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Pro sklizeň volné a lisované slámy
inzerce

Mlátičky slavily kulatiny

Sláma obilnin představuje nejen materiál, který je vhodný jako stelivo, své místo má také jako součást krmné dávky tvořené dalšími druhy krmiv.
S rozvojem obnovitelných zdrojů energie plní roli paliva pro výrobu elektrické a tepelné energie.
Obecně můžeme technologie
sklizně slámy rozdělit do dvou kategorií. První představuje lisování
do válcových a hranolových balíků.
Druhá pak počítá se sběrem a dopravou s využitím sběracích vozů.
Rovněž se setkáme s využitím sklízecích řezaček.
Při volbě vhodné technologie
sklizně slámy bereme v úvahu řadu
faktorů, mezi které patří přede-

vším velikost podniku nebo farmy,
dále pak technologie dalšího zpracování a manipulace se slámou.
Důležitou roli hraje také vzdálenost mezi sklízenými pozemky
a místem uskladnění, či dalšího
využití.
Z výše uvedených údajů vyplývá,
že technologie nezahrnuje pouze
sklizeň samotnou, ale také dopravu a manipulaci se sklizeným ma-

teriálem. V případě volně sklízené
slámy zajišťují sběrací vozy sběr
a dopravu materiálu, který je
uskladněn ve formě polních stohů
nebo ve skladovacích halách. Ke
stohování se využívají teleskopické
nakladače, tzv. manipulátory, s dostatečně vysokým zdvihem, spadající do kategorie zemědělských
modelů, tedy bez předních hydraulicky ovládaných stabilizačních
podpěr. Takové modely se zpravidla vyznačují maximálním dosahem (měřeným na otočném čepu
nářadí) na úrovni řádově 9–11 m.
Rovněž se setkáme s využitím výkonných kolových kloubových nakladačů, pro které jsou k dispozici
speciální nástavce pro stohování
slámy.
Je-li sklizená hmota uskladněna
v různých halách, můžeme k manipulaci využít rovněž některý
z nakladačů, či se může jednat
o stacionární technologie, které
jsou součástí skladovacích kapacit.
V případě sklizně lisované slámy,
kdy převažují v naprosté většině
válcové nebo tzv. obří hranolové
balíky, lze zvolit zpravidla ze dvou
systémů.
První z nich představuje kombinaci manipulační techniky, tj. kolového nakladače nebo manipulátoru různé konstrukce spolu s dopravní technikou určenou pro dopravu balíků. V našich podmínkách se v případě traktorové dopravy uplatňují různé modely
zpravidla dvouosých, případně tří-
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Finský výrobce sklízecích mlátiček Sampo Rosenlew se pomalu začíná
zabydlovat už i v naší české kotlině. Svojí spolehlivostí při sklizni,
precizním severským zpracováním a dlouhou životností si postupně
kombajny Sampo získávají čím dál více na popularitě.

Dávno pryč jsou doby, kdy sklízecí mlátičky od zmiňovaného
finského výrobce byly považovány za exotiku na našich polích.
Titul nejprodávanější malá mlátička v roce 2016 a následná obhajoba prvenství v roce 2017 hovoří za vše.
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