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Technika pro velké i malé farmáře
Na každou práci používej vždy vhodné nářadí
Vlastní sklízecí mlátička je nezbytnou součástí každé farmy
ať už velké, nebo malé. Každý
dobrý hospodář chce sklidit ve
správný čas a v co nejvyšší možné kvalitě. Spoléhat na služby
se nevyplácí a loňská sklizeň
nás o tom znovu přesvědčila.
A kdo se chce dívat na to, jak
úroda, o kterou se celý rok staráme, ztrácí hodnotu v posledních dnech a hodinách? Z nabídky dostupných značek a modelů na trhu není jednoduché
vybrat správně stroj vhodný do
vašich podmínek. Čím menší
farma, tím dlouhodobější rozhodnutí to je.
Finský výrobce společnost
Sampo Rosenlew se orientuje na
výrobu sklízecích mlátiček určených pro malé a střední farmy
a razí heslo: „Na každou práci používej vždy vhodné nářadí“. Do
různých podmínek se hodí různé stroje a naštěstí neexistuje jeden nejlepší univerzální. Všichni
obdivujeme největší, nejvýkon-

nější a nejmodernější technologie, ale kolik procent potenciálu
dokážeme využít? Sampo Rosenlew vsází u svého cílového segmentu na maximální funkčnost
a spolehlivost. Roky vývoje jsou
zaměřeny na potřeby malých
a středních farem a právě těm nabízí stroje Sampo Rosenlew nejvyšší užitnou hodnotu.
Jednoduchost, nízká spotřeba
pohonných hmot, rozměry, díky
kterým všude projede a všude se
vejde, vynikající práce v mokrých podmínkách, pohodlí jak
v kabině, tak při čištění a údržbě
stroje. To je hodnocení, které
uslyšíte od obsluh mlátiček Sampo. V současné době se na trh dodává řada s označením COMIA,
která nabízí pět modelů. Nejmenší C4 je ekonomická varianta čtyřvytřásadlové mlátičky se
dvěma bubny a výkonem 150
koní. Největší C12 nabízí šest vytřásadel, čtyři bubny a 300 koní
výkonu. V České republice a na
Slovensku je nejprodávanější typ

Sklízecí mlátičky Sampo Rosenlew se vyznačují jednoduchostí, snadností údržby, nízkou spotřebou
pohonných hmot, rozměry, díky kterým všude projedou a všude se vejdou, a vynikající kvalitou práce
Foto archiv firmy
v mokrých podmínkách

C8, který je přesně uprostřed.
Motor Sisu o výkonu 210 koní
pracuje v běžných českých podmínkách za 11 litrů nafty na hek-

Moderní překládací
vozy BERGMANN
Podle časopisu „top agrar“ se
ve většině podniků stává při sklizni obilí problémem logistika odvozu. Díky nárůstu mláticího výkonu moderních sklízecích mlátiček v posledních letech dochází
k jejich prostojům na poli a až
50 % instalovaného výkonu těchto mlátiček (tzn. až 50 % investic
do těchto mlátiček) zůstává nevyužito. Proto je nejvyšší čas zaměřit se na logistiku odvozu!
Není na škodu připomenout si
pár faktů:
 Vyprázdnění zásobníku zrna na místě stojí mlátičku asi
20 % výkonu.
 Nasazený překládací vůz
přináší podle své výkonnosti
úsporu času od 20 do 27 %.
 Podle toho, kolik času potřebuje mlátička k jízdě na okraj
pole a zpět, se zvýšení mláticího
výkonu pohybuje mezi 20 až 40 %
(ø 30 %)!

 Při hodnotě sklízecí mlátičky cca. 400.000 € odpovídá nárůst mlátícího výkonu v průměru o 30 % částce 120.000 €
Překládací vůz je vysoce
rentabilní, i při započtení podílu nákladů na traktor!

tar a za hodinu s ním sklidíte
2,5 ha. Mlátiček této specifikace
se na českých a slovenských polích pohybuje zhruba dvacet kusů a to měla ´cé-osmička´ premiéru teprve nedávno na TechAgru 2012. Všechny modely Sampo se mohou pochlubit nízkou

celkovou hmotností a lze je vybavit pohonem zadní nápravy. Díky
tomu se nemusíte bát vyrazit do
podmáčených porostů.
Nejen vlastnosti a kvalitu stroje, ale i vlastnosti a kvalitu prodejce a především jeho poprodejního servisu oceníte v průbě-

hu hektické sklizně. Dáte-li
přednost novému stroji od výhradního dovozce před použitým, kupujete si zároveň záruku
rychlých a profesionálních servisních zásahů a okamžitou dostupnost potřebných dílů. Kvalitní dodavatel za vás vyřídí
i zdroje na pořízení stroje, a tak
nemusíte být expert přes finanční produkty. Peníze a starosti lze
ušetřit využitím předsezónních
objednávek v konci roku, kdy
jsou nabídky nejvýhodnější. Výhradním dovozcem strojů Sampo Rosenlew do České republiky a na Slovensko je společnost
P & L, spol. s r. o., která je zde
pro vás již téměř čtvrt století. Na
webu www.pal.cz se dozvíte více
informací a najdete kontakty na
kompetentní osoby, které vám
pomohou správně se rozhodnout a vybrat vhodné nářadí pro
vaši práci.

Ing. David Pelánek
produktový manažer P & L
tel.: 721 370 540
e-mail: dpelanek@pal.cz

Díky dobré logistice mezi
překládacím vozem a sklízecí
mlátičkou klesá celková spotřeba PHM, zmenšuje se utužování půdy a překládací vůz
může příp. obsluhovat více
mlátiček.

BERGMANN GTW 430 / GTW 330
Zvyšte výkonnost svých sklízecích mlátiček
nasazením moderních překládacích vozů

Nové překládací vozy BERGMANN se pyšní překládacím výkonem
okolo 1100 t/h = vyprázdnění zásobníku 43 m3 za minutu
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a 40 sekund

Při odpovídající kapacitě překládacího vozu (měla by odpovídat asi 1,3- až 1,5násobku kapacity zásobníků celkem obsluhovaných mlátiček) mohou
být krátkodobě překlenuty
chybějící přepravní prostředky na okraji pole. Když potom
tyto prostředky přijedou, překládací vůz je rychle naplní
a ty mohou opět okamžitě odjet. Zmenšuje se tak potřebná
flotila přepravních prostředků.
Hydraulický podvozek BERGMANN umožňuje spolehlivý pohyb
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i v náročném terénu

•• Kapacita•zásobníku•43•m3/33•m3•(GTW•430•/•GTW•330).
•• Hydraulický•Tridem/Tandem•podvozek•BERGMANN•pro•spolehlivý•
pohyb•i•v•náročném•terénu.
•• Překládací•výkon•okolo•1100•t/h•=•vyprázdnění•zásobníku•43•m3••
za•minutu•a•40•sekund!
•• Spolehlivé•zapínání/vypínání•podávacího•šneku•pod•zátěží•pomocí•
řemenového•pohonu•(jako•u•sklízecích•mlátiček).
•• Překládací•vzdálenost•až•3,3•m•(při•výšce•3,2•m),•a•překládací•výška•
až•5,8•m•umožňuje•pohodlné•plnění•dopravních•prostředků•stojících•mimo•pole.
•• Plynulé•dávkování•pomocí•hydr.•stavitelných•hradítek•umožňuje•
optimální•regulaci•překládacího•výkonu•(čtyři•velké•průchody•–•optimalizováno•pro•CCM).
Vedle•nově•vyvinutých•překládacích•vozů•BERGMANN•GTW•430/GTW•
330•zůstávají•v•nabídce•také•osvědčené•vozy•BERGMANN•GTW•21/
GTW•25•s•kapacitou•zásobníku•21•m3/25•m3.•
Více•nejen•o•překládacích•vozech•BERGMANN•viz•na•www.pal.cz,••
příp.•www.bergmann-goldenstedt.de.

P & L spol. s r. o.
Ing. Jiří Velička
produktmanažer Bergmann

Servis, za kterým stojí lidé

www.pal.cz

