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V minulých měsících poptávala řada zákazníků u firmy 
Annaburger Nutzfahrzeug zařízení na dávkování hmoty do 
bioplynových stanic. Firma Annaburger zareagovala na tyto 
požadavky a na podzim roku 2010 toto zařízení zkonstruovala  
a vyrobila. Za testování nového prototypového zařízení byli od-
povědní „dobří“ zákazníci firmy Annaburger, službařská firma 
Marx Wahlen z Schillingen (Rheinland-Pfalz).

Na základě dobrých zkušeností s novým zařízením na dávko-
vání byl na bioplynové stanici nasazen druhý příjmový stůl od 
firmy Annaburger. Oba dva agregáty mají objem 20 m3, větší pří-
jmový stůl je možno samozřejmě vyrobit. K pohonu dopravního 
pásu je možno použít elektrický pohon nebo hydraulický pohon. 
Regulace rychlosti pásu je ve standardu plynule regulovatelná.

Nové příjmové zařízení firmy Annaburger je možno rychle  
a jednoduše přizpůsobit na každou bioplynovou stanici. Příjmové 
zařízení firmy Annaburger je profesionální stroj s dlouhou život-
ností. Případným zájemcům o naše zařízení jsme schopni dodat 
odpovídající technickou dokumentaci.

Stále více provozovatelů bioplynových stanic a podniků služeb 
v Německu stojí před problémem, jak rychle odvézt z pole velké 
množství materiálu tak, aby sklizňová technika neměla prostoje 
a doprava byla efektivní. Na slovo přichází tzv. dělený způsob 
dopravy kukuřice, kdy na poli pracuje překládací vůz a na silnici 
vozí senáž a siláž nákladní automobily.

Na tento trend reagovala v závěru roku 2010 také firma Anna-
burger, která přišla na trh s novinkou v podobě velkoobjemového 
překládacího vozu Fieldliner o objemu 55 m3. Zajímavostí tohoto 
nového konceptu je to, že vůz je možno použít jako překládací vůz 
nebo jako senážní vůz při dopravě senáže na farmu.

Na kraji pole je během 2 minut vůz o objemu 55 m3 vyprázdněn. 
Vůz je špičkově vybaven co se týče podvozku a odpružení. Ve stan-
dardu je použito hydropneumatické odpružení BPW, s hydraulic-
kým odpružením oje, blokovatelná řiditelná náprava a radiální 
pneu Alliance nebo Michelin. 

Díky separátnímu hydraulickému systému je možno celou 
korbu během několika sekund zvednout do výšky 4,5 m a vy-
prázdnit. Nový Fieldliner koncept byl na podzim roku 2010  
s úspěchem odzkoušen u podniku služeb v Dánsku, kde se ve-
lice osvědčil. V průběhu testování byly některé věci na voze vy-

lepšeny. To se týká především hydraulicky sklopné čelní části 
vozu, která se při překládání sklopí do vozu a přitlačí materiál  
k řetězovému dopravníku.

Vůz je možno použít také pro překládání dřevní štěpky při vý-
vozu hmoty z lesa na zpevněném místě do kamionu.

Nový koncept překládacího vozu na siláže a senáže

Annaburger Fieldliner

Příjmový dávkovací stůl pro bioply-
nové stanice od firmy Annaburger

Adaptér na hašení nebo čištění silnic 
pro cisterny Annaburger

Firma Annaburger vyrábí své cisterny na přání zákaz-
níků. To platí nejen o barvě cisterny, ale také o různých 
nadstandardních prvcích výbavy. Pro jednoho německého 
zákazníka firma vyrobila speciální vodní dělo na hašení 
lesních a jiných požárů. V zadní části cisterny je připevněn 
kompletní agregát s rotačním čerpadlem poháněným hyd-
romotorem. Následuje vodní dělo se speciální tryskou. Za-
jímavá je rovněž kombinace modro-oranžové barvy zhoto-
vené na přání zákazníka. Cisterny Annaburger se vyrábějí 
na přání konkrétního zákazníka a mají vysokou přidanou 
hodnotu díky vysoké universalitě. Po skončení práce se dá 
cisterna použít na jiné účely.
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Naším úkolem je řešení  
logistiky v zemědělství

Vážení čtenáři,
po krátké pauze jsme pro vás opět připravili nové 

číslo odborného časopisu „Zemědělská doprava“, 
který je tentokrát skoro celý věnovaný naší prémiové 
značce Annaburger. S firmou Annaburger Nutzfahr-
zeug spolupracujeme již od roku 1995 a za tu dobu se 
mezi námi vytvořilo skvělé partnerství. Zásluhu má na 
tom nejen zajímavý a široký výrobní program, ale také 
osoba ředitele firmy Annaburger, pana ing. Rainera 
Ullricha. Tento člověk je velký vizionář a stratég. V prů-
běhu existence firmy Annaburger Nutzfahrzeug udělal  
z této firmy jednoho z největších a nejinovativnějších vý-
robců zemědělské dopravní techniky. Tak široký a pro-
fesionální program v oboru nemá prakticky žádný jiný 
výrobce podobné techniky v Evropě.

V průběhu spolupráce s firmou Annaburger jsme 
dodaly i do ČR stovky strojů s logem Annaburger, ve 
spolupráci s našimi prodejci pracujeme na neustálém 
vylepšování naší prodejní sítě a staráme se také o kva-
litní servis a dodávku náhradních dílů.

V průběhu let se postupně mění také velikost námi pro-
dávané dopravní techniky Annaburger. Současný trend  
v oblasti logistiky jsou velké návěsy na přepravu sub-
strátů pro bioplynové stanice. Ne náhodou tvoří v sou-
časnosti třínápravové vozy již 1/3 produkce nových ze-
mědělských návěsů. Tento trend platí také pro aplikační 
a přívozné cisterny a výměnné systémy Multi Land Plus. 
Právě výměnné systémy Annaburger se díky cílenému 
marketingu na začátku roku 2000 a dále, staly naším 
nejprodávanějším artiklem. Právě zde najde náš zákaz-
ník nejmodernější výměnný systém v Evropě s 10 nástav-
bami, výměnou nástaveb do 30 minut a vyzrálým koncep-
tem hydropneumatického odpružení.

Pro rok 2011 a další léta máme pro naše zákazníky 
připravenu řadu novinek a překvapení, řadu nových 
služeb, které budou přispívat k větší spokojenosti ko-
nečných uživatelů techniky Annaburger.

Ing. Martin Hruška 
Jednatel CRS Marketing, s. r. o. 

Síla firmy Annaburger Nutzfahrzeug spočívá v její flexibilitě  
v oblasti zakázek na přání. Jedním z příkladů této flexibility je za-
kázková výroba speciálního podvozku pro nástavbu na štěpkování 
dřeva od firmy Bruks s napasováním hydraulické ruky Palfinger.

Objednavatelem podvozku a zakázky byla jedna velká spedice, která 
se zabývá štěpkováním a odvozem štepky pomocí kamionů. Požadav-
kem firmy byl stabilní podvozek, který se bude pohybovat v terénu  
a dobře manévrovat. Společně se zákazníkem vyvinuli konstruktéři 
firmy Annaburger speciální podvozek s hydropneumatickým odpru-
žením náprav BPW a speciální řiditelnou ojí, která se na každé straně 
může o 23 stupňů natočit. Také na nástavbě drtiče Bruks bylo potřeba 
udělat určité úpravy pro připevnění na podvozek. Nakonec byl zákaz-
ník s konečným řešením velice spokojen. 

Speciální návěs 
pro lesní hospodářství

Firma Annaburger neustále inovuje svůj program dopravní tech-
niky. Poslední novinkou je hákový nosič kontejnerů na třínápravo-
vém podvozku, který splňuje náročné požadavky zákazníků kladené 
na tuto třídu návěsů. 

Podvozek je vybaven parabolicky odpruženými nápravami BPW, 
velkými pneumatikami 600/55-26,5“ Michelin, hydraulicky odpruže-
nou ojí, elektrohydraulickým systémem ovládání. Hákový mechanis-
mus byl použit od belgické firmy AJK, která patří k předním dodava-
telům těchto mechanismů. Při natahování kontejneru se automaticky 
podepře hydraulicky zadní náprava tak, že úhel natahování není tak 
vysoký. Zákazník, který si tento nosič Annaburger objednal, si zá-
roveň pořídil od Annaburgeru kontejner o objemu 18 m3 na přívoz 
kejdy k samochodnému aplikátoru.

Hákový nosič Annaburger na třech  
nápravách za traktor

novin
ka
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V letošním roce slaví náš partner, firma 
Annaburger Nutzfahrzeug GmbH kulaté 
jubileum - 20 let existence firmy. Za tuto 
dobu se v Annaburgu změnila řada věcí. 
Zde jsou informace o historii a současnosti 
firmy Annaburger.

s.r.o. na prvním místě z hlediska exportních 
zemí a také jedním z největších prodejců 
dopravní techniky Annaburger v Evropě.

Sázka na „Profi „ techniku
Od založení firmy v roce 1991 se v Anna- dáváno především do zahraničí. S privati-

zací firmy v roce 1991 začíná nová éra firmy 
Annaburger.

Od loňského roku uplatňuje firma Anna-
burger nový marketingový koncept po-
dle motta „Annaburger – všechno z jedné 
ruky“. V rámci tohoto konceptu bylo vyvi-
nuto mnoho nových strojů, přičemž kaž-
dým rokem se program firmy rozrůstá.  
V současné době je vyráběno patnáct vý-
robních řad v oblasti dopravní techniky. 
Firma Annaburger nabízí svým zákaz-
níkům nejlepší techniku pro výkonnou  
a ekonomickou dopravu, jakož i aplikaci 
organických hnojiv cíleně pro rostliny.  
V řadě oblastí udává Annaburger vývojové 
trendy v mezinárodním měřítku.

Výměnné systémy Annaburger 
nemají srovnání

Například v roce 1997 vyvinuli konstruk-
téři firmy Annaburger výměnný systém ná-
staveb Multi Land a v roce ho zdokonalili 
na model Multi Land Plus. Tyto výměnné 
systémy, co do výkonnosti a universality, 
udávají nové měřítko v oboru zemědělské 
dopravy. V ČR se tento systém výměnných 
nástaveb Annaburger velice rozšířil a náš 

Začátek v roce 1991

let firmy Annaburger 
    – oslavujte s námi!20

Nová brzdná stolice otevřená v roce 2011.

Letecký snímek firmy Annaburger.

V srpnu roku 1991, přesněji 1.srpna, 
začalo u nově vzniklé firmy Annaburger 
Nutzfahrzeug pracovat 50 zaměstnanců. 
Dnes zaměstnává firma Annaburger přes 
220 kvalifikovaných pracovníků a inženýrů. 
Ročně se v Annaburgu vyučí 15 pracov-
níků, z nichž část zůstává v továrně.

Firma Annaburger patří v současnosti 
v Evropě k největším výrobcům, pokud 
se jedná o vývoj a výrobu zemědělské do-
pravní techniky. Na začátku rozvoje nové 
firmy byly vytýčeny tři hlavní úkoly. Jed-
ním z nich bylo co nejrychleji vytvořit pro-
dejní síť spolehlivých a aktivních prodejců. 
V současnosti pracuje firma Annabur-
ger v Německu s asi 30 hlavními prodejci  
a v Evropě s 15 zástupci, kteří tento program 
nabízejí exkluzivně, včetně kvalitního ser-
visu. Již několik let je firma CRS Marketing, 

burgu vyrobilo více jak 6000 kusů návěsů 
a strojů pro zemědělství. V současné době 
dělá export téměř 1/3 každoroční produkce 
strojů. Zatímco za doby NDR byla výroba 
výhradně založena na modelu HTS 100.27, 
kterých bylo vyrobeno asi 40 000 kusů a do-

Administrativní budova.
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systém patří k nejprodávanějším. V sou-
časnosti je k dispozici 5 velikostí výměn-
ných systémů s celkovou hmotností 18 t 
– 33 t. Zákazník může vybírat z celkem 10 
možných nástaveb na výměnný systém.

Nákladní automobily, nástavby  
a sedlové nosiče

Další výrobní oblastí jsou cisternové ná-
stavby na nákladní automobily, nízkoložné 
podvalníky, sedlové návěsy na objemné 
hmoty Schubmax a sedlové cisterny s vel-
kým objemem.

Se změnou struktury v oblasti zásobování 
bioplynových stanic vzrůstá potřeba do-
pravy hmoty a kejdy na vzdálenosti 20-60 
km. Zde má jednoznačně navrch nákladní 
automobil. Firma Annaburger využívá zku-
šenosti z výroby zemědělských nástaveb 
také v sektoru nákladních automobilů.

Moderní výroba dopravní tech-
niky

Firma Annaburger investovala v uply-
nulých 20-ti letech do modernizace svého 
závodu v Annaburgu značné množství fi-
nančních prostředků. Ten, kdo viděl tuto 
továrnu v letech 1995 a nyní, to může jen 
potvrdit. Mimo to investuje firma značné 
prostředky i do modernizace výroby. Díky 
tomu, že si Annaburger vyrábí více jak 80% 
dílů ve svém závodě, je schopna flexibilně 
reagovat na požadavky zákazníků a vývoj 
na trhu.

Nové produkty, jako je vůz s výtlačným 
čelem Schubmax, kombinované rozmeta-
dlo a senážní vůz Teleliner, nový překládací 
vůz na senáže Fieldliner přinášejí zákazní-
kům snížení nákladů při dopravě hmot pro 
bioplynové stanice nebo pro chov skotu.

Díky kompetentnímu poradenství, opti-
málnímu poměru ceny a kvality a kvalitnímu 
servisu a zásobování náhradními díly, jsme 
schopni bojovat o přízeň našich zákazníků.

Nové mechatronik centrum na montáž brzd a elektroniky.

Veškerý materiál je před svářením otryskován.

Vstupní brána do firmy Annaburger.

Administrativní budova.
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Když se v Čechách řekne Annaburger 
= automaticky CRS Marketing, s.r.o.

Naše první kontakty s firmou Annabur-
ger byly navázány v roce 1995 na výstavě 
Agritechnica v Hannoveru. Z nezávazné 
spolupráce se v průběhu let vyvinulo pevné 
partnerství mezi firmou Annaburger a na-
ší firmou CRS Marketing, s.r.o.

Skromné začátky
V prvních letech spolupráce jsme prodá-

vali každým rokem do 10 kusů návěsů, vše 
bylo nové pro nás i pro zákazníky. V roce 
1996 jsme v podniku Agro Chomutice a.s. 
prodali poprvé do jednoho podniku tři ná-
věsy najednou. Postupem času jsme rozšířili 
okruh našich spolupracovníku a vybudovali 
síť našich autorizovaných prodejců, kterou 
neustále doplňujeme. Postupem času rostl 
také náš partner firma Annaburger.

Sázka na výměnné systémy Multi 
Land

V roce 1999 jsme do společnosti Agro-
družstvo Kačice u Slaného dodali první 
výměnný systém HTS 20.79, který ke spo-
kojenosti uživatele pracuje dodnes. Po 12 
letech si tento podnik objednal nový nej-
modernější systém HTS 22.79 s překládací 
nástavbou. Výměnné systémy se postupem 
času staly naší „největší zbraní“ proti kon-
kurenci. S příchodem nové řady Multi Land 
Plus s hydropneumatickým odpružením 

náprav jsme začali prodávat „Profi“ tech-
niku, která dokáže více než konkurence. 
Vyměnit dvě nástavby do 20 minut nedo-
káže na trhu žádný výměnný systém. Tuto 
věc oceňují mimo jiné naši zákazníci, kteří 
výměnné systémy „Made in Annaburger“ 
přijali za své. Vysoký výkon, 5 základních 
typů podvozků a nástaveb, nízká spotřeba, 
pneumatiky šetrné k půdě a luxusní ovlá-

dání vozů, to jsou argumenty, které oslovují 
farmáře v celé Evropě.

Stavba školícího a kompetenčního 
střediska

V roce 2004 jsme v Čížkovicích otevřeli 
sídlo naší firmy, které slouží zároveň jako 
školící a kompetenční středisko pro naše 
prodejce a zákazníky. V servisní hale dě-
láme různé úpravy strojů na přání zákaz-
níků. Zázemí firmy je pro nás velice důle-
žité.

Postupem času jsme rozšířili naše služby 
v oblasti zemědělské transportní techniky 
také o nové služby na přání jako je : 
-  Namontování mazacích systémů na 

podvozky a nástavby
-  Namontování cenově příznivých krycích 

plachet
-  Servis na vývěvy Jurop a MAC, včetně 

generálních oprav
-  Servis na čerpadla a dělící hlavy firmy 

Vogelsang
-  Dodávka náhradních dílů na dopravní 

techniku, BPW nápravy
Prakticky všechny tyto komponenty 

najdete na jakémkoliv z výrobků firmy 
Annaburger. Spokojenost našich zákazníků  

a prodejců je pro nás velice důležitá, proto 
na servis klademe obzvláště vysoké nároky. 
V současnosti disponujeme dvěma plně 
vybavenými servisními vozidly VW Trans-
porter, jedním vozem VW Caddy a jedním 
vozem VW Crafer na rychlou dodávku ná-
hradních dílů. Naší výhodou proti většině 
zahraničních konkurentů je krátká vzdále-
nost od firmy Annaburger. Z Čížkovic jsme 
v Annaburgu do 3 hodin, kromě toho každý 
týden okolo nás jezdí jeden nebo dva kami-
ony firmy Annaburger s novými návěsy.

Ne náhodou jsme posledních 5 let nej-
úspěšnějším prodejcem firmy Annaburger  
z řad importérů jak v prodeji strojů, tak  
i v prodeji náhradních dílů.

Předváděcí technika je k dispozici
Naše firma disponuje velkým množstvím 

předváděcích strojů firmy Annaburger, kte-
 ré jsou kdykoliv k dispozici vážným zájem-
cům pro odzkoušení. Obecně u Profi tech-
niky, jako je ta od Annaburgeru platí, že 
zákazník by měl mít právo si stroj odzkou-
šet. Již po 1 dni většinou ví, zda je to pravé 
nebo ne. Každým rokem přináší naše firma 
nejnovější stroje firmy Annaburger na náš 
trh. V řadě případů jako první v Evropě.

Ředitel firmy Annaburger ing. Rainer Ullrich a jednatel CRS Marketing, s.r.o. ing. Martin Hruška.
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Stále více podniků služeb a velkých ze-
mědělských společností potřebuje ve špič-
kách posílit svou logistiku. Platí to také  
o nově budovaných bioplynových stanicích, 
které jsou nově postavené, ale jejich maji-
telé si ještě neuvědomili význam profesio-
nální dopravy substrátů a fugátu. Z tohoto 
důvodu vzniklo u firmy CRS Marketing, 
s.r.o. oddělení pod názvem CRS Rent, které 
má na starosti krátkodobé a dlouhodobé 
pronájmy zemědělské dopravní techniky.

Nekupujte zajíce v pytli ….
Pronájem dopravní techniky byl u nás od 

začátku spojen s podporou prodávané do-

pravní techniky. Není nic lepšího, než když 
si má možnost zákazník nový stroj „oša-
hat“ a získat k němu důvěru. V segmentu 
tzv. „Profi „ techniky je vyzkoušení stroje 
zcela normální. Z tohoto důvodu vlastní 
naše firma flotilu předváděcích strojů, které 
každý rok obnovuje. Postupem času se ale  
z předvádění vyvinul další obor podnikání 
pro naši firmu.

Profesionální pronájem návěsů  
= CRS Rent

Naše firma rozšířila v posledních dvou 
letech množství strojů na pronájem na více 
jak 10 strojů, které pronajímáme po celé 

ČR, jak ma-
lým farmářům, tak  

i velkým společnostem. K dis-
pozici máme „profi“ aplikační cisternu 
Annaburger HTS 22.K27 s objemem  
18 m3, dvě přívozné cisterny Annaburger, 
rozmetadlo minerálních hnojiv Güstrower,, 
překládací vozy Annaburger a výměnný 
systém HTS 20.79 s korbou. Pro sezónu 
2011 jsme rozšířili náš strojový park také 
o výměnný systém HTS 22.79 s nástav-
bou Teleliner (kombinace senážního vozu  
a rozmetadla v jednom).

Aplikace a odvoz kejdy
Těměř neustále máme v naší nabídce 

několik cisteren firem Vakutec a Anna-
burger s objemem 12,5 m3, 15 m3, 18 m3  
a 21 m3. Všechny stroje si můžete prona-
jmout na několik dní nebo i na několik 
měsíců. Vše závisí na dohodě. V případě, 
že má zákazník o daný stroj na pronájem 
zájem, je možno ho po dohodě odkoupit. 
Naší nabídku využijí především majitelé 
bioplynových stanic.

Čerpání kejdy do reaktoru
Již dvakrát si naší službu čerpání kejdy 

objednali dva uživatelé bioplynových sta-
nic. Pro naplnění reaktoru z vedlejší stáje 
by potřebovali vynaložit hodně práce, ener-
gie a nákladů, navíc v době, kdy se bioply-
nová stanice dostavuje a na bioplynce pro-
bíhají ještě dokončovací operace.

Díky výkonnému čerpadlu s hadicí 
dlouhou až 1600 m a výkonem 100 – 200 
m3/hodinu lze realizovat plnění reaktoru  
v řádu hodin.

Logistika bioplynových stanic
Právě bioplynové stanice mají v první 

fázi od výstavby největší problémy s lo-
gistikou při odvozu silážní kukuřice a při 
aplikaci kejdy. V oblasti velkých návěsů na 
senáže budeme mít v našem parku největší 
vůz na přepravu Schubmax HTS 29.17  
o objemu 55 m3, který se v posledních le-
tech osvědčil na velkých farmách ve vý-
chodním Německu.

Vyzkoušejte naše služby a poradenství 
při plánování odvozu substrátů. Naši spe-
cialisté a prodejci jsou připraveni vám po-
moci s plánováním a nabídkou strojů do 
pronájmu.

CRS Rent – profesionální pronájem
z e m ě d ě l s k é  d o p r a v n í  t e c h n i k y
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„Z pole až do stodoly“

To je motto profesionálního podni-
ku služeb, který vede pan Petr Pavelka  
z Halenkovic. Po více jak 2 letech práce  
s překládacím vozem HTS 22.16 jsme se ze-
ptali na jeho zkušenosti s touto technikou.

Služby při sklizni obilovin od 
Slovenska až po Čechy

Firma pana Petra Pavelky se mimo jiné 
zabývá zemědělskými službami především 
při sklizni obilovin, slunečnice a zrnové 
kukuřice. Pro tyto účely je velice dobře vy-
bavena včetně vlastních kamionů.

„V oblasti služeb jsme vsadily na vý-
konné mlátičky Claas Lexion 580, které 
jsou vybaveny také adaptéry Sunmaster  
a Geringhoff Rotadisc. Na dopravu skli-
zených produktů z pole k zákazníkovi po-

užíváme tři tahače MAN osazené sklop-
nými návěsy s objemem 50 m3“ říká pan 
Petr Pavelka a dále pokračuje „aby ale celá 
tato linka mohla dobře fungovat, bylo 
nezbytné vymyslet mezičlánek mezi sklí-
zecími mlátičkami a odvoznými prostřed-
ky. Tento problém nám pomohla vyřešit 
firma CRS Marketing, s.r.o. formou pře-
kládacího vozu Annaburger HTS 22.16, 
který jsme agregovali s traktorem Claas 
Axion 850 (225 k). Tento překládací vůz 
se nám velice dobře osvědčil po dobu 
dvou sezón. Překládací vůz Annaburger 
eliminuje prostoje sklízecích mlátiček  
a také snižuje množství odvozné techniky 
a následně i počet zaměstnanců. Někdy 
se ale přesto setkávám v praxi s negativ-
ními názory ze strany vedení některých 

zemědělských podniků na tento způsob 
sklizně.“

Motto firmy  

„Z pole až do stodoly“
V ČR pracuje hodně podniků služeb, čas-

to i s překládacím vozem, ale jen málo firem 
nabízí takovéto komplexní služby, včetně 
vlastních kamionů v červené firemní barvě. 
V tomto je podnik pana Petra Pavelky hod-
ně vepředu. Velice pozitivní jsou i názory 
šéfa firmy ohledně moderního zemědělství  
a služeb.

„ Já si obecně myslím, že moderní země-
dělství se bude při sklizni obilovin ubírat 
cestou dělené sklizně a dopravy. I já jako 
službař chci nabízet nové technologie 
a být tak stále o krok vepředu před kon-
kurencí“ říká pan Petr Pavelka a dodává  
„v praxi jsem prováděl různá časová 
srovnání, zda sypat za jízdy nebo v klidu  
a vyšlo mi, pokud překládací vůz Anna-
burger obsluhuje čtyři mlátičky Claas 
Lexion, sklidím denně o 20-28 ha více 
a ušetřím dva odvozy. Dále je zde ještě 
úspora v naftě při vysýpání za jízdy, úspo-

Profesionální služby v podání firmy pana Petra Pavelky.
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ra na mzdách a ještě větší čistota zrna při 
stále zatížené mlátičce“.

V průběhu dvou sezón se na překláda-
cím voze nevyskytly podstatné závady. Vůz 
je agregován s traktorem Claas Axion 850  
o výkonu 225 k, což je optimální volba. Celá 
kolona pana Pavelky se přesouvá při sklizni 
obilovin nejdříve na Slovensko, pokraču-
je na Moravě a poté se přesouvá do Čech. 
Mnohdy se také setkávají s nepochopením 
ohledně nasazení překládacího vozu.

Výhody nasazení překládacího 
vozu jsou zřejmé, ale ….

I přes nesporné výhody profi linky  
s překládacím vozem narazí podnik služeb 

pana Pavelky na nepochopení ze strany 
vedení některých podniků, zvláště na „bo-
haté“ Moravě. 

Pro připomenutí a osvětu k této 
problematice jen několik základ-
ních výhod:
 Zvýšení výkonu mlátičky v obilí o 25%  
u zrnové kukuřice o 40%
 Snížení půdního tlaku, zvláště v mokrém 
terénu, a tím menší následné náklady na 
„rekultivaci“ plochy po kolejích.
 Zlepšení logistiky – o 2-3 odvozné pro-
středky méně, méně lidí, nižší náklady
 Při špatném počasí se počítá každý 
hektar sklizený navíc při lepším počasí.  

V podmínkách vlhkého roku 2010 to dě-
lalo mnohdy rozdíl až 20% ceny pšenice.
 Nižší spotřeba mlátiček díky plnému vý-
konu motoru při překládání.
 Lepší čistota obilí díky plnému výkonu 
motoru při sklizni.

Díky osvětě, kterou dělá firma CRS 
Marketing, s.r.o. v této oblasti již více jak 
10 let, se postupně naše překládací vozy 
nebo nástavby začínají prosazovat stále 
více u „profi“ podniků služeb a postupně 
i do některých zemědělských podniků.  
I přesto nás čeká ještě velký kus práce 
do situace, kdy bude zcela běžné v ze-
mědělském podniku najít překládací  
vůz.

Výhodou službařské firmy pana Pavelky jsou vlastní kamiony.

Souprava traktoru Claas a překládacího vozu Annaburger HTS 22.18 o objemu 28 m3.
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Teleliner
Přehled typů HTS 20.19 HTS 22.19 HTS 29.19 HTS 33.19

Celková hmotnost (t) 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 30,0 / 33,0

Objem rozmetadlo (m³) 17 19 21 29

Objem senážní vůz (m³) 34 36 40 45

Provedení náprav tandem tandem tridem tridem

Potřebný výkon traktoru (k) 160 190 210 210

Annaburger Teleliner 
kombinovaný senážní vůz a rozmetadlo

Firma Annaburger Nutzfahrzeug z vý-
chodního Německa patří k vedoucím fir-
mám v oboru zemědělské dopravní tech-
niky pokud jde o inovace. V letošním roce 
se na trhu v ČR objeví nový kombinovaný 
návěs řady Teleliner, který umožňuje na-
sazení vozu jako senážní vůz a během 30 
minut se předělá na rozmetadlo hnoje. 

Dva vozy v jednom
Firma Annaburger vyvíjela nový návěs 

Teleliner více jak dva roky. Koncepčně na-
vázala na známý kombinovaný vůz řady 
03/04, kde přestavení mezi senážním vo-
zem a rozmetadlem trvalo 2 hodiny . 

Specialitou nového Telelineru jsou hyd-
raulicky výsuvné postranice, které se bě-
hem 10 sekund zvednou z výšky 1 m na 2 m, 
což je výhodné u senáží nebo při přepravě 
lehkých materiálů. K rozmetání slouží 
tříválcové rozmetací ústrojí, kde lze rov-
něž naložit rozmetadlo až do výšky 1,8 m.  
K základní výbavě nového tandemového 
Telelineru patří Buggy náprava se zve-
dáním přední nápravy, hydraulicky od-
pružená oj, elektrohydraulické ovládání 
funkcí stroje, flotační pneu Michelin Cargo 
X bib s ráfkem 26,5“. Senážní nástavba 
může být vybavena frézovacími válci. Dal-
šími možnými nápravami u tandemové 
verze je kloubová výkyvná náprava nebo 
hydropneumatické odpružení. 

U třínápravových verzí bude k dispozici 
jen hydropneumatické odpružení náprav.

5 výhod kterými Telleliner určitě 
přesvědčí
 úspora 40% investičních nákladů díky 
konceptu dva v jednom!
 jako universální rozmetadlo exaktně roz-
metá a dávkuje hnůj, komposty i vápno
 jako senážní vůz dopravuje cenově příz-
nivě travní ,vojtěškovou a kukuřičnou siláž
 díky teleskopicky výsuvným postranicím 
se dá vůz přizpůsobit konkrétním podmín-
kám
 návěs může být v průběhu 30 minut pře-
stavěn z rozmetadla na senážní vůz! 

Rozmetadlo a senážní vůz v jed-
nom - ideální kombinace dopravní 
techniky

Díy netradiční konstrukci vozu bude 
nový Teleliner určitě zajímavý pro řadu 
zemědělských podniků a podniků služeb. 
Jak je u firmy Annaburger zvykem výměna 
komponentů je koncipována tak, aby byla 

provedena v co nejkratším čase. Ke kvalitě 
práce přispěje také tříválcové rozmetací 
ústrojí, které bylo doposud spíše doménou 
na velkých třínápravových rozmetadlech 
nebo na vozech Schubfix.

Firma Annaburger počítá také se zařaze-
ním nástavby Teleliner do výbavy výměn-
ného systému Multi Land Plus. Máme se 
tedy v letošní sezoně na co těšit.
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Agroslužby 3S - Kejda team 
JJeden z největších podniků služeb v oblasti aplikace kejdy vsadil na techniku Annaburger.

S rozvojem bioplynových stanic se u nás postupně začíná obje-
vovat řada zajímavých podniků služeb, které nabízejí své kom-
plexní služby právě velkým zákazníkům z řad bioplynových sta-
nic. Jeden z největších podniků služeb na aplikaci kejdy vsadil na 
techniku Annaburger. Zde je krátké představení této firmy.

„Společnost vznikla na základě poptávky po profesionální  
a rychlé aplikaci kejdy a s rozmachem výstavby bioplynových 
stanic i aplikaci digestátu. Firma používá výhradně techniku 
ANNABURGER a JOHN DEERE. Jedná se využívání techniky 
naší, ale i zákazníků na základě dlouhodobé spolupráce s profe-
sionální organizací a znalostí potřeb zákazníka. Firma začínala 
s jednou přívoznou cisternou HT 24.27 (21 m3), s třemi cister-
nami HTS 22.18 (18 m3) a jednou cisternou HTS 20.27. Linku 
jsme doplnili překládacím kontejnerem s čerpadlem a plnící 
rukou pro zrychlení plnění aplikační cisterny.“ říká pan Metál  
z „Kejda teamu“ a pokračuje „Během roku 2009 jsme odladili sys-
tém zásobování a plnění aplikační cisterny. Rok 2010 byl rokem 
zkušebním, ale poptávka po profesionální aplikaci byla tak velká, 
že jsme se rozhodli pro posílení celé linky. Pro rok 2010 jsme linku 
posílili o 3 přívozné cisterny a 2 cisterny HTS 22.27, dále po loň-
ských zkušenostech bylo nutno doplnit linku o mobilní čerpací 
stanici, která eliminuje problém plnění.“

Mnoho zákazníků má technologie plnění, která nevyhovuje 
výkonu linky provozované Agroslužbami, nebo se jedná o poru-
chová zařízení. Je s podivem, že i u nových staveb málo kdo řeší 
větší počet stáčecích míst, velikost potrubí (průměr) s ohledem na 
množství produkované hmoty.

„Výkonnost naší linky je většinou limitovaná právě napouště-
ním na místě nakládky. Optimální se jeví, když jsme schopni mít 
na cestě 100 m3, mimo prostředky, které plní nebo přepouští do 
kontejneru.“ říká pan Metál a pokračuje 

„Špičkový výkon naší linky se pohybuje okolo 1400 m3 za 12 
hodin, ale i při přepravní vzdálenosti okolo 30 km jsme schopni 
dělat výkon okolo 800 m3 za 12 hodin. Během roku 2010 jsme 
vyaplikovali 75.000 m3. V této chvíli je kapacita linky na hranici 
možností, proto jsme se rozhodly pořídit samochodný aplikátor. 
Vzhledem k tomu že jsme vsadili na profesionální techniku , jsme 
s technikou ANNABURGER velice spokojeni.“

Toto ocenění nás velice těší, protože tato firma vsadila na 
systém přívozných cisteren a aplikační techniky s kontejnerem. 
Zde nabízí firma Annaburger profi řešení pro každou farmu 
i podnik služeb. Při ročním nasazení a množství přepravené 
kejdy musí podnik služeb spoléhat na kvalitní a pokud možno 
bezporuchovou techniku. Pokud by další zájemce zajímaly naše 
rady jak na velké množství kejdy, rádi vám poradíme.

Druhá linka s kontejnerem.

Nová linka s Terragatorem o objemu 18 m3.

Aplikace kejdy v kukuřici.
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Pro ty kteří chtějí v jednom voze vozit si-
láž, senáž, obilí, překládat obilí, případně 
aplikovat hnůj, je určena řada návěsů 
Annaburger SchubFix. Svou konstrukcí se 
odlišuje od ostatních vozů na trhu.

Robustní konstrukce vozu a štítu
Vůz s výtlačným čelem SchubFix byl 

prvním vozem s výtlačným čelem vyvi-
nutým před lety v Annaburgu. Cílem této 
konstrukce byla maximální universalita 
a preciznost práce. Vozy SchubFix jsou 
vybaveny vlastním hydraulickým sys-
témem, který zásobuje štít olejem. Díky 
tomu se nemíchá olej při výměně trak-
torů. Korba je robustní s výškou 1,3 m 
nebo 1,8 m základní korby. U SchubFixu 
byl použit jen jeden hydraulický válec pro 
pohon štítu, jehož první píst má výtlak  
45 t. Díky tomu se dá u tohoto vozu velice 
dobře komprimovat siláž a senáž. Vedle 
toho je tento vůz jediným vozem s výtlač-
ným štítem, kde probíhá elektronická re-
gulace rychlosti štítu při rozmetání hnoje 
nebo při překládání pomocí překládacího 
šneku.

Přesné rozmetání hnoje
Adaptér na rozmetání hnoje a kompostů 

pochází z velkoplošných rozmetadel Anna-
burger, má 3 ležící válce s výměnnými fré-
zovacími noži a je jištěn dvěmi vačkovými 
spojkami, volnoběžkami, dvěma řetězo-

vými spojkami a navíc elektronickou kon-
trolou otáček válců. Na rozdíl od konku-
rence se dá celé ústrojí v případě potřeby 
vyklopit nahoru o asi cca 50 cm a vyčistit 
prostor mezi válci a štítem.

Tento systém, který používá SchubFix, 
jako jediný pracuje s elektronickou regu-
lací dávky. Obsluha si podle rozmetací ta-
bulky nastaví dávku na hektar, respektive 
rychlost posuvu výtlačného štítu. Protože  
u vozů s výtlačným štítem pracujeme s ur-
čitou komprimací materiálu, je celý systém 
naprogramován tak, aby v první fázi jel štít 
rychleji (probíhá komprimace) a později 
pracoval podle nastavené dávky hnojiva. 
V případě, že obsluha nastaví rychlejší po-
suv štítu než systém zvládne, to znamená, 

že otáčky frézovacích válců se sníží pod li-
mitní hodnotu, vypne se posuv štítu a ob-
sluha je „pípáním“ upozorněna na problém. 
V případě těžkého hnoje se dá snížit dávka 
tak, aby rozmetací ústrojí pracovalo bez 
problémů.

Výška postranic může být při objednání 
1,3 m nebo 1,8 m. Tyto výšky vyhovují 
běžné nakládací technice na našich far-
mách.

Pracovní záběr tohoto rozmetacího 
adaptéru je 24 m, hnůj je dokonale nadro-
ben a připraven pro zapravení jakýmkoliv 
kypřičem.

Dávkování senáže a obilí v níz-
kých halách

Nespornou výhodou tohoto konceptu je 
dávkování materiálu do jakéhokoliv boxu, 
na pás, případně v halách s nízkým stro-
pem. Zde je SchubFix oproti ostatním vozů 
s výtlačným čelem asi nejnižší i přes kola  
s ráfkem 26,5“. Díky robustnímu štítu se dá 
senáž a siláž komprimovat o 20-30%.

Široký výběr náprav
Tak, jak je to u firmy Annaburger zvy-

kem, je ve standardu dodávána jak u tan-
demových i třínápravových vozů kloubová 
výkyvná náprava nebo luxusní hydropneu-
maticky odpružená náprava. Díky rozme-
tacímu adaptéru se využije v obou dvou 
případech dobře zvedatelná náprava, která 

Vůz s výtlačným čelem 
SchubFix - dokonalý universál

Majitelem tohoto stroje je firma Roman Nadok ze Slovenska. Foto: maclos

Třínápravový SchubFix HTS 29.18 při sklizni senáže. Foto: Michal Málek
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Před několika lety jsme dodali panu Metálovi ze Světlé nad Sáza-
vou špičkově vybavený vůz s výtlačným čelem Annaburger Schub-
max HTS 22.18. Vůz vybavený hydropneumatickým odpružením 
náprav je vybaven pro odvoz senáže, má překládací šnek a také 
rozmetací ústrojí. Firma pana Metála se specializuje na sklizeň se-
náže, siláže na sklizeň obilovin a rozmetání hnoje

Po několika letech jsme se pana Metála zeptali, jak je spokojen 
se svým Annaburgerem.

„S vozem Annaburger HTS 22.18 jsem velice spokojen. Na 
práci, kterou s ním provádím, mi 100% vyhovuje. Jedná se  
o odvoz senáže, siláže, obilí a jiných materiálů v zemědělské vý-
robě. To se týká klasického vozu. Dále používám rozmetací čelo 
na hnůj, toto čelo mi vyplňuje mezery v použití vozu. Rozmeta-
dlo jako takové je velice dobře postaveno, jeho práce v kombinaci  
s výtlačným čelem je špičková. Dále používám překládací šnek, 
ten pracuje jak pod obilními kombajny, tak při přeskladnění do 
vagónů. S tímto vozem ročně odpracuji asi 1500 mh“ říká pan 
Metál.

Schubmax HTS 22.18 pracuje v době žní s překládacím šnekem. 
S tímto vozem procestuje pan Metál řadu zemí od Maďarska, po 
Slovensko, Polsko, Moravu a Čechy. Většinou tento vůz pracuje  
u 3 mlátiček.

Návěs Annaburger je špičkově odpružen, vybaven velkými koly 
26,5“. Na podzim je jeho parketa při odvozu siláže. Díky jednomu 
pístu s velkým výtlakem lze dobře siláž komprimovat a odvézt více 
než ostatní vozy.

Se Schubmaxem od Annaburgeru jsem velice spokojen …

upravuje zatížení závěsu traktoru. U většiny 
náprav je možné namontování pneumatik s 
ráfkem 26,5“.

Závěr:
Koncept návěsů Schubfix je určen pro ty 

farmáře, kteří požadují přepravu obilí, ob-
jemu, štěpky a zároveň v menší míře potře-
bují rozmetat hnůj. Pro ně je tento koncept 
ideální a cenově výhodný.

SchubFix
Přehled typů HTS 20.18 HTS 22.18 HTS 29.18 HTS 33.18
Celková hmotnost (t) 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33

Objem korba (m³) 26 28 33 33

Čas vyprázdnění (sek.) 55 50 60 60

Provedení náprav tandem tandem tridem tridem

SchubFix HTS 22.79 s překládacím šnekem. 
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roce na jaře si ve Žďáru nad Sázavou po-
řídili na naše doporučení diskový zapra-
vovač kejdy Lemken Heliodor, který naše 
firma dovybavila o dělící hlavu Vogelsang 
EXO-CUT a kompletní montáž rozvodů 
kejdy. Aplikátor Lemken Heliodor mohl 
vyrazit po žních na pole. V roce 2010 vy-
aplikovali službaři z Agroslužeb již více jak  
100 000 m3, pro zajímavost podle nepotvrze-
ných zpráv v roce 2011 chtějí již udělat přes  
115 000 m3 s jednou linkou.

Přívozné cisterny a traktory Claas
Nasátí jedné cisterny Vakutec trvá ma-

ximálně 2 minuty. Pro spojování s přívoz-
nými cisternami se používá nasávací ruka  
s trychtýřem na cisterně. V této oblasti jsme 
byli asi první firmou, která takovouto linku 
do ČR dodala. Většina přívozných cisteren 
Annaburger je agregována s traktory Claas.

Servis na čerpadla Vogelsang
Naše firma je smluvním servisním part-

nerem firmy Vogelsang, která dodává před-
ním výrobcům dělící hlavy na aplikátory  
a samozřejmě i čerpadla. Naše firma se 
stará pravidelně o servis nejen čerpadla, ale 
i dalších částí stroje. Ne vždy to je jednodu-
ché, protože jde u samochodu o novou věc  
a také proto, že každý prostoj linky vyvo-
lává tlak ze strany uživatele na co nejrych-
lejší opravu. 

Závěr: 
Linka na aplikaci kejdy ve společnosti 

Agroslužby Ždár nad Sázavou byla jednou 
z prvních kompletních linek na aplikaci 
kejdy, včetně přívozných cisteren. Postu-
pem času budou přicházet další „hráči“  
v oblasti služeb. Společnost Agroslužby 
Žďár nad Sázavou patří i nadále k „největ-
ším hráčům“ v oblasti aplikace kejdy u nás, 
což nás velice těší.

kejdou největší efekt. Na objem aplikační 
cisterny 12 m3 velice dobře navazují pří-
vozné cisterny Annaburger o objemu 21 m3 
vybavené nasávacími trychtýři o průměru 
200 mm.

Agroslužby Žďár nad Sázavou vlastní 
jeden výměnný systém Annaburger HTS 
29.79 s cisternovou nástavbou o objemu 
21 m3 a jednu speciální přívoznou cisternu  
HT 24.27 o objemu 21 m3. Další přívoz za-
jišťují smluvně dvě až tři soukromé firmy 
vybavené také přívoznými cisternami 
Annaburger HT 24.27 o objemu 21 m3.

V prvním roce udělala celá linka asi  
40 000 m3 kejdy, přičemž na zapravování 
kejdy byl použit radličkový kypřič se zá-
běrem 4,3 m ze staré cisterny. V loňském 

Již v minulém čísle našeho časopisu „Ze-
mědělská doprava“ jsme vás informovali o 
dodávce kompletní linky na aplikaci kejdy 
do společnosti Agroslužby Žďár nad Sáza-
vou. Postupem času se u tohoto podniku 
služeb řada věcí změnila a kompletní apli-
kační linka vstoupila v letošním roce do 
třetí sezony nasazení. 

Stále více práce
V roce 2009 jsme do Agropodniku Žďár 

nad Sázavou a.s., středisko Veselíčko, doda-
 li první nástavbu na aplikaci kejdy Vakutec  
o objemu 12 m3 na nosič Claas Xerion Sadl 
Trac 3800. Objem 12 m3 byl zvolen záměrně 
z důvodů záměru aplikovat kejdu také do 
vyššího porostu kukuřice, kde má hnojení 

Sázka na kompletní linku na aplikaci kejdy ve společnosti 
Agroslužby Žďár nad Sázavou se vyplácí

Claas Xerion s nástavbou Vakutec a diskovým zapravovačem Lemken Heliodor.

Nasávání kejdy z přívozných cisteren Annaburger.
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Cíleně investovat v nových oblastech, 
se správnou technikou a cenově příznivě 
dopravovat materiály, to je deviza vedení 
společnosti AG Laas e.G.

Tato zemědělská společnost postavila 
před několika lety dvě bioplynové stanice 
po 500 kW. Při 400 dojnicích to má smysl, 
protože třetina potřeby energie pochází  
z kejdy.

Vedení firmy zakoupilo nový traktor  
s ISO-BUS terminálem a hledalo na trhu 
řešení ovládání cisterny pomocí tohoto 
moderního terminálu. Cíleně oslovilo 
firmu Annaburger Nutzfahrzeug. Nová cis-
terna s čerpadlem HTS 33.28, kterou si ná-
sledně společnost AG Laas e.G. objednala, 
odpovídá z důvodů své vysoké výkonnosti  
a možným úpravám výbavy plně představě 
této společnosti. Díky nové cisterně bylo 
možno vyřadit dvě cisterny HTS 20.27  
o objemu 15 m3.

Užitný objem 24 m3 a hadicový aplikátor 
o záběru 18 m přinášejí určité zatížení na 
kola. Aby se dalo s cisternou jezdit na poli  
i na silnici s požadovaným tlakem, zakoupil 
zákazník vzduchové dofukování pneuma-
tik. Standardní výbavou takovéto cisterny 
Annaburger je nucené řízení náprav, hyd-
ropneumatické odpružení náprav BPW. 
Dohromady sečteno představuje tato kom-
binace nejvyšší úroveň dopravní techniky  
z hlediska mobility, jízdních vlastností  
a jízdního komfortu.

Moderní systém plnění
Také pokud jde o cisternu, je nový model 

HTS 33.28 v řadě věcí vepředu. Hadicový 
aplikátor o záběru 18 m s řezacími hlavami 
EXO-CUT, nové výkonné čerpadlo firmy 
Vogelsang VX 186 s vysokým výkonem. 
Novinkou této cisterny je ISO-BUS ovlá-
dání s možností hnojení podle kartotéky 
honů nebo přesněji podle hnojné mapy. 
Díky tomu je možno podle zadání vlože-
ného do ISO-BUS terminálu hnojit na poli 
podle požadavku rostlin, respektive zadání 

agronoma. Dávka se měří pomocí průtoko-
měru a v počítači se zaznamenává přesná 
aplikace a dávka na daném poli. Ředitel 
firmy AG Laas e.G. pan Rietzschel je s do-
danou technikou velice spokojen.

Moderní ovládání a vyspělá aplikační 
technika spoří zákazníkům velké množství 
finančních prostředků. Proto se dá očeká-
vat, že se tyto nové systémy regulace a ovlá-
dání pomocí ISO-BUS terminálu začnou 
objevovat v praxi ve větším množství.

Nové ovládání a řízení techniky Annaburger u firmy Laas 

ISO-BUS terminál a GPS technologie

Vlevo pan Rietzschel z firmy AG Laas e.G přebírá novou cisternu od ing.Rainera Ullricha.

ISO-BUS terminal od firmy WTK.
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Aplikační cisterny firmy Annaburger 
j s o u  n y n í  j e š t ě  v ý k o n n ě j š í

Již několik let pracuje firma Annaburger 
na vývoji a vylepšování svých aplikačních 
cisteren pro aplikaci kejdy a fugátu od bio-
plynových stanic. Před dvěma lety uvedla 
na trh nové modely série K, které mají nižší 
těžiště, alternativní systémy vyprazdňo-
vání a široký výběr nových aplikátorů.

Moderní hydropneumaticky  
odpružené podvozky

Podvozky firmy Annaburger jsou již řadu 
let známy v celé Evropě díky své stabilitě  
a komfortu odpružení. Od roku 2003 spolu-
pracovala firma Annaburger s firmou BPW 
na vývoji hydropneumaticky odpružených 
náprav s vlastní elektronikou ovládání.  
V této oblasti si Annaburger zachovává ná-
skok před ostatními konkurenty v počtu 
namontovaných náprav v zemědělské do-
pravní technice a především v cisternách.

U „profi aplikačních cisteren „ 
jsou trendem kola s ráfkem 30,5“

Zatímco u nás je možno na prodávaných 
konkurenčních cisternách vidět v katego-

rii do 21 m3 často kola s ráfkem 22,5“, ve 
východním Německu se postupně u apli-
kačních cisteren a překládacích vozů roz-
šiřuje trend k ráfkům 30,5“. Důvodem jsou 
vysoké tlaky na kola a náboje kol u náprav 
s malou vzdáleností náprav. Obecně platí 
strategie u cisteren určených pro aplikaci 
do porostu, že do 15 m3 (maximálně 18 m3) 
se používají radiální pneumatiky s ráfkem 
26,5“ a šířkou 600 a 720 mm. Zde je roz-
chod náprav většinou 1 560 mm. U větších 
cisteren je možno použít ráfek 30,5“ s šíř-
kou pneumatik, která nepřesahuje šířku 

vozu 3 m. Rozchod náprav je zde 1 810 –  
1 860 mm. 

Nová konstrukce cisteren série K
V polovině roku 2009 uvedla firma 

Annaburger na trh novou sérii cisteren 
označenou jako model K s novými typy 

I přes objem 24 m3 mají nové cisterny nízké těžiště.

Cisterna HTS 32.K27 o objemu 24 m3 s dofukováním kol a tzv. turbo plněním kejdy, které zvyšuje výkon o 20%.
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Firma CRS Marketing, s.r.o. vlastní 
předváděcí cisternu Annaburger HTS 
22.K 27 o objemu 18 m3, která je vyba-
vena pneumatikami 600/60-30,5“ Mi-
chelin, rozchodem 2250 mm na střed 

kol do kukuřice a čtyřbodovým závě-
sem pro nasazení různých aplikátorů.  
Tato cisterna je k dispozici na proná-
jem, případně na vyzkoušení u zákaz-
níků.

náprav a novým rámem z tažených nos-
níků (podobných jako u návěsů). Hlavním 
důvodem byl zvýšený zájem zákazníků po 
větších kolech s ráfkem 30,5“, které ne-
šly u původní řady cisteren použít. Nové 
vylepšené hydropneumaticky odpružené 
nápravy BPW se zakrytím hydraulických 
válců jsou nyní k dispozici při objednávce 
cisterny s koly 30,5“. Rozchod kol na střed 
nápravy je nyní 2150 mm, což umožňuje 
nasazení cisteren také do vyššího porostu 
kukuřice s pneumatikami Nokian o šířce 
480 mm a stejnou výškou ráfku jako mají 
široká kola. Mezi zákazníky v Německu je 
o tento typ cisteren velký zájem. Nový pod-
vozek je možno použít jak u cisteren řady 
27 (s vývěvou), tak i u řady 28 (s čerpadlem 
Vogelsang).

Výhody pneumatik  
s ráfkem 30,5“

  lepší rozložení tlaku pneumatiky  
na styčnou plochu

 nižší utlačení půdy

 snížení spotřeby paliva

 nižší tahový odpor

 zvýšený jízdní výkon
Nový model HTS 22.K27 s koly 600/60-R 30,5“ Michelin.

Nová cisterna HTS 22.K 27 o objemu 18 m3 při uvedení ve společnosti Lubská zemědělská a.s. Luby u Klatov.

Hadicový aplikátor Annaburger se záběrem 15 m v Asturu Straškov a.s.
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Nové čerpadlo 
s rotačními písty Vogelsang 

pro cisterny Annaburger

Firma Annaburger reaguje na požadavky svých zákazníků  
z praxe a pro cisterny řady 28 s čerpadly připravila nová čerpadla 
High-Flow VX 186-260 Quickservice. Tato čerpadla firmy Vogel-
sang, na která naše firma zabezpečuje autorizovaný servis, jsou 
schopna v dlouhodobém provozu realizovat výkon 5600 litrů při 
540 ot/minutu a 6000 litrů při 600 ot/minutu. Čerpadlo je vyba-
veno převodem z 1000 ot/minutu, přičemž se zvyšuje životnost 
náhonového hřídele, který má menší úhel, což je výhodné při otá-
čení cisterny.

Nová řada čerpadel VX 186 -260 se vyznačuje u cisteren Anna-
burger velice příznivým vztahem k servisu a údržbě, protože ro-
tační písty se dají vyměnit bez nutnosti demontáže celého čerpa-
dla. Součástí dodávky cisterny Annaburger s čerpadlem je také 
možnost objednání nádoby pro odlučování kamenů, do které je 
možno i dodatečně namontovat Roto-Cut 10.000, tedy zařízení na 
řezání hmoty v kejdě. Kromě toho je v nabídce i nasávací ruka, 
která se dá namontovat na odlučovač kamenů.

 při nasávání kejdy z hloubky 6 m

 při velice husté kejdě se sušinou okolo 12%

  u cisteren vybavených hadicovým aplikátorem se zábě-
rem větším jak 15 m (vyšší tlak pro dopravu kejdy  
k dělícím hlavám)

  u velkých cisteren s objemem 24 a 27 m3, které musejí 
nasávat a zákazník vyžaduje velký výkon při nasávání.

Kde najde uplatnění čerpadlo Vogelsang  
na cisterně Annaburger: 

Aplikátory do travních porostů  
a nejen do nich od holandské firmy 

Bomech
Naše firma již několik let úspěšně spolupracuje s holan-

skou firmou Bomech, která se specializuje na botkové apli-
kátory do travního drnu a na injektory pro zapravování 
kejdy do půdy. Bomech je velice flexibilní firma, která do-
dává své aplikátory šité na přání zákazníka.

Botkové aplikátory do travních porostů Bomech 
Tyto aplikátory jsou mezistupněm mezi klasickým hadi-
covým aplikátorem a injektorem kejdy do travního drnu.  
V této oblasti nabízí firma Bomech dvě řady aplikátorů .

První řadou jsou aplikátory řady Greenstar Flex se záběry 
5,3 m, 6,2 m, 7,3 m a 8,6 m.Tyto aplikátory jsou velice lehké, 
přičemž váží 460 – 680 kg. Svou konstrukcí jsou určeny na 
jakékoliv cisterny i pro dodatečnou montáž. Transportní 
šířka nepřesahuje 2,9 m.

Druhou řadou botkových aplikátoru jsou modely Green-
star Mullti se záběrem ramen 12 m, 15 m a 18 m. Tyto apli-
kátory mají speciální odlehčený rám a vyrovnávání podel-
ných nerovností při aplikaci.

U všech aplikátorů Greenstar je botka přitlačena k zemi 
pod určitým tlakem, přičemž gumovým usměrňovačem 
je kejda uložena ke kořínkům bez zašpinění trávy. Pokusy  
z Holandska hovoří o možnosti dřívější pastvy na pozem-
cích hnojených botkovým aplikátorem kejdy.

Injektory kejdy do půdy Bomech
Tyto lehké injektory jsou určeny pro aplikaci kejdy do 

travních porostů. Firma Bomech vyrábí tři typy se záběrem 
4,8 m, 6,4 m a 7,2 m. Jejich váha je příznivá pro přepravu 
na tříbodovém závěsu cisterny. Jejich hmotnost se pohybuje 
od 850 kg do 1150 kg. Tyto aplikátory ale nejsou obecně 
určeny na svažité pozemky a na pole, kde je velké množství 
kamenů. Zde je botkový aplikátor lepší volba.

Firma CRS Marketing, s.r.o. zajišťuje prodej a servis 
těchto aplikátoru Bomech v ČR a SR. Tyto aplikátory jsou 
vhodné pro jakoukoliv značku cisterny.
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Firma Vogelsang je specialista na čerpání, 
rozrušování hmoty a dávkovací techniku

Čerpadla s rotačními písty, technika na 
rozmělnění hmoty pro bioplynové stanice 
a dávkovací technika na kejdu, udělaly 
firmu Hugo Vogelsang GmbH z němec-
kého Essenu známou v oboru. Momen-
tálně je tato špičková firma velice aktivní 
také v oblasti bioplynových sta-
nic, kde nabízí vedle profesionál-
ních čerpadel také macerátory  
a rozmělňovače hmoty, která 
se dávkuje do fermentorů.

Servisní partner 
firmy Vogelsang

Naše firma se specializuje 
na profesionální aplikaci 
kejdy technikou Annabur-
ger a Vakutec. Na většině 
těchto cisteren najdete také 
komponenty od firmy Vogel-
sang. Abychom našim starým 
i novým zákazníkům nabídli 
kompletní servis stali jsme se  
v roce 2010 servisním partnerem 
firmy Vogelsang. Vedle servisu za-
bezpečujeme také dodávku náhrad-
ních dílů a prodej některých výrobků od 
firmy Vogelsang. V průběhu dvou let jsme 
vybavili již dva kypřiče Lemken Heliodor 
dávkováním kejdy od firmy Vogelsang.

Ve spolupráci s pobočkou firmy Vo-
gelsang v ČR zabezpečujeme postupně 
smluvní značkový servis také pro zákazníky 
z řad nově vzniklých bioplynových stanic.

Vše 
co

 s
e 

to
čí

 k
ol

em
 kejdy a bioplynových stanic

Rychlý servis na čerpadla  
s rotačními písty a na dělící hlavy

bitelné díly a funkčnost dělící hlavy, protože 
ta rozhoduje o přesnosti dávkování kejdy. 
Naše firma nabízí farmářům prohlídku dě-
lících hlav a čerpadel před sezónou nebo 
v průběhu roku. Prohlídka a konzultace  
s profesionálem se určitě vyplatí, protože 

může předejít větší škodě, vzniklé 
díky nedbalé údržbě.

 Rychlost čerpání rozho- 
  duje

Málokdo si uvědomuje, 
že výkonnost aplikace 
rozhoduje o úspoře mi-
nerálních hnojiv. Agro-
technické termíny vyža-
dují rychlou a výkonnou 
aplikaci. Mnohdy ale ne-
sedí plnění cisteren na 

nových bioplynových sta-
nicích. Proto nabízí Vogel-

sang mobilní čerpací stanici  
s výkonným čerpadlem o výkonu 

9000 l/minutu. Vedle toho jsme 
schopni od firmy Vogelsang dodat 
jakékoliv řešení pro čerpání kejdy.

Tato výkonná přečerpávací stanice najde 
své uplatnění především u řady nových 
bioplynových stanic, kde někteří majitelé 
těchto stanic hrubě podcenili otázku pl-
nění cisteren. Zvláště u výkonných linek  
s kapacitou 1000 m3 za den je možno tuto 
stanici využít pro rychlé plnění přívoz-
ných cisteren.

Dělící hlavy Vogelsang se nacházejí 
prakticky u všech významných výrobců 
cisteren na hadicových aplikátorech. Po  
určitém čase je třeba se podívat na opotře-

Výkonná čerpací stanice Vogelsang. Speciální hadicový aplikátor pro samochody.
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Náš partner ,firma Annaburger Nutz-
fahrzeuge uspořádala na podzim roku 
2010 velice zajímavý polní den, který se od 
ostatních podobných akcí odlišoval mís-
tem konání a tématikou. Na místo „pole“ 
se konal v prostorách bioplynové stanice 
firmy SEYDALAND Vereinigte Agrarbet-
riebe GmbH.

Tématika dopravy pro bioplynové 
stanice trochu jinak

Akce se uskutečnila na bioplynové stanici 
Arnsdorf, která patří špičkovému zeměděl-
skému holdingu v oblasti, společnosti SEY-
DALAND spojené zemědělské podniky 
GmbH, který hospodaří na výměře více jak 
8500 ha zemědělské půdy.

Cílem této předváděcí akce bylo ukázat 
různou dopravní techniku firmy Annabur-
ger při vyprazdňování u silážního žlabu 
nebo při plnění senážního lisu firmy Budi-
ssa Bag. Již v tom se tato akce výrazně lišila 
od podobných akcí, které se konají přede-
vším na poli.

Dne 20.11.2010 se na bioplynové sta-
nici sešlo více jak 250 hostů z Německa, 
ČR, Slovenska a Chrovatska. Začátek se 
uskutečnil v hale ležící přímo v areálu bio-
plynové stanice, kde bylo připraveno také 
bohaté občerstvení z produktů vyráběných 
přímo firmou SEYDALAND.

Krátce po začátku začali na předváděcí 
ploše rolovat předváděcí stroje. Prvním 
předváděným strojem byl návěs HTS 29.14 
se zadním a stranovým sklápěním. Celkem 
se na předváděcí ploše představilo celkem 
10 strojů. Za více jak 20 let výroby si udě-
lali návěsy se sklápěním firmy Annabur-
ger dobré jméno mezi farmáři v Německu, 

ale také u nás. V současnosti vyvíjí firma 
Annaburger novou generaci návěsů , která 
příjde na trh v krátké době.

Nové senážní vozy
Již několik let inovuje firma Annabur-

ger svůj program také v oblasti velkoobje-
mových senážních vozů na převoz lehkých 
materiálů, jako je siláž nebo senáž, pří-
padně dřevěná štěpka. V současnosti jsou  
k dispozici tandemové a třínápravové vozy  
s objemem 42-55 m3, které je možno během 
1 minuty vyprázdnit pomocí rychloposuvu 
řetězového dopravníku. K řadě senážních 
vozů se přidal také nový koncept Fieldliner.

Překládací vůz na senáže a štěpku 
Annaburger Fieldliner

Na polním dni firmy Annaburger byla 
představena absolutní novinka firmy Anna-
burger a také největší magnet předvádění 
- senážní překládací vůz HTS 29.06 Fiel-
dliner. Tento třínápravový senážní vůz  
o objemu 55 m3 je vybaven dvěmi telesko-
pickými válci, které zvedají korbu do výšky 
4,5 m. Vůz je schopen během 2 minut nalo-
žit nákladní auto na kraji pole senáží. Jako 
odvozný prostředek byl poprvé představen 
na veřejnosti sedlový návěs Schubmax LS 
34.17. Na předvádění byl tento návěs při-
staven pod překládací vůz. Tento silniční 
Schubmax je schopen plnit senážní lis Bu-
dissa Bag i vykládat hmotu před silážním 
žlabem.

Firma Annaburger využívá při kon-
strukci svých vozů efekt synergifikace, což 
je vidět na konstrukci nových strojů pro ze-
mědělství i pro nákladní automobily.

Tématika dělené dopravy při sklizni 
senážní a siláží je nyní v Německu velice 
diskutované téma, protože koncentrace 
bioplynových stanic na jednom místě 
vyžaduje dopravu hmoty na delší vzdále-
nosti. 

Nový Teleliner
Na předvádění se přestavil také nový 

koncept vozu Teleliner, který je k dispo-
zici jak na jednoúčelový vůz, tak i na vý-
měnný systém. Jedná se o kombinovaný 
senážní vůz a rozmetadlo hnoje v jednom. 
Postranice vozu jsou teleskopicky výsuvné  
z 1 m výšky do 2 m během několika sekund.  
Během 30 minut lze odmontovat rozme-
tací ústrojí a namontovat zadní senážní 
čelo.

První polní den firmy Annaburger  
na téma doprava pro bioplynové stanice

Přivítání účastníků ředitelem firmy panem Rainerem Ullrichem.

Teleliner nástavba.
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Vůz s výtlačným čelem Schubmax 
– prodejní hit ve východním Ně-
mecku

O vozu s výtlačným štítem Annaburger 
Schubmax na třech nápravách není třeba 
mnoho mluvit. V současnosti je to na trhu 
ve východním Německu velice oblíbený 
stroj pro dopravu objemných hmot pro 
bioplynové stanice. Firma Annaburger jich 
za 3 roky vyrobila více jak 170 kusů a zájem 
se zvyšuje. Důvod jsou špičkové podvozky 
a objem 55 m3, který na trhu nemá srov-
nání. Vůz je navíc možno využít také na 
jiné materiály než je senáž. 

Podobná předváděcí akce se 
uskuteční také v ČR

Na základě dobrých zkušeností s touto 
akcí v Německu připravujeme podobnou 
akci také v ČR na několika místech. Ter-
míny a zaměření včas oznámíme na našich 
webových stránkách.

tovou senáž vykládat do strany. Namontovaný příčný doprav-
ník , který je pro dopravu sklopený, je schopen během několika 
minut rychle a daleko vyložit hmotu. Dávkovací zařízení na 
bioplynové stanici je možno optimálně z tohoto vozu naplnit. 
Délka řezanky až do 4,0 mm představuje stále vyšší požadavky 
na těsnost dopravní techniky, na kterou se budou muset vý-
robci v budoucnosti zaměřit.

Firma Agrarservice Heller sídlící v Sulzfeldu patří k největ-
ším podnikům služeb v zemědělství v Německu. Pan Heller je  
v řadě spolkových zemí Německa partnerem zemědělských 
podniků v oblasti poskytování služeb. 

Hlavní náplní jeho firmy jsou služby v oblasti dopravy a ap-
likace zemědělských materiálů. Aby zvýšil efektivitu přepravy 
materiálů na větší vzdálenosti zakoupil v loňském roce 5 vozů  
s výtlačným čelem Annaburger Schubmax HTS 33.17 s hyd-
ropneumatickým odpružením náprav a pneumatikami 710/50-
26,5“. Protože se koncept vozu Schubmax velice dobře osvědčil 
v praxi, objednala si firma Agrarservice Heller speciální vůz pro 
zásobování bioplynových stanic pod označením HTS 33.03. 
Tento nový model senážního vozu HTS 33.03 má stejný objem 
korby jako Schubmax, tedy 55 m3, vedle toho je ale schopen ho-

Podnik služeb Agrarservice Heller 
se rozhodl pro 
speciální návěs firmy Annaburger

novin
ka

Magnet předvádění - nový HTS 29.06 Fieldliner.

Plnění senážního lisu Budissa Bagger RT-9000 s komorou 3,6 m.
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Výměnný systém nástaveb Annaburger 
HTS 22.79S výměnným systémem nástaveb přišla německá firmy Annaburger na trh  

v roce 1997. Po úspěšném uvedení na trh v Evropě přišel Annaburger v roce 
2003 s dalším vývojem tohoto výměnného systému, když na trh uvedl systém 
Multi Land Plus s hydropneumatickým odpružením náprav BPW a jednodušší 
výměnou nástaveb.

Výměna dvou nástaveb do 30 minut
Jak již bylo řečeno, pracovali konstruktéři u nového výměného 

systému Multi Land Plus především na co největší jednoduchosti 
výměny nástaveb. To bylo umožněno novými hydropneumaticky 
odpruženými nápravami a hydropneumaticky odpruženou ojí. 
Při výměně nástavby si obsluha v přední části podvozku připojí 
ovládací pult a aniž by musela být v kabině traktoru si zvedne ná-
pravy a oj nahoru při současném zvednutí přední nápravy. Pokud 
je nástavba v nejvyšší poloze, odpojí obsluha centrální páku hyd-
rauliky, elektriky, odpojí úchyty nástavby a vytáhne teleskopicky 
nastavitelné odstavné nohy. Ty jsou u Annaburgeru připevněny ke 
každé nástavbě a nepřesahují šířku 2,55 m. Pokud nástavba stojí na 
odstavných nohách, spustí se nápravy s podvozkem dolů a vyjede 
se z nástavby.

Po nasazení druhé nástavby, které probíhá v opačném pořadí, 
se jednoduše nastaví podvozek do transportní polohy. K tomu 
slouží integrovaný senzor, který obsluhu upozorní na dosažení 
transportní polohy. Obsluha nemusí nic měřit na vysunutí pístu 
nástavby, vše probíhá automaticky. Výměnu dvou nástaveb za 20-
30 minut nezvládne takto rychle žádný výměnný systém na trhu. 
Například páku na odpojení centrální hydrauliky Faster, podobně 
jako u žacích stolů mlátiček, používá v oboru jen Annaburger. Po-
dobné je to i u vyřešení úchytů nástavby a usměrňovacích plechů, 
které umožňuji vycentrování nástavby při nasazování. V praxi 
traktorista nikdy nenajede přesně, proto 3-4 cm vyrovná speciální 
systém centrování.

Elektrohydraulické ovládání funkcí podvozku  
a nástaveb

Výměnný systém Annaburger Multi Land Plus je jedinným sys-
témem na trhu, který je standardně vybaven komfortním elektro-

hydraulickým ovládáním 
funkce podvozku a 8 násta-
veb z kabiny traktoru. Elek-
tronika slouží nejen k ovlá-
dání, ale také ke kontrole, 
jištění a nastavení dávky na-
příklad u rozmetací nástavby.

V podvozku je integrováno 
5 hydraulických okruhů, 
které jsou ovládány elek-
trohydraulicky. V praxi po-
třebuje obsluha zapojit jen 
tlakovou hadici hydrauliky 
a beztlakovou hadici tzv. „zpátečku“. Systém je jednoduchý a spo-
lehlivý, vše je dobře zakrytováno a chráněno. Každá funkce, která 
je zapnuta je na palubním počítači zobrazena kontrolkou. Má to 
význam například při zablokování řiditelné nápravy nebo u zveda-
telné nápravy. Obsluha má větší jistotu a kontrolu vlastních operací.

Hydropneumaticky odpružené nápravy a oj 
U modelu HTS 22.79 používá Annaburger nejrobustnější a nej-
větší nápravy BPW s nosníkem náprav 150 x 150 mm a brzdovými 
bubny 410 x 180 mm (průměr bubnu x šířka obložení). Konku-
renční firmy používají v této kategorii daleko slabší nápravy s brz-
dovými bubny 406 x 120 mm.

Nejzajímavější jsou na hydropneumatických nápravách jízdní 
vlastnosti na poli i na silnici, vysoký komfort při vyšších rych-
lostech a vyrovnávání kol +/- 25 cm nahoru a dolů. Annaburger 
řeší toto odpružení v kombinaci s elektronikou a velkými zásob-
níky na stlačený dusík. Robustní hydraulické válce jsou na každé 
straně spojeny dohromady a mezi nimi je zásobník na stlačený du-
sík. Tento systém pracuje skvěle jak při plně naloženém voze, tak 
i u prázdného vozu. Velikost válců odpružení a velikost pružin je 
závislá na daném typu velikosti vozu. Odpružení náprav doplňuje 
u Multi Land Plusu ještě sériově dodávaná hydropneumaticky od-
pružená oj. Protože závěsy traktorů a pánve K 80 jsou u každé trak-
torové značky v jiné výšce, lze díky odpružené oji u Annaburgeru 

Hydropneumaticky odpružené nápravy. Hydraulicky odpružená oj.
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nastavit rám podvozku do vodorovné polohy, a tím rovnoměrně 
zatěžovat obě dvě nápravy.

Pro účely úpravy příčného zatížení závěsu, například u rozmetání 
hnoje, je systém vybaven zvedatelnou nápravou. Při rozmetání se 
posouvá materiál dozadu a dochází k odlehčování závěsu. V této 
situaci si může obsluha přizvednout nápravu o 2 cm a zatížit si tak 
oj a závěs. Při jízdě s prázdným vozem je možno zvednout nápravu 
nahoru.

Model HTS 22.79 má rozchod náprav 1,81 m, jdou na něj nasadit 
pneumatiky 600/55-26,5“ Michelin Cargo X bib a 650/55-26,5“ Alli-
ance A-380 nebo A-390. Ani u těchto pneu nepřesahuje šířka vozu 
hodnotu 2,55 m. V tomto je Annaburger příkladnou firmou v dodr-
žování evropských předpisů, protože podvozek je vybaven značkou, 
velkým technickým průkazem a nástavby malým techničákem.

Výbava podvozku na přání je široká
Tak jako u každého stroje kategorie Profi je možno i u podvozku 

Multi Land Plus objednat výbavu na přání a také více jak 8 mož-
ných nástaveb.

Při objednání nového podvozku lze zvolit například automatický 
systém dofukování vzduchu v pneumatikách od firmy PTG. Tento 
systém umožňuje úsporu paliva okolo 10% a šetří utlačení půdy. 
V ČR pracují zatím dva systémy na podvozcích Annaburger Multi 
Land Plus.

Pro větší komfort obsluhy je možno také doobjednat systém au-
tomatického mazání podvozku a nástaveb BEKA-MAX, který šetří 
čas na údržbu a zvyšuje produktivitu práce.

Závěr:
Podvozek HTS 22.79 je největším výměnným systémem na dvou 

nápravách na našem trhu. Dá se spojit s korbou o objemu 37 m3, 
nástavbou s výtlačným čelem Schubmax o objemu 38 m3, cister-
novou nástavbou o objemu 18 m3, překládací nástavbou na obilí  
o objemu 28 m3, rozmetací nástavbou o objemu 24 m3, plošinou na 
balíky a Big bagy s možností nasazení hydraulické ruky a dále také 
se senážní nástavbou o objemu 40 m3.

Výměnný systém není nejlevnější, náhradou jednoúčelových 
strojů, zvětšením objemu pro odvoz o 50% oproti starší technice 
přináší značnou úsporu pro každý zemědělský podnik.

Flexibilita je slovo, které budou naši farmáři v budoucnosti sly-
šet stále častěji a nejen v souvislosti s výměnným systémem Multi 
Land Plus.

Automatické mazání BEKA-MAX. Nástavba se zvedne na hydraulických válcích podvozku.

HTS 22.79 s překládací nástavbou.

Extrémní stabilita na svahu. Tříbodový závěs se odpojí za 3 minuty.
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Schub-Max
Přehled typů HTS 20.17 HTS 22.17 HTS 29.17 HTS 33.17

Celková hmotnost (t) 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33

Objem (m3) 36 41 55 55

Čas vyprázdnění (sek.) 45 50 58 58

Potřebný výkon traktoru (k) 160 160 210 210

Firma Annaburger již několik let s úspě-
chem vyrábí velkoobjemové vozy s výtlač-
ným čelem pod názvem Schubmax. Spe-
ciálně třínápravové vozy jsou nyní velice 
populární ve východním Německu, díky své 
universalitě a především objemu. Od roku 
2007 vyrobila firma Annaburger přes 150 
kusů třínápravových návěsů Schubmax. 
Každým rokem přibývá 40-50 kusů nových 
strojů Schubmax.

Modely HTS 29.17 a HTS 33.17 mají ob-
jem 55 m3, s kupkou skoro 60 m3. V praxi 
se v nich vozí až 24 t senáže nebo siláže.  
I tandemový vůz má úctihodný objem  
41 m3. Oba dva vozy patří prakticky k tomu 
největšímu pro dopravu objemu na trhu. 
Tridem Schubmax nahradí při odvozu se-
náží dva návěsy o objemu 27 m3 a jeden 
traktor okolo 190 k, což je výrazná úspora 
nákladů.

Hydropneumaticky odpružené 
nápravy BPW
Varianta pro velké podniky má u třínápra-
vových vozů již ve standardu hydropneuma-
ticky odpružené nápravy BPW, hydraulicky 

odpruženou oj, elektrohydraulické ovládání 
funkcí stroje, zvedatelnou přední nápravu a 
velké pneumatiky 600/55-26,5“. Díky tomu 
dosahuje Schubmax excelentních jízdních 
vlastností jak na silnici, tak i na poli. Senáž 
se dá ve voze lehce komprimovat asi o 15%, 
vyprazdňování materiálu z vozu je plynulé 
bez nebezpečí převrácení vozu. Ideální jsou 
návěsy Annaburger Schubmax pro plnění 
senážních lisů firmy Budissa Bag, která  
s firmou Annaburger úzce spolupracuje.

Tam kde mají nízké stropy …..
U obilí je potřeba do vozů dávat méně 

hmoty, protože základní korba je obje-
mově dělána na lehké materiály. Schubmax 
ocení ti, kteří chtějí vyprazdňovat do koše, 
dávkovat materiál na gumový pás nebo do 
příjmového koše bioplynové stanice. Korba 

Návěsy s výtlačným čelem Annaburger Schubmax 
– ideální logistika pro bioplynové stanice –

Objem 55 m3 zaručuje vysoké výkony při přepravě lehkých materiálů. Foto: Michal Málek

Dávkování materiálu na žlabu.
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vozu je neobyčejně robustní a vysoce pevná. 
Výtlačný štít je konstruován na základě zku-
šeností s vozem Schubfix, který firma Anna-
burger zkonstruovala dříve.

Nástavba na výměnný systém 
Multi Land Plus

Vedle jednoúčelových vozů nabízí firma 
Annaburger nástavby Schubmax také na vý-
měnný systém Multi Land Plus. K dispozici 
jsou nástavby na modely HTS 20.79, 22.79, 
29.79 a 33.79. Nástavby jsou z důvodů pod-
vozků výměnného systému kratší. Ostatní 
věci jsou ale kompatibilní s jednoúčelovými 
vozy.

Novinka roku 2011
V letošním roce chystá firma Annabur-

ger u návěsů Schubmax lehkou inovaci. 
Postranice vozu budou nabízeny nově také 
s výškou 1,3 m nebo 1,78 m pro přepravu 
obilovin nebo brambor, pro přepravu senáží 
dostane vůz plechové postranice, které zvýší 
objem vozu na stávající úroveň. Firma tak 
reaguje na možnost přetížení vozu s obje-
mem 41 nebo 55 m3 při přepravě obilovin.

Třínápravové vozy Schubmax u službařů Osters+Voss a Konigsberg.

Bezproblémové vykládání bez nebezpečí převrácení vozu. Foto: Michal Málek



Zkušenosti z praxe

26

hnojení kejdou a náhrada minerálních hnojiv

termínů a možnosti pracovat na pozemku. 
Zde nejde jen o sluníčko, ale také o vítr a 
relativní vlhkost vzduchu při aplikaci.

Je ale třeba zohlednit při aplikaci kejdy 
působení na životní prostředí:
 je třeba omezit nebezpečí vymývání  

v měsících bohatých na srážky (především  
v květnu) a v závislosti na bilanci vody v půdě.
 positivní efekty hnojení kejdou jsou:

Půdní struktura, obsah humusu a obsah 
vody v půdě se vylepší a biologická aktivita 
půdy se celkově zvýší

Množství kejdy cíleně aplikovat
Kolik kejdy celkově zpracuje kukuřice  

a obiloviny, respektive jaká dávka kejdy má 
smysl, zjistili pokusy výzkumných ústavů  
v Německu již před 20-ti lety.

Až do dávky 20 m3/ha má smysl aplikovat 
kejdu v obilovinách při zachování doby ap-
likace do konce rostlinné fáze sloupkování. 
Od této doby je schopno obilí zhodnotit 
ještě asi 20 m3/ha (hovězí) kejdy.

U kukuřice je druhá dávka možná do fáze 
13 listů a má smysl při dávce asi 15 m3. Zde 
je ale výška rostliny rozhodující faktor pro 
možnost aplikace. Další aplikace v porostu 
již nemá smysl. 

Z agronomického pohledu je cílená 
dávka N z kejdy do porostu obilovin možná 
z pohledu doplnění živin. Zde je třeba 
přihlédnout ke konkrétním podmínkám  
v porostu. Celkové množství N by se mělo 
maximálně rekrutovat z 50% z kejdy, aby 
se zachovala flexibilita vedení porostu. Dů-
vodem je to, že N z kejdy nebo fugátu od 
bioplynových stanic není ihned k dispozici.

Z jiného hlediska nemají dávky pod 10 

m3/ha z hlediska ekonomiky a technických 
možností smysl. Na druhou stranu příliš 
vysoké dávky kejdy vytvářejí nebezpečí 
přehnojení a z toho vyplývající snížení kva-
lity u slámy a zrna. V závislosti na živinách 
zjištěných rozborem kejdy je třeba počítat  
s maximálně dvěma dávkami.

Mnoho aplikace před setím
Především z technických důvodů je velká 

část kejdy aplikována před setím kejdy  
a následně zapravena do půdy. Všeobecně 
je ale známo, že kukuřice přijímá 60% 
celkové potřeby dusíku (N) nejdříve od 
výšky porostu 50 cm.

Rozdílné termíny aplikace kejdy mají 
vliv na růst hmoty rostliny a také na vzrůst 
palice. Ještě nedostatečně vyvinutý koře-
nový systém a chybějící uzavření řádků  
v mladém stádiu kukuřice nemohou stá-
vající dávku vždy udržet až do okamžiku 
kdy rostlina potřebu N využije. Tato věc je 
závislá na typu půdy a na formě pozemků. 
Z důvodů potřeby N nemá smysl omezovat 
aplikaci kejdy před setím při tzv. startovací 
dávce. Přesto je potřebné rozdělit celkovou 
potřebu N na více dávek, což dává dobré 
šance pro vývoj rostlin.

Hlavní potřeba od června
Hlavní potřeba živin u kukuřice je dlouho 

po termínu setí, přibližně v termínu červen 
až srpen. Počáteční špatné využití živin má 
příčinu především ve „zpomalené tvorbě“ 
kořenového systému. Pomalé využití živin 
z organických hnojiv může být v začátku 
využito na tvorbu hlavní hmoty.

Ne více jak 110 kg N z kejdy
Jako u obilovin platí také u kukuřice do-

poručení pro hnojení kejdou. Maximálně 
110 kg amoniakálního N, které je rychle  
k dispozici rostlinám by mělo být rozloženo 
do dvou dávek.

První dávka, která se také nejčastěji pro-
vádí, probíhá před setím jako hnojení pod 

Dávkování kejdy v porostu
Se stoupajícími cenami minerálních 

hnojiv je stále důležitější aplikovat kejdu 
tehdy, kdy rostlina potřebuje živiny. U to-
hoto způsobu jsou ale vysoké požadavky 
na techniku a managment, jak ukazuje 
následující článek.

Každému praktikovi je dnes jasné, že 
tekutá hospodářská hnojiva dodávají rost-
linám vysoce hodnotné živiny a je jedno 
zda se jedná o N,P,K nebo stopové prvky.  
V praxi se její výhoda nedá vždy dobře 
vyjádřit, protože při cílené časové aplikaci 
podle potřeby rostliny a v odpovídajícím 
množství, se může hodnota kejdy výrazně 
zvýšit. Zda je pozdní hnojení technicky 
možné a má ekonomický smysl, je třeba po-
soudit vždy podle individuálního případu.

Otázkou je, které rostlinné předpoklady 
musí být splněny, aby se dalo hnojení v po-
rostu technicky uskutečnit.

Snížit ztráty N 
Podobné otázky si budou muset farmáři 

v budoucnosti pokládat v daleko větší míře 
než dnes:
 Jakým způsobem budu moci omezit  

ztráty N při aplikaci na minimum? To platí 
o emisních problémech (zápach) a speciálně  
o amonium, které vzniká v první řadě při 
odbourávání proteinů.
 Jak můžu při nasazení výkonné apli-

kační techniky a s tím spojené přepravy 
velkého nákladu kejdy s přihlédnutím  
k vzrostlému porostu obilovin, nebo kuku-
řice, zajistit co možná nejpříznivější pra-
covní podmínky z hlediska utlačení půdy?

Zde se nacházejí zemědělci před problé-
mem relativně krátkých agrotechnických 

Aplikace v prostu obilovin má smysl.



27

hnojení kejdou a náhrada minerálních hnojiv

patu, druhá dávka před tvorbou od 6 listů.
Pokud farmář aplikoval před setím celou 
potřebu N, musela by vetšina N zůstat  
v půdě po dobu dvou až tří měsíců, než 
bude spotřebována. Tento případ se ale 
v praxi vyskytuje jen zřídka, pokud se 
jedná o půdy, které dobře zadržují ži-
viny v půdě, na pozemcích bez svahů  
a s malým nebezpečím vymývání půd.

Většinou však je nebezpečí vymytí N vy-
soké, a tím se snižuje také hnojná hodnota 
kejdy a možné úspory na minerálních hno-
jivech.

Technické požadavky na aplikační 
techniku

Z důvodů vysokých nákladů na minerální 
hnojiva vzrůstá v Německu v Rakousku  
a některých dalších zemích, význam hno-
jení kejdou podle potřeb rostlin. Zde je 
třeba říci že, bezztrátová aplikace blízko  
k půdě, která nepoškozuje porost, je možná 
jen při aplikaci do porostu.

Proto, aby aplikační technika pracovala 
v porostu obilovin nebo kukuřice, je po-
třebné si pořídit výkonnou, funkční, jed-
noduchou aplikační techniku, jejíž cena se 

10

0
Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad

2 % 85 % 13 %

Příjem živin  
u kukuřice

Příjem N  
u kukuřice v %

pohybuje v určitém zaplatitelném rámci.
Je však třeba konstatovat, že odhadem jen 

asi 35% kejdy v Německu je v současnosti 
aplikováno blízko k půdě. Starší technika 
v řadě případů ještě převažuje. V ČR se 
vybavila řada farmářů velkými cisternami 
s hadicovými aplikátory, ale ve špičkách 
„stříkají kejdu na pole pomocí plošných 
rozdělovačů“.

Nejčastější technikou na aplikaci kejdy ve 
vzrostlém porostu jsou.
  plošný aplikátor Möscha s výkyvem 

aplikátoru
 hadicový aplikátor
 tažená botka
 injektor do travních porostů
Hadicové aplikátory jsou vhodné pro 

aplikaci kejdy do prostu obilovin i do ku-
kuřice. Do travních porostů jsou velice ob-
líbené tzv. tažené botky, například od firmy 
Bomech, které zatlačí kejdu ke kořínkům  
a nedochází k ušpinění listů.

Injektáž kejdy do travního porostu je 
vhodná, ale při suchém počasí je tento 
způsob kritický, protože se rychle tvoří  
v porostu plevele a půda zůstává rozevřená 
s kejdou na povrchu.

Cisternu se vyplatí vybavit zaříze-
ním na změnu tlaku v pneu

Velice důležitou věcí v oblasti aplikace 
kejdy do porostu je půdní tlak, který cisterna 
vytváří na poli. Vysoká výkonnost a velký 
objem cisterny je spojen s vyšší hmotností 
cisterny. I přesto, že jsou použité pneumatiky 
na cisternách stále větší, je možno optimál-
ního tlaku na poli a na silnici dosáhnout jen 
pomocí regulace tlaku v pneumatikách. Díky 
regulaci tlaku v pneu se dá ušetřit 10% nafty 
a o 30% snížit opotřebení pneumatik. Regu-
lace má ale svou cenu, přičemž se pohybuje 
mezi 7000 – 10000 Euro u velkých cisteren.

Aplikace ve vzrostlé kukuřici
Výhody aplikace kejdy nebo fugátu do 

vzrostlé kukuřice jsou jasné. Doba aplikace 
se od setí prodlužuje do období června.  
V pozdějším období jsou půdy lépe prů-
jezdné a rostliny jsou schopny živiny lépe 
příjmout. V období od 7 listu kukuřice na-
horu kukuřice využije 85% potřeby N. Hlav-
ními aplikátory v kukuřici jsou hadicové 
aplikátory a botkové aplikátory s velkým 
záběrem 9-12 m. Konstrukce aplikátorů by 
neměla poškozovat porost. Při zakrytí kejdy 
listy rostlin se snižují emise a únik amoniaku.

Podle rozteče řádku kukuřice -75 cm platí 
rozchod kol cisterny na střed bubnů 2250 
mm. Pro jízdu v porostu platí maximální 
šířka pneu 480-550 mm. Menší cisterny 
využívají pneu 550/60-22,5“, větší do 15 m3 
s normálním ráfkem pneu o šíři 500 mm  
a velké cisterny s ráfkem 30,5“ používají do 
kukuřice pneu Nokian nebo Alliance s šíří 
480 mm. Všechny tyto úzké pneumatiky 
vyžadují vyšší plnění vzduchem.

Závěr:
Aplikace organických tekutých hnojiv 

do porostu je velice rozmanitá a přináší 
řadu ekologických výhod. Přesto klade 
tato cílená aplikace v porstu vyšší nároky 
na aplikační techniku a managment hos-
podaření s kejdou. Většinou musí být 
aplikace v porostu kukuřice naplánována 
již před setím, tak aby byly k dispozici 
řádky a zajištěn prostor pro vjíždění do 
porostu. Pozdější aplikace kejdy nebo 
fugátu do porostu přináší pro podnik 
prodloužení času na aplikaci, v této době 
je čas na aplikaci. Je třeba aby aplikační 
technika vyhovovala požadavkům agro-
nomů a nepoškozovala porost.
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Agroslužby Polcar
Profesionální podnik služeb s vizí

Když jsme v roce 2007 předváděli náš 
nový překládací vůz Annaburger u firmy 
Agroslužby Polcar z Loun, moc jsem o této 
službařské firmě nevěděl. Postupem času 
se z této firmy „vyklubala“ pro mě velice 
zajímavá a dobře řízená firma, zaměřená 
především na sklizeň obilovin a kukuřice 
v oblasti severních a části středních Čech. 
Tady je malé představení této firmy.

Historie firmy je důležitá
Na začátku našeho rozhovoru s ing. Ale-

šem Polcarem, jedním ze spolumajitelů 
firmy Agroslužby Polcar jsme si povídali 
o začátcích podnikání a také o tom, jak se 
dostali ke službám. Historie každé firmy, 
zvláště soukromé, je velice důležitá, proto 
jsme začali právě zde.

„Firmu Agroslužby Polcar založil v roce 
1991 Václav Polcar. Začínali jsme jako vět-
šina soukromých zemědělců na pár hek-
tarech vrácené zemědělské půdy a se stroji 
vrácenými v rámci restitucí, které měly dobu 
své životnosti již dávno za sebou. Postupně 
jsme se během 2 let podnikání dostali na vý-
měru více než 500 ha zemědělské půdy. V té 
době jsme věděli, že stávající strojový park již 
nestačí na takovou výměru a museli se poo-

hlédnout po modernější technice. Vzhledem 
k tomu, že jsme do osevního postupu zařa-
dili v roce 1993 mák a ze stávajících sklíze-
cích mlátiček by „vytekl“ zpět na pole, byli 
jsme nuceni sehnat stroj lepší. Volba padla 
na Claas Dominator 98SL Classic s lištou 
5,1 metru. Stroj jsme dovezli na poslední 
chvíli použitý z Německa a sloužil nám až do 
roku 2000. Tato investice byla pro nás velmi 
dobrá, protože stroj byl schopen sklidit ještě 
více, než naši výměru a začali jsme posky-
tovat, v menší míře, i služby okolním podni-

kům.“ říká ing. Aleš Polcar jeden ze spolu-
majitelů firmy a pokračuje „Jako další stroj 
byl pořízen Fendt 615, secí kombinace a ob-
racecí pluh. Firma se dále rozvíjela a posky-
tování služeb se již podílelo přibližně na 20%  
příj mů. Proto bylo rozhodnuto o nákupu 
stroje Claas Dominator 118 Maxi s liš-
tou 6m. Vzhledem k provozní spolehlivosti  
a kvalitě práce jsme zůstali u značky Claas  
a i v poskytování služeb jsme měli od zákaz-
ní ků příznivé odezvy. V roce 1995 měl maji-
tel firmy Václav Polcar těžký úraz zad a na 

Překládací vůz Annaburger HTS 20.16 ve speciální barvě při sklizni zrnové kukuřice
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„Rovněž v roce 2008 jsme se rozhodli i pro 
nákup překládacího vozu Annaburger HTS 
20.16. Zvolili jsme právě tento typ němec-
kého výrobce po vyzkoušení konkurenčních 
vozů v roce 2007 a po zkušenostech s tímto 
typem na farmě nedaleko. Tento vůz jsme 
zakoupili pro zvýšení kvality našich služeb 
a výkonnosti strojů. Stroj máme vybaven 
elektrohydraulikou, zatáčecí nápravou, ten-
zometrickými váhami, couvacími kamerami 
vzadu a na výsypníku a krycí plachtou. 
Údaje v prospektech vždy bereme s rezervou, 
ale po sladění obsluhy překládacího vozu  
a sklízecích mlátiček, kteří spolu komunikují 
vysílačkou, musíme konstatovat, že zvýšení 
výkonu o 20-30% v závislosti na výnosu  
a velikosti pole je reálné.“ 

říká Aleš Polcar a dále dodává „Limitu-
jící je pak pouze velikost a počet odvozových 
prostředků z pole, protože na takový nápor 
většinou nejsou podniky, i přes upozornění 
předem, připraveny. Zpočátku jsme do pod-
niků prosazovali překládací vůz poměrně 
složitě a otázky „proč“ a „není potřeba“ 
byly poměrně časté. Proto jsme vždy nasa-
dili stroj na vyzkoušení a následně se mohl 
podnik rozhodnout, zda jej chce dále. V roce 
2009 bylo už více podniků, které překládací 
vůz vyžadovaly a v roce 2010 jej již chtěly 
všechny podniky, kterým sklízíme a pro skli-
zeň kukuřice i podniky, kde sekali konku-
renční stroje.

Zpočátku jsme stroj agregovali s Fendem 
Favorit 824. Výkon motoru byl více než 
dostatečný, ale bohužel traktor brzdila pře-
vodovka řazená pod zatížením. Proto jsme  
v roce 2009 pořídili stroj s plynulou převo-
dovkou Fendt 916 Vario. Výhody této ply-
nulé převodovky plně využijeme hlavně při 
přesýpání, kdy je schopen se traktor pohy-
bovat velmi pomalu i při vysokých otáčkách 
motoru nutných pro pohon kardanu. I výkon 
200 koní je dostatečný a spotřeba se pohybuje 
v rozumných mezích.“

Spokojenost a zkušenosti s Anna-
burgerem

„Musíme ocenit kvalitu zpracování. Pří-
stup prodejce je opravdu na velmi dobré 
úrovni a servis za celé 3 roky řešil pouze 
jednu drobnou závadu, kterou vyřešil hned 
druhý den ráno po nahlášení. Mrzí nás 
pouze, že jsme nevyslyšeli radu Ing. Hrušky, 
abychom zakoupili stroj s pneumatikami 600 
/ 55-26,5“ Michelin a volili Alliance 560 /60 
- 22,5“. Toto obutí není špatné, ale hlavně  

v roce 2010 jsme se přesvědčili, že by byla na 
místě jistě varianta s širším obutím. Proto se 
budeme snažit kola zakoupit v tomto roce. 
Bohužel již je cena poněkud vyšší než, kdyby-
chom je brali z prvovýroby, ale to je pochopi-
telné.“ dodává Aleš Polcar.

Zajímalo nás i hodnocení celkové in-
vestice do překládacího vozu z pohledu 
službaře a tady je odpověď Aleše Polcara 

„Pokud bychom měli zhodnotit investici 
do překládacího vozu, musíme konstatovat, 
že přínos na fakturaci není nějak vysoký, ale 
vedlejší výnos z vyššího počtu posekaných 
hektarů, minimalizace prostojů a menší spo-
třeby sklízecích mlátiček při nasazení s pře-
kládacím vozem je obrovský. I pro podniky je 
výhoda optimalizace odvozových prostředků 
a jejich „vytlačení“ na kraj pole a z toho vy-
plývající menší utužení půdy, které se plně 
ukázalo hlavně ve žních 2010. Pro další roky 
bude pro nás priorita ještě jeden překládací 
vůz a jistě bude od firmy Annaburger.“

Novinky do nové sezóny
A co připravují u Polcarů pro novou se-

zonu 2011? To nám ochotně prozradil na 
závěr našeho rozhovoru ing. Aleš Polcar.

„Pro rok 2011 jsme pro naše zákazníky 
připravili novinku a další posun ve kvalitě 
našich služeb. Tou je Claas Lexion 580 Terra 
Trac s polopásovým podvozkem. Tento stroj 
byl dovezen koncem ledna a již 3.2.2011 sklí-
zel pole s kukuřicí, které bylo již na podzim 
silně podmáčené a přes zimu se to mnoho 
nezlepšilo. Tam se ukázala výhoda polopá-
sového podvozku a pole bylo sklizeno beze 
zbytku i na velmi zamokřených místech, kde 
se bořili i přihlížející.

Další nákup bude opět Lexion 580, který 
dorazí během května 2011 a počet strojů 
bude pro následující sezónu 9 kusů. Z toho 5 
strojů Claas Lexion 580 s lištami 9m Vario, 
1x Claas Lexion 550, 1x Claas Lexion 480 
a 1x Claas Lexion 460, všechny s lištami 7,5 
Vario. Všechny stroje se snažíme mít ve vy-
soké výbavě včetně výnosoměrů, vlhkoměrů, 
GPS, laserpilotů, odsávání prachu ze šik-
mého dopravníku, brzdy žacího ústrojí, cou-
vacích kamer, kompresorů na vzduch. Je to  
z důvodu vyšší kvality služeb a také ulehčení 
práce obsluhám strojů.

I do budoucna se budeme snažit naše stro-
jové vybavení zlepšovat, aby naši zákazníci 
dostávali za svoje peníze pouze tu nejlepší 
kvalitu.“

doporučení lékařů opustil zemědělskou prvo-
výrobu. Se stávajícími stroji bylo rozhodnuto 
poskytovat služby. Postupem několika let 
jsme opustili poskytování setí a přípravy půdy  
a soustředili se pouze na sklizňové práce.  
V dalších letech jsme pořídili Claas Com-
mandor 228 CS s lištou 6,6m, Claas Domi-
nator 208 Mega s lištou 6m.“ 

Služby v novém stylu
Každá firma, která expanduje se v urči-

tém okamžiku musí rozhodnout jak dál. 
Tato situace nastala také u firmy Agro-
služby Polcar. U službařských firem je vět-
šinou toto rozhodnutí spojeno i s nákupem 
nové techniky.

„V roce 2000 jsme stáli před rozhodnutím, 
jak dále. Podniky už si žádaly kvalitu, vý-
konnost a spolehlivost. Se stávajícími stroji 
už bylo poměrně složité udržet hlavně spo-
lehlivost, jelikož stroje měli 3000 Mth a více 
a náročnost oprav byla vyšší. Proto byly po-
řízeny dva kusy sklízecích mlátiček Claas 
Lexion 480 s lištami 7,5 Vario a ty plně na-
hradily stávající sklizňovou techniku.“říká 
ing. Aleš Polcar a pokračuje „Vzhledem  
k zvýšenému zájmu o naše služby jsme rozšířili  
v roce 2003 počet strojů na 4 nákupem dal-
šího stroje Claas Lexion 480 a Claas Lexion 
460. Následovaly stroje Claas Lexion 480  
v počtu 2 kusů v roce 2004. V roce 2007 násle-
doval nákup prvního nového stroje pro naši 
firmu a to Claas Lexion 550. V roce 2008 jej 
následovaly 4 kusy Claasu Lexion 580.“

Sázka na překládací vůz Annabur-
ger
Když jsme poprvé přijeli s naším vozem  
k firmě Agroslužby Polcar ukázat náš 
překládací vůz, jednalo se o jednodenní 
ukázku při sklizni řepky u jednoho anglic-
kého farmáře. Mezitím jsme také v oblasti 
prodali jeden překládací vůz u jehož maji-
tele firma Agroslužby dělal schodou okol-
ností službu. 



Zkušenosti z praxe

30

praktické zkušenosti

Landras s roční produkcí 900 ks plemených 
prasniček.

Vedle zemědělské výroby vlastní společ-
nost Agro Měřín a.s. i vlastní masnou vý-
robu, včetně výroby vlastních masných vý-
robků, kde využívá maso z vlastních chovů.

Oddělení prodeje strojů se stará o prodej 
traktorů a závěsné techniky různých značek 
v regionu, včetně servisu. Hlavní značkou je 
Massey-Ferguson, která i v samotném pod-
niku Agro Měřín a.s. dominuje, pokud jde  
o traktory a mlátičky. Firma Agro Měřín 
a.s. zastupuje také naší značku Annaburger 
v regionu prodeje.

Poslední aktivitou je také provozování 
ubytovací kapacity v podobě Hotelu Fit ve 
Ždáru nad Sázavou, včetně sauny a bazénu 
pro návštěvníky.

Sázka na dopravní techniku 
Annaburger a náhrada nákladních 
automobilů Tatra

První výměnný systém Annaburger HTS 
22.79 s cisternovou nástavbou jsme dodá-

V závěru roku 2010 jsme společnosti 
Agro Měřín a.s. a jejím dceřinným společ-
nostem dodali 6 nových výměnných sys-
tému Annaburger HTS 33.79 a HTS 29.79 
s nástavbami. V současnosti vlastní Agro 
Měřín a.s. již celkem 10 kusů třínápra-
vových výměnných systémů Annaburger  
a jeden tandemový systém HTS 22.79. Při 
příležitosti předání nových strojů jsme se 
do Měřína vypravili s cílem zjistit něco 
více o této velice zajímavé a podnikavé 
společnosti z Vysočiny a o uplatnění strojů 
Annaburger v praxi.

Firma, která nestojí jen na jedné 
noze
Již při prohlídce internetových strá-
nek společnosti Agro Měřín a.s. je ka-
ždému jasné, že nejde o obyčejný ze-
mědělský podnik, který se zabývá jen 
zemědělskou činností, ale své portfolio 
rozdělil do několika oborů, které se vzá-
jemně prolínají. Mým průvodcem fir-
mou byl pan Ing. Martin Poul, agronom 

společnosti, se kterým jsem osobně často  
v kontaktu díky technice Annaburger.

Celkově hospodaří společnost Agro 
Měřín a.s. a její dceřinné společnosti na  
19 400 ha. Operační území celé společnosti 
je velice rozsáhlé, přičemž se nachází jak na 
Vysočině (Měřín, Ždár nad Sázavou), tak  
i na Znojemsku, ale také například na 
okrese Frýdek–Místek. Hlavní zaměření 
firmy je chov mléčného skotu. Celkově je v 
podnicích Agro Měřín a.s. chováno asi 4774 
ks dojnic. Úroveň chovu je velice vysoká, 
přičemž dojivost se pohybuje na velice vy-
soké úrovni od 8800 kg do 9900 kg mléka,  
u nukleového holštýnského stáda určeného 
pro chov matek býků je dosahováno prů-
měrné užitkovosti až 11 800 kg mléka.

Vedle chovu mléčného skotu se zabývá 
Agro Měřín a.s. také chovem masného 
skotu, kterého chová asi 1000 ks, převážně 
masného plemene BLONDE ď AQUITANE 
a CHAROLAIS.

V oblasti chovu prasat vlastní společnost 
rozmnožovací a šlechtitelský chov plemene 

Společnost Agro Měřín a.s.  
má v oblasti logistiky a aplikaci organických hnojiv jasno.

Proudová sklizeň senáže pomocí výměnných systémů Annaburger HTS 29.79. Foto Zdeněk Šrýtr
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vali do Agro Měřín a.s. v roce 2004. V le-
tech 2007 a 2008 zakoupilo Agro Měřín a.s. 
na středisko v Měříně 4 výměnné systémy 
HTS 29.79 s korbami, rozmetacími nástav-
bami a jednou cisternovou nástavbou o ob-
jemu 21 m3.

„Nákup prvních třínápravových výměn-
ných systému Annaburger souvisel s mo-
dernizací dopravní techniky a náhradou 
nákladních automobilů Tatra“ říká Ing. 
Martin Poul z Agro Měřín a.s. a pokračuje 
„velkoobjemové korby Annaburger vezmou 

více silážní hmoty než Tatra, největší efekt 
ale vidím v práci rozmetacích nástaveb, 
nízkém tlaku na půdu, v menšímu množ-
ství kolejí. Tyto systémy jsou nasazeny na 
transportní operace a při aplikaci organic-
kých hnojiv. Například podvozek HTS 29.79  
s cisternou o objemu 21 m3 běžně na středisku 
v Měříně aplikuje za rok 40-50 000 m3 kejdy“.

Jeden výměnný systém HTS 29.79 nahra-
dil při odvozu siláží a senáží a při aplikaci 
hnojiv dva nákladní automobily Tatra.

Nákup 6 výměnných systémů 
Annaburger

Na podzim roku 2010 si společnost Agro 
Měřín objednala u naší firmy 6 výměnných 
systémů Annaburger HTS 32.79 s nuceným 
řízením náprav, velkoobjemovými korbami 
a několika dalšími nástavbami. Hlavní část 
těchto systémů je určena pro středisko Žďár 
nad Sázavou, dva systémy pracují u společ-
nosti Pomona Těšetice. Také v tomto pří-
padě šlo o cílenou modernizaci strojového 
parku v oblasti dopravy a aplikace organic-
kých hnojiv, včetně náhrady několika ná-
kladních automobilů Tatra.

Závěr: 
Společnost Agro Měřín a.s. investovala  
v posledních letech velké množství finanč-
ních prostředků do modernizace parku 
dopravní a aplikační techniky. Velice nás 
těší, že vsadila na naše osvědčené výměnné 
systémy Annaburger, které představují 
nej modernější dopravní systém na trhu  
s vysokou produktivitou a nízkými náklady 
na provoz. 

Některé z nových výměnných systémů HTS 33.79 při zaškolení na jaře roku 2011.

Cisternová nástavba o objemu 21 m3 na podvozku HTS 29.79 zvládne za sezónu 
vyaplikovat přes 40 000 m3 kejdy.

Výměnný systém HTS 33.79 s cisternovou nástavbou o objemu 24 m3 a novým 
hadicovým aplikátorem o záběru 12 m.



... vše z jedné ruky! Kompletní řešení logistiky 
                            ve vašem podniku

  výměnné systémy  
nástaveb Multi Land

  aplikační cisterny  
na kejdu

  rozmetadla hnoje  
a kompostů

 vozy s výtlačným čelem

 přívozné cisterny

 překládací vozy

 senážní vozy

 vozy na balíky

... když nároky stoupají ...

Annaburger prodejci a servis ve vaší blízkosti
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CRS MARKETING, s.r.o., 411 12 Čížkovice 83 
Tel.:/Fax: 416 538 136, Fax: 416 538 985, e-mail: info@crs-marketing.cz, www.crs-marketing.cz
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Agroservis Trading a.s., 671 38 Višňové 358 
Tel.: 515 300 427, Fax: 515 339 146

HM, s.r.o., Na Pískách 5, 695 01 Hodonín 
Tel.: 518 374 231, Fax: 518 374 231

Ing. Jiří Denemarek - DZ-Agro, Zárubice 37, 675 52 Lipník u Hrotovic 
Tel.: 604 232 816, Fax: 568 862 111

Moravian - Klas s.r.o., 756 24 Bystřička 341 
Tel.: 604 433 764

Agrotrans Otice s.r.o., Štáblovice č.p. 179, 747 82 Štáblovice 
Tel.: 553 791 110, Fax: 553 791 024

Agroservis Záměl, s.r.o., Záměl čp. 288, 517 43 Potštejn 
Tel.: 494 546 239, Fax: 494 546 239

Agrotec a.s. pobočka Litomyšl, Sokolovská 612, 570 01 Litomyšl 
Tel.: 461 616 776, 602 425 030, Fax: 461 616 776

KLAS Nekoř a.s., Nekoř 180, 561 63, okres Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 625 290, 465 625 292, Fax: 465 625 290
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DAŇHEL AGRO, a.s., Havlíčkova 205, 375 01 Týn nad Vltavou 
Tel.: 606 687 300, 385 721 213, Fax: 385 721 130

DAŇHEL AGRO, a.s., Lbosín 43, 257 26 Divišov 
Tel.: 317 851 823, Fax: 317 702 814

LIVA Předslavice, spol. s r.o., Předslavice 19, 387 01 Volyně 
Tel.: 383 372 437, Fax: 383 373 082

LIVA západ, spol. s r.o., Stará Voda 46, 353 01 Mar. Lázně 
Tel.: 354 671 233, 723 990 464, Fax: 354 595 863

AGROSERVIS JaS s.r.o, Braunerova 21, Kolín VI 
Tel.: 321 696 001, Fax: 321 696 000

STROM Sever, Dobroměřice 462 (Zetstroj), 440 01 Louny 
Tel.: 415 653 016, Fax: 415 653 016

AGROCENTRUM ZS, s.r.o., Lavičky 139, 594 01 Velké Meziříčí 
Telefon: 724 069 600, Fax: 566 520 880

AGRO - Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín 
Tel.: 566 501 210, 723 682 526, Fax: 566 544 215


