
Uživatele a  zájemce o  fi nské sklízecí 
mlátičky Sampo na středisku společ-
nosti P&L ve Velkém Meziříčí přivítal 
produktový manažer sklízecí techniky 
pan Marek Psota společně s  ředite-
lem P & L panem Petrem Lebedou ml., 
panem Davidem Pelánkem, který má 
na starosti marketing a prodej Sampa 
Rosenlew ve střední a  východní Evro-
pě a  panem Karlem-Wilhelmem Hun-
dertmarkem, obchodním ředitelem 
Sampa  Rosenlew.

Třicet let na trhu 

Pan Lebeda představil historii, sou-
časnost a  postavení společnosti 

P&L na českém a  slovenském trhu, 
která letos slaví významné jubile-
um třicet let od založení. Nabízený 
sortiment techniky se v  průběhu let 
v P&L rozrůstal a nové značky přibý-
valy. V  současnosti umí nabídnout 
zahradní, komunální, lesní, zeměděl-
skou a  dopravní techniku pro všech-
ny typy zákazníků. V České republice 
se nachází osm servisních středisek. 
Společnost působí i  na slovenském 
trhu prostřednictvím dceřiné společ-
nosti P&L Slovakia. Pan Lebeda zú-
častněné seznámil i  se zajímavými 
čísly: v  České republice zaměstnává 
162 spolupracovníků, přičemž 65 lidí 
se nachází v  největším středisku ve 

Velkém Meziříčí. Důležitou roli kro-
mě prodeje hraje i  servis. O  stroje 
zákazníků pečuje 50 servisních tech-
niků, kteří pomáhají naplnit motto 
společnosti „Servis, za kterým stojí 
lidé.“ Ve Velkém Meziříčí se nachází 
až 1200  metrů čtverečních zastře-
šených servisních ploch, 1500  me-
trů čtverečních skladovacích ploch 
a každé servisní středisko je schopno 
se pod střechou postarat i o ten nej-
větší stroj. Ve skladu náhradních dílů 
se nyní nachází přes 25 000 položek 
pro stroje ze stávajícího i z dřívějšího 
nabízeného sortimentu. P&L zastu-
puje na českém trhu značky z  růz-
ných koutů světa – od korejských 

Příznivci sklízecích mlátiček Sampo 

Rosenlew se sešli ve Velkém Meziříčí

V únoru proběhlo již tradiční setkání majitelů a příznivců fi nských sklízecích mlátiček Sampo Rosenlew ve 

středisku společnosti P&L ve Velkém Meziříčí. Na zúčastněné kromě prohlídky dvou sklízecích mlátiček 

čekalo představení výrobce, uvítání hosta přímo z Finska a zajímavé povídání o této zemi. Podvečer patřil 

volné zábavě.
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Text a foto Milan Jedlička

Obr.: Na akci si bylo možné prohlédnout model Comia C12
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traktorů Kioti, přes americké přesné 
secí stroje Kinze a aplikační cisterny 
Wienhoff  od německého výrobce až 
po italské nakladače MultiOne a  fi n-
ské sklízecí mlátičky a  lesní stroje 
Sampo Rosenlew. Z  českých výrob-
ců jmenujme značky Agrio a  Tatra. 
P&L také vyrábí vlastní zemědělskou 
techniku – secí stroje pro přísev 
trav, meziřádkové kultivátory a  kul-
tivátory pro pásové zpracování půdy 
tzv. strip-till.

Přes sto padesát sklízecích 

mlátiček Sampo na českém 

trhu...

P&L řadu let spolupracuje s  fi n-
skou společností Sampo Rosenlew. 
Host z  Finska, pan Karl-Wilhelm 
Hundertmark, zmínil, že Sampo 
 Rosenlew vyrábí stroje na míru, po-
dle požadavků zemědělců, od kte-
rých přijímají zpětnou vazbu, sou-
časně dbají na přátelský přístup. 
„Chceme být zákazníkům co nejblíže, 
abychom slyšeli z  první ruky názory 
na naše stroje,“ zmínil cíl i  setkání 
ve Velkém Meziříčí s  tím, že si zde 
mohou všichni zúčastnění vymě-
nit mezi sebou zkušenosti, názory 
apod. Karl-Wilhelm Hundertmark od 
18  let pracoval v  zemědělství, ná-
sledně ho i  studoval. Se sklízecími 

mlátičkami má dlouholeté zkušenos-
ti i  od konkurence, od které odešel 
k Sampu  Rosenlew. „Značka Sampo 
 Rosenlew ve světě není moc známá, 
protože spoustu let byly její sklíze-
cí mlátičky prodávány pod různými 
značkami. Podobná situace byla 
i  před 10 lety v  Česku, dnes je na 
tomto trhu Sampo známé kvůli per-
fektnímu dealerovi P&L,“ zmínil pan 
Hundertmark a upřesnil, že se sklíze-
cí mlátičky Sampo dříve a  jen nave-
nek tvářily jako značky John  Deere, 
Massey  Ferguson či Deutz-Fahr. 
Nyní jsou na evropském trhu pro-
dávané pod vlastní značkou Sampo 
 Rosenlew. „Úspěšný příběh z  Čes-

ké republiky, kdy se podařilo oslovit 
střední velikost farmářů a  dodávat 
jim stroje, se snažíme nyní apliko-
vat ve zbytku Evropy, kde rozšiřuje-
me vlastní síť. To, v čem se daří v ČR 
společnosti P&L, chceme přenést do 
ostatních států,“ seznámil poslucha-
če s plány pan Hundertmark.

V České republice si již našlo maji-
tele přes stopadesát sklízecích mláti-
ček Sampo. Sampo bylo na českém 
trhu v  roce 2016 nejprodávanější 
malou sklízecí mlátičkou. V  letech 
2017, 2018 a  taktéž i  v  roce 2019 
obhájilo své prvenství. A  proč je tak 
oceňovaným strojem u  českých ze-
mědělců? Zejména díky snadné-
mu přístupu, jednoduchému čištění 
a minimu elektroniky – žádný upadlý 
drátek nezastaví stroj při sklizni.

Dlouhá tradice ve výrobě 

sklizňových strojů

Sampo Rosenlew má dlouhou histo-
rii. Hlavní výrobní závod se nachází 
v  centru fi nského města Pori. Jeli-
kož staví na tradici, výroba se stále 
nachází v  původních, avšak rekon-
struovaných historických budovách. 
Obrat společnosti za rok 2018 činil 
50 milionů eur. Práci ve společnosti 
nalezne 400 zaměstnanců. Sklízecí 
mlátičky si Sampo Rosenlew vyví-
jí a  vyrábí ve vlastní režii, v  žádném 
případě se nejedná o  okopírované 
stroje. Sampo Rosenlew začínalo 

Obr.: Sklízecí mlátičky Sampo Rosenlew 
řady Comia vynikají jednoduchou obsluhou 

a údržbou (foto Sampo Rosenlew)
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Obr.: Sklízecí mlátičky Sampo nabízí snadný přístup ke všem hlavním částem stroje
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s  výrobou  stacionárních sklízecích 

mlátiček v  roce 1957, kdy vyjel z vý-

robní linky první samojízdný model. 

O  rok později byl vyroben legendár-

ní model 657, kterého se vyrobilo 

25 727 kusů, čímž se stal prodejním 

bestsellerem. Od roku 1990 byly vy-

ráběny modely, jak je známe nyní; 

mnohé jezdí na polích dodnes. V roce 

2012 byla na trh uvedena nová řada 

Comia. Menší modely C6 a  C8 byly 

na českém trhu dlouho populární. 

Modely C10 a  C12 patří mezi větší 

a  jsou určeny pro střední a větší far-

my. Posléze přišla na trh druhá ge-

nerace Comií, lišící se oproti první 

generaci hlavně vzhledem, větší ka-

binou, novým dotykovým monitorem 

(největší v  této třídě mlátiček) a vět-

ším průhledovým oknem do zásob-

níku. Nejmenší sklízecí mlátičkou byl 

model Verrato, který ale nyní nahradil 

model C4.

Marek Psota produktový manažer 

Sampo Rosenlev všem představil 

přednosti modelů C6, C8, C10 a C12 

které nabízí prostornější kabinu s per-

fektním LED osvětlením a  výhledem 

dopředu a  dozadu. Pohodlí bylo vy-

víjeno na základě požadavků země-

dělců, takže uvnitř kabiny nechybí 

odpružená sedačka včetně sedačky 

spolujezdce. Ovládání je nyní jedno-

dušší, v  kabině se nachází 12palco-

vý monitor s  intuitivním ovládáním. 

Monitor kromě důležitých dat nabízí 

obraz i  z  couvací kamery. Ovládací 

joystick má specifi cké tvarování, kte-

ré obsluha ocení při dlouhých skliz-

ňových dnech. S  tím, jak rostou po-

žadavky na výkon, mají nové modely 

Comia větší zásobník na zrno, zvý-

šenou rychlost vysýpání zásobníku 

a výkonnější ventilátor pro lepší čiště-

ní. Všechny modely Comia disponují 

kopírováním lišty. U  menších modelů 

a lišt kopírování nebylo, nicméně vývoj 

jde kupředu a tak i malé modely mají 

kopírování příčné i  podélné. Všechny 

lišty Sampo se zapojují přes kardan. 

Pokud chce uživatel sklízet řepku, 

P&L k  liště nabízí řepkové prodlouže-

ní. Kdo vyžaduje vario lištu, lze pev-

nou lištu Sampo nahradit vario lištou.

Nové hybridní sklízecí mlátičky 

Novým krokem pro Sampo Rosen-

lew je rozšíření sortimentu o  hyb-

ridní modely C20 a  C22, které si 

odbyly světovou premiéru na me-

zinárodním veletrhu Agritechnica 

2019 v   Hannoveru. Tyto dva modely 

jako jediné nemají vytřasadla, nýbrž 

dva rotory. Sampo Rosenlew se tak 

rozhodlo z důvodu požadavků zákaz-

níků na čím dál větší kapacitu sklí-

zecí mlátičky, oba modely si přitom 

zachovávají jednoduchost. Kapacita 

se podle výrobce zvýšila až o  30  % 

– tato hodnota vyplynula z  tříletého 

testování. Rozdíly mezi mlátičkami 

C20/C22 a  například vytřásadlo-

vým modelem C10 jsou následující: 

silnější variátor, vylepšené spádové 

desky, silnější ventilátor a větší zrno-

vý dopravník. Model C20 disponuje 

klasickým mláticím bubnem se dvě-

ma rotory, zatímco model C22 dispo-

nuje předmláticím bubnem a  mláti-

cím bubnem se dvěma rotory.

•

P&L se bude prezentovat na tuzem-

ském veletrhu Techagro 2020, kde 

představí mimo jiné nový šestikolo-

vý harvestor Sampo HR86 pro lesní 

těžbu. o

Kontakt:

P & L, spol. s r. o.

tel.: +420 577 113 980

e-mail: info@pal.cz

www.pal.cz
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Obr.: Ovládání mlátičky Sampo Rosenlew 
Comia C20 – včetně lišty – se provádí 
přes multifunkční páku

Z domova

Obr.: Nová hybridní sklízecí mlátička Sampo Rosenlew Comia C20 při premiéře v ČR
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