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Nové rozmetadlo a cisterna
Firma CRS Marketing, s. r. o., se již více než dvacet let specializuje na dvě oblasti zemědělské výroby. Tou první,
širší, je prodej a servis zemědělské dopravní techniky a techniky pro aplikaci organických a minerálních hnojiv,
druhou oblastí působení jsou technologie senážování objemných krmiv do vaků a do žlabů. Techniku pro
tyto činnosti firma CRS Marketing také vystavovala, již tradičně, na venkovní ploše, kde se s jejími exponáty
setkávají návštěvníci veletrhů Techagro již dlouhá léta.
Firma CRS Marketing zastupuje na
našem trhu především značky Annaburger, Güstrower, Krampe, Vakutec,
Budissa Bag, RKW a Silaspray a zajišťuje servis čerpadel a techniky firmy
Vogelsang. Co je navíc pro mnoho zemědělců důležité, je, že jim firma CRS
Marketing nenabízí pouze prodej
a servis strojů, ale v případě potřeby
nebo zájmu poskytne i profesionální
poradenství.
Pro letošní veletrh Techagro si firma z Čížkovic připravila dvě novinky
a několik dalších zajímavých exponátů. Pohled na stroje umístěné pod
vlajkou CRS Marketing dává tušit,
že je tu vystavena pouze kvalitní
a prověřená technika. Stroje obuté
pneumatikami Michelin, dva stroje
s hydropneumatickým odpružením –
zkrátka vysoký standard.

Dvě novinky
Jako první z novinek představujeme
nové provedení rozmetadla hnoje.
Model Annaburger HTS 24.04 má
nyní dvouřadý podlahový řetězový
dopravník s článkovaným vysokopevnostním ocelovým řetězem 14 x 50.
Napínáky řetězu řetězového dopravníku jsou vybaveny kluznými ložisky.
Centrální převodovka řetězového dopravníku s dvěma hydraulickými motory má oproti staršímu modelu o 25
procent vyšší výkon.
Rozmetadlo je vybaveno korbou
o délce 6,8 m a objemu 17 m3, kterou
lze pomocí nástavků zvětšit na objem
23 m3. Korba samotná také doznala
drobných úprav. Jednodušší čištění
a nižší riziko tvoření nábalů by měl
zajistit nový tvar profilovaného trapézového plechu s menším počtem
drážek. Příkřejší a hladší vnitřní stěny by pak měly zabránit hromadění
hmoty.
Frézovací válce jsou na novém modelu
uchycené přírubami pro lepší výměnu profilových pouzder. Rozmetadlo
Annaburger HTS 24.04 dostalo také
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Nástupce legendární cisterny Annaburger HTS 100 nese označení HTS 14.27

Nové rozmetadlo hnoje Annaburger – model HTS 24.04
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Expozice plná
novinek
Společnost Agrotec a. s. pojala letošní výstavu
Techagro pod heslem Hard and Heavy – Na těžkou
práci pro náročné farmáře. Na velkorysé ploše byla
vystavena technika mnoha značek. Motorovou
techniku New Holland vhodně doplňovala závěsná
technika mnoha značek z portfolia firmy sídlící
v Hustopečích u Brna.

Budissa Bag RT 8000 Plus je lis pro velké podniky a podniky služeb

novou BPW nápravu, mezi jejíž výhody
můžeme zařadit větší úhel natáčení kol
či možnost montáže širších pneumatik.
Zesílená oj přenáší zatížení až čtyř tun.
Na přání lze rozmetadlo vybavit profilovými řetězy Rübig, PE deskami pod
řetězový dopravník apod. Pro agregaci
rozmetadlo vyžaduje traktor s minimálním výkonem 180 k.
Druhou novinkou na stánku byla cisterna Annaburger HTS 14.27, v názvosloví
firmy CRS Marketing staronová „htska“. Nový model nahrazuje legendární cisterny Annaburger HTS 100, kterých se vyrobilo 40 000 kusů. O jejich
kvalitě svědčí fakt, že v některých hospodářstvích jezdí již čtyřicet let. Nová
cisterna s laminátovou nádrží o objemu 10 m3 je ideální jako přívozní cisterna k postřikovači. Má pevnou nebo
hydraulicky odpruženou oj, robustní
rám, kvalitní vývěvu Jurop s výkonem
10 200 l/min, vrchní a boční nasávací
otvor a nezbytné příslušenství, takže
si ji uživatel může v případě potřeby
doplnit dalším zařízením. Komu stačí
její objem, může ji využít i pro aplikaci močůvky. Prodejce ji na přání může
dodat v kompletní nerezové sadě pro
bezproblémový převoz DAM či s nerezovým vzduchovým mícháním pro promíchávání močoviny v nádrži.

Tradiční značky i kvalita
O tom, že v segmentu dopravní a aplikační techniky je CRS Marketing jako
doma, svědčily i další exponáty. Firma
Annaburger byla na ploše zastoupena ještě dvěma vozy – třínápravovým
návěsem Annaburger HTS 29.14 v provedení s novou korbou a výměnným
systémem Annaburger HTS 22.79
s překládací nástavbou AW 22.16. Dopravní techniku Annaburger doplnil
návěs značky Krampe. Dvounápravo-
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vý návěs Big Body 550 patří v nabídce
firmy CRS Marketing spíše k těm menším. Přesto jsou na jeho výrobu použity stejné komponenty jako pro návěsy
mnohem větší. Zřejmé je to například
u šasi, které je podobné jako u třínápravových modelů nebo u parabolických pružin dimenzovaných na 32
tun. Přitom celková hmotnost tohoto
návěsu se pohybuje kolem 20 tun.
Aplikační techniku zastupovala, kromě již zmíněného rozmetadla, ještě
cisterna Vakutec – VA 18300 T s objemem 18,3 m3 a hadicovým aplikátorem SwingUp 12 m. Významnou
předností této cisterny je nízko položené těžiště, a tak je se speciální
výbavou pro práci na svahu vhodná
i pro aplikaci v horském terénu. Cisterna má také malou hmotnost a působí proto na půdu nízkým tlakem.
V expozici nechyběl ani zástupce silážních a senážních lisů Budissa Bag.
Firma CRS Marketing vybrala model
RT 8000 Plus, lis pro velké podniky
a podniky služeb s minimálním ročním množstvím siláže 7000 t. Lis má
zesílený rám, silnější převodovku,
a je tak vhodný do trvalého provozu i extrémních podmínek. Budissa
Bag patří dlouhodobě mezi oblíbené
značky zemědělců, o čemž svědčí desítky a desítky strojů v zemědělských
podnicích a na farmách. Profesionální
modely využívají také často službaři.
Rozměrově malý, ale užitečností
velký, takový byl poslední exponát –
traktorové míchadlo kejdy Vakutec
– TMH 6 m Profi, které dokáže perfektně rozmíchat usazeniny v jímce,
čímž umožní jejich odsátí s tekutou
složkou a není tedy třeba posílat do
jímky nakladač.
Text a foto Jiří Hruška

Zaslouženou pozornost věnovali návštěvníci traktorům, sklízecím mlátičkám, samojízdným řezačkám a manipulační technice New Holland, a jak
nám sdělili jednotliví produktoví manažeři, co se zájmu veřejnosti týče,
pozadu nezůstávaly ani stroje značek
Amazone, Pichon, Strautmann, či
speciální technika pro sadaře, vinaře,
sklizeň pícnin nebo údržbu zelených
ploch. V tomto článku se zaměříme
na techniku New Holland.

Nová sedmička
dominovala
Pro nás a pravděpodobně i pro návštěvníky brněnského veletrhu byl
nejzajímavější novinkou na stánku
New Holland traktor T7.315 Heavy
Duty (výrobce ještě nabízí slabší model T7.290 Heavy Duty s jmenovitým/
/maximálním výkonem 270/290 k),
který vhodně vyplňuje výkonovou
mezeru, jež mezi jednotlivými modely doposud byla. Tento traktor je
vhodný pro těžké polní práce, liso-

vání balíků sena, sečení, rozmetání
hnoje či dopravu a uspokojí i velmi
náročné farmáře.
Šestiválcový motor o zdvihovém objemu 6725 cm3 má jmenovitý výkon
221 kW/300 k, maximální pak 315
koní a splňuje emisní normu Tier 4f.
Novinka je vybavena plynulou převodovkou Auto Command s plynule
měnitelným převodem a čtyřmi režimy se 100% mechanickou účinností.
Tyto režimy jsou zvoleny tak, aby odpovídaly nejčastěji používaným druhům práce – lisování, sečení, dopravě
nebo těžkým polním pracím.
Nová kabina Horizon poskytuje klidné a příjemné pracovní prostředí
s nízkou hladinou hluku (69 dB), novou generací větrané sedačky Auto
Comfort s kvalitním čalouněním
a loketní opěrkou SideWinder II. Pro
perfektní výhled i při práci v noci lze
modely z řady T7 vybavit balíčkem
LED pracovního osvětlení.
Pro práci s lisem jsou nové modely
vybaveny automatickým systémem

Největším exponátem na stánku firmy Agrotec byla sklízecí mlátička
New Holland CR 10.90, která se může rovněž pochlubit přívlastkem
nejvýkonnější mlátičky na světě. Proti ní traktor NH T8.435 Smart
Trax s polopásovým podvozkem
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