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traktory a doprava

Součástí veletrhu je i udělování meziná-
rodní ceny za inovaci, kterou iniciovalo 
spolkové ministerstvo zemědělství. Je 
určena výrobcům a prodejcům země-
dělských strojů a zařízení, kteří přichází 
na trh s inovativními produkty. 
Letošní rok se o vytoužené ocenění 
ucházelo ve třech kategoriích cel-
kem 40 zástupců. Maďarský ministr 
zemědělství předal celkem 14 těchto 
cen: mimo jiné standardnímu kolo-
vému traktoru nové modelové řady 
Axion 850 firmy Claas, firmě Horsch 
za pneumatický secí stroj Pronto 6DC 
a rovněž i tradičnímu maďarskému 
distributorovi techniky Krampe Sió-
Agrár za návěs s pohybujícím se pá-
sem Bandit v kategorii Mechanizace 
mezinárodně.

Rychlý a flexibilní 
i v nízkých budovách
A co přimělo odbornou porotu 
k tomu, že dala svůj hlas právě návěsu 
Krampe? Především praktické před-
nosti systému firmy Krampe – bezpeč-
né vykládání hmoty v nízkých halách 
a velmi malé ztráty zrna. 
Vyprazdňování v nízkých budovách 
nepředstavuje pro návěs Bandit žád-

ný problém. Tato schopnost je jednou 
z jeho velkých předností. Prakticky 
vyřešená hydraulicky výklopná záď 
vyžaduje pro plné otevření jen velmi 
málo prostoru. Poté se uvolní celý 
průřez korby pro vyložení nákladu 
pomocí gumového rolovacího pásu. 

Osvědčené prvky 
od známých sklápěčů
Konstrukci zádě převzal Bandit od va-
nových sklápěčů známé řady Big Body. 
To platí i o robustní pevné konstrukci 
korby, jejíž stěny jsou vyrobeny z kva-
litní oceli o tloušťce 4 mm z jednoho 
kusu a plech podlahy je silně žebrova-
ný. Praktické okénko v čelní stěně do-
voluje sledovat naplnění ložné plochy 
z kabiny.
Korba spolu s rámem jsou lakovány 
speciální moderní technologií firmy 
Krampe v červené barvě. Za příplatek 
je možné dodat návěsy Bandit v jiné 
barvě. Taková přání zákazníka sice 
vyžadují provést dvakrát kompletní 
výměnu barev v celé lakovně výrobní-

ho závodu, nicméně například u po-
skytovatelů služeb v Německu nejsou 
výjimkou.

Výkonné hydromotory 
zajišťují pohyb pásu
Vpředu a vzadu na korbě se nachází 
dva hydromotory, které mají dosta-

tečný výkon pro zasouvání a vysou-
vání pásu i v případě, že návěs je 
naložen sypkým materiálem o vysoké 
hustotě, jako je např. písek, vápno 
nebo štěrk. Díky tomu může být ná-
věs Bandit nasazen i v období mimo 
sezónu prací v zemědělství k dopravě 
stavebních hmot.
Plynulá regulace rychlosti pohybu 
pásu v obou směrech (pro vykládku 
i nakládku) je další předností. Obslu-
ha má možnost přesného dávkování 
vykládání hmoty, ovládaného jak 
z kabiny, tak i z blízkého okolí návěsu 
(dálkově).
Zoltán Barsi, vedoucí prodeje firmy 
SióAgrár, řekl: „Již mnoho let úspěš-
ně spolupracujeme s firmou Krampe 
a oceňujeme kvalitu produktů. Těší 
nás, že s tímto inovativním koncep-
tem firmy Krampe můžeme patřit ke 
šťastným vítězům mezinárodní ceny 
za inovace veletrhu AgroMashExpo.“ 
Na místě je dodat, že se jedná již 
o druhé významné ocenění návěsů 
Bandit, protože již při svém uvedení 
na trh obdržely jako novinka veletrhu 
Agritechnica 2009 stříbrnou medaili.

Petr Beneš, foto archiv

Bandit firmy Krampe získal 
hodnotné ocenění
Nejvýznamnější veletrh zemědělské techniky v Maďarsku a v okolních státech se koná pod názvem AgroMash 
Expo. Novinky jednotlivých výrobců si na této akci pravidelně odbývají svou premiéru. Návštěvnost je tradičně 
vysoká a v tomto roce zhlédlo expozice od 270 vystavovatelů celkem 40 000 návštěvníků. Kromě nejmodernější 
techniky se prezentovali také četní dealeři.

Gábor Ganzer (vpravo), generální ředitel firmy Hungexpo, která 
organizuje veletrh AgroMash Expo, předává  mezinárodní cenu za 
inovace jednateli společnosti SióAgrár Zoltánu Barsi (vlevo)

Návěsy Bandit převzaly od 
návěsů Big Body stabilní 
konstrukci s velkým 
objemem ložné plochy 
a prakticky vyřešenou 
výklopnou záď s malými 
nároky na volný prostor. 
Výhodou rolovacího pásu 
je to, že při vyprazdňování 
nedochází k posouvání 
těžiště návěsu
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