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Mlátičky na míru českým farmářům
Značka Sampo-Rosenlew se stále více zabydluje v České republice a na Slovensku. V těchto chvílích se právě na zmíněné trhy dodávají další mlátičky řady
Comia novým majitelům. Z výrobní linky v Pori letos sjede více než 1000 sklízecích mlátiček různých výkonů a specifikací, jež půjdou do celého světa. Řady
uživatelů, kteří se rozhodli včas a vsadili na finskou poctivost a spolehlivost, se tak opět rozrůstají.
Stále více farmářů si totiž uvědomuje výhody nové, středně
velké sklízecí mlátičky s rezervou výkonu a nízkými pořizovacími i provozními náklady.

k zemědělcům. Mimo severský
trh je pro Sampo-Rosenlew Česko, Slovensko a celá střední Evropa velmi zajímavým a důležitým odbytištěm.

Testy proběhnou i u nás

Pět modelů řady Comia

Výrobce si uvědomuje zájem
a potenciál česko-slovenského
trhu, a tak ve vývoji mlátiček neponechávají nic náhodě. Testování nového modelu řady Comia
proběhne v České republice.
Ve finském Pori, kde sídlí společnost Sampo-Rosenlew, se usilovně pracuje na dokončení nového modelu řady Comia a vše
se chystá na jeho slavnostní
představení. To je naplánováno
na září letošního roku. Nová sklízecí mlátička bude mít v listopadu světovou premiéru na výstavě v Hannoveru, ale první představení již tradičně proběhne přímo v prostorách výrobního závodu. Ještě před tím, než se stroj
představí a uvede do prodeje, ho
čeká řada testů a zkoušek. V případě této novinky se testování
uskuteční v České republice během nadcházejících žní. Je to logická odpověď na zájem a úspěch prvních modelů řady Comia v Česku a na Slovensku. Díky těmto zkouškám bude možné ukázat, jak stroj v našich podmínkách funguje, a tyto informace přenést jak do výroby, tak

A na co se vlastně mohou příznivci značky Sampo těšit? Hovoří
se o tangenciální čtyřbubnové sklízecí mlátičce s výkonem 300 koní, záběrem okolo sedmi metrů
a šesti vytřásadly. Již z tohoto
stručného výčtu je jasné, že společnost Sampo-Rosenlew s novým modelem míří do středně
velkých a větších provozů. Od
příštího roku tak v nabídce najdeme minimálně pět modelů řady
Comia a zákazník si bude moct
„na míru“ vybrat model, který velikostí, výkonem a výbavou nejvíce odpovídá jeho požadavkům.
Dosavadní modely Comia jsou
vybaveny úspornými motory Sisu s výkony od 150 do 210 koní
a záběry žacích lišt od tří do 5,1
metru. Nejmenší model C4 má
čtyři vytřásadla a dva bubny.
Model C6 má tři bubny a pět vytřásadel. Comia C8 disponuje
předmláticím ústrojím s petentovaným systémem samostatného plynulého nastavení košů
a celkem čtyřmi bubny. Všechny současné modely Comia nabízí 4,8 m2 separační plochy vytřásadel a 3,4 m2 plochy sít. Ty-
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O kvalitách sklízecích mlátiček Sampo Comia se budete moci sami přesvědčit v rámci polních ukázek,
které se uskuteční během letošních žní
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to hodnoty patří k největším
v porovnání s konkurencí v této
velkosti sklízecích mlátiček.
Všechny modely jsou v základu
vybaveny drtičem, klimatizací,
ztrátoměrem, samostatným domlacečem a lze je vybavit poho-

nem všech kol. V kombinaci
s širokými pneumatikami (600
až 800 mm) a nízkou celkovou
hmotností nedochází k utužování půdy a je možné s nimi pracovat i na podmáčeném poli. Zmínit je potřeba i tichou ergono-

mickou kabinu, která uživatelům nabízí výborné pracovní prostředí a výhled.

Eso v rukávu
Sampo si stále zachovává přednosti, pro které je tolik oblíbené

u menších farmářů. Jednoduchou obsluhu, snadné čištění
a údržbu, vysoké výkony i v nepříznivých podmínkách a v dnešní době stále důležitější malé provozní náklady a pořizovací cenu.
Právě tato slova můžete slyšet
z úst současných majitelů mlátiček Sampo Comia. Na vlastní oči
se o tom budete moci přesvědčit během žní na několika místech v České republice a na Slovensku v rámci polních ukázek.
Informace již o třetím ročníku
ComiaTour sledujte na webových stránkách výhradního dovozce značky Sampo-Rosenlew,
společnosti P & L.
Na závěr malá odbočka k hokeji, který k Finsku neodmyslitelně patří. Ve Finsku a Švédsku
nedávno skončilo hokejové MS,
a tak určitě stojí za zmínku i úspěch týmu Ässät Pori. Ten v domácí hokejové SM lize letos vybojoval po dlouhých 35 letech
mistrovský titul. Management
hokejového klubu je se společností Sampo-Rosenlew úzce spojen a výrobní hala je od té hokejové vzdálena asi pět minut jízdy
autem. Název klubu Ässät znamená v překladu esa. Věřte, že
esem v rukávu je i mlátička Sampo Comia.
Ing. David Pelánek
P & L Biskupice

