre kombajny, traktory,
nakladače držíme skladom
+ disky a špeciálne disky, dvojmontáže, kultivačné kolesá
+ plnenie pneumatík MgCL aj pevnou zmesou
+ oprava defektov, vulkanizácia a oprava bočných prierazov
+ v prípade potreby vieme koleso zdemontovať, odviezť
alebo vymeniť a následne namontovať na stroj.
Aj mimo pracovného času
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