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Samochodný aplikátor vápna a minerálních hnojiv 
Güstrower na podvozku MAN pracuje ve společnosti 
Zenza Znojmo a.s. 

Na jaře roku 2009 jsme dodali na náš trh již třetí nosič nástaveb  
na upraveném podvozku nákladního auta MAN. Podvozek je upraven 
speciálně pro zemědělství a potřeby podniků služeb. Celková hmotnost 
podvozku je 18 tun, mezirám s možností výměny nástaveb umožňuje 
nasazení korby a rozmetací nástavby Güstrower o objemu 10 m3. Tato 
nástavba je vybavena jak pro rozmetání minerálních hnojiv a síranu, tak 
i pro aplikaci páleného vápna pomocí aplikačního šneku o záběru 8 m. 
V Zenze Znojmo a.s., respektive v její pobočce v Dašicích jsou s prací to
hoto aplikátoru velice spokojeni. Firma Güstrower je v oblasti rozmetacích 
nástaveb na samochody pro zemědělství vedoucí firmou v Německu.

První nástavba Schubmax na výměnném 
systému Annaburger HTS ��.79 pracuje ve 
Švábenicích

Vozy s výtlačným čelem s označením Annaburger 
Schubmax se uplatňují především u velkých bioplynových 
stanic a podniků služeb v Německu. Od roku 2009 nabízíme 
Schubmax také jako nástavbu na výměnné systémy Multi 
Land Plus. Prvním zákazníkem na tuto nástavbu se staly bio
plynová stanice rodiny Burešových ze Švábenic u Vyškova. 
Výměnný systém HTS 22.79 je luxusně vybaven, včetně 
dofukování pneumatik a hydropneumaticky odpruženého 
podvozku a oje. Velkoobjemová nástavba Schubmax má 
objem téměř 40 m3. Vedle této nástavby pracuje ve Švábeni
cích také cisternová nástavba o objemu 18 m3.

Stavební návěs Krampe David S+K pro společnost  
Narcis Slatina

Firma Krampe je vedoucí německou firmou v oblasti stavebních návěsů  
za traktory. V květnu 2009 jsme dodali první návěs Krampe Davis S+K  
v úpravě pro převoz štěrku, písku a hlíny firmě Narcis Slatina, která sídlí asi 
5 km od naší firmy. Tato firma se zabývá pozemkovými úpravami a péčí o kra
jinu v naší oblasti. Zajímavostí je agregace robustního stavebního návěsu 
s traktorem Zetor o výkonu 95 k. Návěs Krampe David S+K pojme asi 11 m3 
zeminy a je vybaven robustními kloubovými výkyvnými nápravami BPW.

Aktuality

Nový typ aplikační cisterny Annaburger 
HTS ��.�7 K

Ve spolupráci s firmou Annaburger jsme na podzim roku 
2009 uvedli na náš trh nový typ aplikační cisterny o objemu 
18 m3. Nová cisterna dostala nový tvar zásobníku, který se 
prodloužil, cisterna má nižší těžiště, nové hydropneuma
ticky odpružené nápravy s rozchodem do kukuřice a přede
vším s novými disky 30,5“. V provedení s pneu 600/6030,5“ 
Michelin je možno aplikovat kejdu jak do porostu obilovin 
tak i do kukuřice. Cisterna bude k dispozici jak s vývěvou  
Jurop, tak i s čerpadlem Vogelsang. V roce 2010 bude praco
vat tato cisterna jako předváděcí model u naší firmy.
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To nejlepší z dopravní 
a aplikační Techniky
Vážení čtenáři,

Právě se vám dostalo do rukou další číslo našeho odbor
ného časopisu „Zemědělská doprava“ které vzniklo v re
kordně krátkém čase, díky kvalitní práci našeho grafického 
studia Rtm. V posledních dvou letech jsme žádné nové číslo 
nevydali, protože produkce našich dodavatelů byla mnohdy 
na půl i celý rok vyprodána a nemělo smysl dělat reklamu na 
něco, co zákazník ani neuvidí.

V současnosti se situace změnila, dodací termíny jsou již 
na úrovni roku 2006, tedy 5 – 6 týdnů, nabídka našich do
davatelů se vylepšuje, přicházejí nové modely a opět stoupá 
úloha předváděcích strojů. V tomto je naše firma připravena, 
protože i v dobách největšího prodeje činila naše flotila strojů 
na pronájem minimálně 6 strojů.

V loňském roce jsme na náš trh uvedli řadu novinek a neji
nak tomu bude i v roce 2010. V oblasti dopravy objemných 
materiálů nabízíme jako jediná firma na trhu jak „obyčejné“ 
návěsy Krampe a Annaburger, tak dva typy vozů s výtlačným 
čelem, jakož i nový vůz s rolovací podlahou Krampe Bandit.  
V naší nabídce jsou dva typy překládacích vozů na obilí 
Güstrower a Annaburger, dvě značky výrobců aplikačních  
cisteren na kejdu, systém hadicové aplikace kejdy atd.

Zkrátka náš program odpovídá reklamnímu sloganu 
z naší reklamy! „To nejlepší z dopravní a aplikační techniky 
na trhu“. U nás si může zákazník vybrat z celé řady modelů, 
náprav a pneumatik, aniž by musel dělat kompromisy.

V současné době platí více než kdy jindy, že se na trhu 
uplatní dopravní logistické systémy, které jsou ekonomické 
a podniku přinesou peníze. To nemusí být nejlevnější stroj, ale 
stroj s nejmenšími jednotkovými náklady na 1 tunu převeze
ného materiálu nebo 1 m3 vyaplikované kejdy.

Proto vám nabízíme praktické vyzkoušení naší techniky 
a porovnání s konkurencí přímo na místě vaší farmy.

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

Servis pro čerpadla a dělící hlavy   
Vogelsang

Od 1. ledna 2010 je naše firma oficiálním servisním  
partnerem firmy Vogelsang pro ČR pro oblast zemědělství. 
Firma Vogelsang je předním světovým výrobcem řezacích 
hlav a čerpadel pro cisterny a bioplynové stanice. Po nároč
ném servisním školení obdrželi naši technici servisní certi
fikát. Díky tomu jsme nyní schopni poskytnout rychlý a ce
nově přijatelný servis a dodávku náhradních dílů na všechny 
výrobky s logem Vogelsang, které se nacházejí na různých 
cisternách. Ke speciálním službám naší firmy pro rok 2010 
patří i prohlídka cisterny a její příprava na sezónu, včetně  
doporučení řešení případných oprav. 

Úvodník

Přední německý podnik služeb LU Metzger 
vsadil na dopravní techniku Annaburger

Podnik služeb LU Metzger z Messdorfu, který leží severně 
od Magdeburgu, patří ve svém oboru k největším a nejpro
gresivnějším v Německu. V rámci poskytování služeb pro 
bioplynové stanice provozuje 12 sklízecích řezaček a tomu 
odpovídající dopravní techniku. Na dopravní vzdálenosti 
nad 8 km jsou vhodné velkoobjemové vozy. Vedle dvou 
Schubmaxů s výtlačným čelem HTS 29.17 si firma Metzger 
objednala u firmy Annaburger dva zvláště velké senážní vozy 
HTS 33.03 o objemu 60 m3, vybavené nuceným řízením ná
prav a hydropneumatickým odpružením náprav a oje. Nyní 
mají vozy již za sebou úspěšně odpracované dvě sezóny.
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i ve švýcarsku používají dopravní Techniku 
ANNAbUrGer
Když jsem na stánku firmy Annaburger 
na výstavě Agritechnika 2009 diskuto
val s ředitelem firmy panem Ullrichem 
otázku nuceného řízení náprav, přišlo 
slovo na praxi. Náhodou u vedlejšího 
stolu seděl pan Christian Giger z firmy 
LU Giger ze Švýcarska, která již více jak 
rok používá špičkově vybavený výměnný 
systém nástaveb Multi Land Plus, a roz
hovor s ním byl velmi zajímavý.

Dlouholetá spolupráce s firmou  
Annaburger

Podnik služeb LU Giger ze Sevelenu 
ve Švýcarsku se specializuje na zeměděl-
ské služby v oblasti setí, zpracování půdy, 
sklizně obilovin a pícnin. V oblasti traktorů, 
řezaček a kombajnů vsadil na techniku John 
Deere. 

Již od roku 1993 trvá spolupráce s fir-
mou Annaburger, kdy bratři Gigerové za-
koupili první dva senážní vozy Annaburger 
HTS 100.04, v roce 1995 pak k nim přibyl 
další vůz HTS 101.04. Tyto vozy s kloubo-

vými nápravami fungují ke spokojenosti 
firmy Giger doposud. Na začátku roku 2009 
vyměnila firma LU Giger jeden ze starších 
vozů HTS 100.04 za nový výměnný systém 
Annaburger HTS 22.79.

Špičkově vybavený výměnný systém
V oblasti zemědělské dopravy dělám již 

více jak 10 let. Za tu dobu jsem viděl řadu 
dobře vybavených návěsů, a to i u konku-
rence. Když jsem viděl na jaře roku 2009 
v Annaburger tento „Švýcarský“ výměnný 
systém, tak jsem byl velmi překvapen. Má-
lokdy si zákazník na svůj stroj objedná 
tolik nadstandardních věcí od předních 
dodavatelů příslušenství. Tyto příplatkové 

položky, ale činí z výměnného systému 
Annaburger absolutní profi stroj.

Pokud začnu u podvozku, tak ten je vy-
baven hydropneumatickým odpružením 
náprav BPW s nuceným řízením náprav, 
o mazání podvozku a nástaveb se stará 
automatický systém mazání firmy Beka-
Max, pro regulaci tlaku v pneumatikách 
Michelin zvolila firma Giger dofukování 
od firmy PTG z Německa.

To vše jsme již v ČR prodali 1 – 2 krát, 
ale vždy jednotlivě, nikdy ne na jednom 
stroji. Firma LU Giger vybavila podvozek 
hned třemi nástavbami, které pasují do je-
jich programu, a sice rozmetací nástavbu, 
senážní nástavbu a plošinu na převoz  
balíků nebo palet. Ve Švýcarsku je nyní 
velice populární prodej kulatých balíků se 
silážní kukuřicí. Firma Giger tyto balíky 
balí a rozváží po farmách v horách. Na plo-
šinu o délce 7,4 m a šířce 2,55 m se vejde  
20 balíků s kukuřicí po 900 kg. Celkem 
tedy 20 tun.

S celým konceptem výměnného sys-
tému Annaburger je Christian Giger velice 
spokojen. Jen výměna mezi dvěma nástav-
bami trvá pouze 20 minut, což je pro flexi-
bilní podnik služeb velice důležité.

U firmy LU Giger pracuje celkem 5 stá-
lých pracovníků a přes sezónu 2 – 3 se-
zónní pracovníci.

 
Ing. Martin Hruška

Špičkově vybavený podvozek s nuceným řízením náprav, dofukováním a centrálním mazáním

Vlevo výměnný systém HTS 22.79 se senážní nástavbou, vpravo starší senážní vůz 101.04 z roku 1995
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přívozné cisTerny annaburger se vyplaTí

Přívozné cisterny Annaburger řady HT 
24.27 o objemu 21 m3 se  ve velkém pro
sadily ve východním Německu jako ve
lice ekonomický způsob dopravy kejdy 
na pole. Také v ČR se již objevují první 
podniky, které vsadily na tento trend. 
V roce 2007 jsme jednu takovouto cis
ternu dodali do společnosti Proma 
Mladá Boleslav a.s., která se zabývá cho
vem a výkrmem prasat. Uživatelem této 
přívozné cisterny se stala společnost ZD 
Luštěnice.

Speciální přívozná cisterna
Společnost Proma a.s. vlastní již ně-

kolik let aplikační cisternu Zunhammer 
o objemu 11 m3, kterou provozují právě 
v Luštěnicích. Dovoz kejdy na pole byl řadu 

let prováděn nákladními automobily Tatra 
o objemu 11 m3. Tak jak Tatry dosluhují, je 
třeba hledat náhradu. Proto nás společnost  
Proma a.s. oslovila v souvislosti s variant-
ním řešením pomocí přívozné cisterny An-
naburger HT 24.27 o objemu 21 m3, která 
by sloužila k přívozu kejdy na pole. Tuto 
cisternu jsme také v roce 2007 dodali,  při-
čemž na jaře roku 2008 jsme na cisternu 
domontovali hadicový aplikátor o záběru 
9 m se speciálními dávkovacími rotory na 
lihovarnické výpalky. 

Vysoký pracovní výkon cisterny  
Annaburger

Přívozná cisterna Annaburger o ob-
jemu 21 m3 je vybavena otočnou ojí, přední 

náprava je vzduchem odpružená, zadní 
náprava je kloubová výkyvná. V roce 2008 
odvezla cisterna Annaburger v Luštěnicích 
6500 m3 kejdy, 2500 m3 lihovarnických 
výpalků a v rámci podniku pak 1300 m3 
močůvky. Celkem tedy odvezla 10 300 m3 
hmoty. Přepravní výkon by byl ještě vyšší, 
kdyby v měsíci září a říjnu 2008 nechyběla 
kejda a lihovarnické výpalky.

S cisternou mohou nyní v Luštěni-
cích nejen přivážet kejdu, ale také apliko-
vat. Díky blízkosti Lihovaru a cukrovaru 
v Dobrovicích jsou k dispozici lihovar-
nické výpalky.

Vnitropodnikově počítají v Luštěnicích 
u 1 m3 kejdy s hodnotou 250 Kč, u liho-
varnických výpalků s hodnotou 2500 Kč. 
Celková vyflikovaná hodnota hnojiv 

touto cisternou byla za sezónu 2008 přes  
7 875 000 Kč.

Dopravní a aplikační výkon se u cis-
terny Annaburger v druhém roce nasa-
zení pohyboval do 1 km vzdálenosti okolo 
340 až 400 m3, do 8 km okolo 170 m3 a do 
10 km okolo 140 m3.

Rychlá návratnost investice
Přívozná cisterna Annaburger je v Luš-

těnicích na jaře používána pro dopravu 
kejdy a k polnímu aplikátoru. Po žních 
je nasazena s hadicovým aplikátorem při 
aplikaci kejdy nebo lihovarnických vý-
palků v malé dávce díky speciálním ro-
torům v dělících hlavách Dosimat. Při 
roční ceně hodnoty kejdy a výpalků ve 
výší 7,8 mil. Kč je cisterna v ceníkové ceně 
okolo 1 200 000 Kč zaplacena velice rychle. 
Dělenou dopravou na silnici se nahradí 2 
nákladní auta Tatra, 1 řidič a velké množ-
ství nafty.

V Luštěnicích jsou s přívoznou cister-
nou Annaburger velice spokojeni. Během 
dvou let se na cisterně neobjevil žádný 
problém, který bychom museli servisně ře-
šit. Nákladově je tato investice pro podnik 
velice zajímavá.

Ing. Martin Hruška
foto: Zdeňek ŠrýtrPřední náprava je vzduchem odpružena

Hadicový aplikátor v transportní poloze
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sysTém hnojení pomocí vlečných hadic  
vakuTec Turbo se prosazuje sTále více
Rakouská firma Vakutec má velké zkuše
nosti s hnojením horských luk kejdou po
mocí hadicového systému. Tento systém 
se v Rakousku a ve Švýcarsku osvědčil 
tak, že se v inovované podobě dostává 
i do nížin a k podnikům služeb ve vý
chodním a severním Německu.

Pro časnou aplikaci kejdy a vysoké 
výkony

Nový systém aplikace kejdy firmy Va-
kutec je založen na profesionální technice 
s profi komponenty a vysokým výkonem 
celé linky.

Je určen pro velké i středně velké ze-
mědělské podniky a podniky služeb. Díky 
nízké hmotnosti hadicového aplikátoru 
a traktoru lze aplikaci kejdy provádět 
časně na jaře (již v únoru a březnu) na 
pozemcích, kam se s cisternou nikdo ne-
dostane. 

Systém vlečné hadice je vhodný také 
pro dělenou dávku kejdy ve více dávkách 
v porostu, na svažitém terénu a všude tam, 
kde je požadován vysoký výkon v m3/ho-
dinu. Díky těmto faktorům se systém 
rozšiřuje také u farmářů v severním Ně-
mecku.

Předvádění ve východním Německu
Na jaře roku 2009 jsme s jedním spe-

cialistou na kejdu navštívili jeden podnik 
služeb, který pracuje v oblasti Krušných 
hor nedaleko od Cínovce. Tento podnik 
používal dříve samochod Horsch, nyní 
vlastní samochod AG-Chem Terragator 

na aplikaci kejdy a několik přívozných cis-
teren Annaburger HT 24.27.

Z důvodů povětrnostních podmínek 
a trendu hnojení kejdou v porostu obilovin 
si vyžádal od firmy Vakutec odzkoušení 
systému Vakutec Turbo v jeho podmín-
kách. Základem systému s vlečnou hadicí 
je u firmy Vakutec čerpací stanice, která je 
u modelu určeného pro hnojení v normál-
ních podmínkách (ne ve svažitém terénu), 
složena z rotačního čerpadla SX. Toto čer-
padlo má vysoký výkon a solidní parame-
try z hlediska hospodárnosti provozu. Je 
robustní, odolné cizím předmětům a vy-
značuje se dlouhou životností. V čerpacím 
agregátu je čerpadlo spojeno s Profi vývě-
vou Vakutec, která slouží pro rychlé vy-
prázdnění vlečné hadice od kejdy. Vysoký 
výkon vývěvy umožňuje rychlé vyčištění 
hadice pomocí čistícího míčku v hadici. 
Po vyfouknutí hadice je možno hadici na-
rolovat na naviják.

Příslušenství a systém pro profi  
podniky

Pro snažší manipulaci s 600 m dlou-
hou speciální hadicí slouží naviják VA 600, 
který se upíná u aplikačního traktoru na 
čelní závěs hydrauliky. Pomocí navijáku 
může obsluha položit na pole hadici a na 
konci jí narolovat.

Firma Vakutec používá u svého sys-
tému speciální hadici s kostrou z nylonu 
a speciální gumovou vrstvou uvnitř a na-
povrchu. Dá se zvolit mezi různými prů-
měry hadice s ohledem na průchodnost 

a opotřebení hadice. Spojení hadic se pro-
vádí pomocí speciálních spojek s malým 
opotřebením a vysokou životností.

Pro exaktní aplikaci se u systému 
s vlečnou hadicí používá přesný průtoko-
měr kejdy, podle kterého určuje obsluha 
traktoru s aplikátorem aplikační dávku. 
Průtokoměr se nemusí cejchovat a má vy-
sokou přesnost.

Zkušenosti z praxe

Čerpadlo Vakutec  
umístěné přímo u bioplynové stanice

Čerpadlo, kontejner  
a přívozné cisterny u podniku služeb

Verze šnekového čerpadla  
pro alpské terény a svahy s tlakem 16 bar

Při skončení práce si traktor navine hadici na špulku.
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Firma Vakutec používá speciální lehké 
hadicové aplikátory se záběrem 9 až 24 
metrů. K dispozici je také botkový apli-
kátor firmy Bomech určený do travních 
porostů.

Na Krušných horách byla čerpací sta-
nice spojena s polním kontejnerem, kam 
byla kejda přivážena přívoznými cisternami 
Annaburger. Odtud byla kejda pumpována 
pomocí hadice k lehkému traktoru s ha-
dicovým alikátorem. Obsluha aplikátoru 
a čerpací stanice byla spojena vysílačkou. 
Aplikace kejdy lehkým traktorem probíhala 
bez problémů s výkonem 120 m2/hodinu. 
Na poli bylo občas vidět místa s větší vlh-
kostí, kde by cisterna zcela určitě zapadla.

Odborníci v souvislosti s hadicovým 
způsobem aplikace kejdy hovoří o alter-
nativě k aplikační lince se samochodným 
aplikátorem a řadou přívozných cisteren, 
která denně vyaplikuje 1200 m3 kejdy. 
U tohoto způsobu je výkonnost obdobná,  
ne-li vyšší při podstatně nižších nákladech 
na aplikaci a při menším tlaku na půdu.

Zkušenosti z praxe
www. zemedelskadoprava. cz

Nízký tlak na půdu
Stále více praktiků a podniků služeb 

dnes mluví o dělené aplikaci kejdy pomocí 
přívozných cisteren a lehké aplikační cis-
terny. Verze tažené vlečné hadice Vakutec 
je další alternativou pro vysoké výkony,  
aplikaci na jaře a s nízkým tlakem na 
půdu.

Druhý den byla čerpací stanice nasa-
zena přímo u bioplynové stanice, respek-
tive u zásobníku na fugát. Odtud byla asi 
600 m vedena na pole a zde spojena s další 
600 m dlouhou hadicí, která šla k trak-
toru s hadicovým aplikátorem. Ten od 
firmy Vakutec je speciálně konstruován 
pro tyto účely, má svahové vyrovnávání, 
je ovládán pomocí Joysticku, je vybaven 
reversací směru točení řezací hlavy, při ná-
razu o překážku dojde k vyklopení ramena 
aplikátoru. Při jízdě po silnici má aplikátor 
malou přepravní šířku.

Jako čerpací jednotku lze použít  
cisternu Turbofass

Jako druhou možnou variantu lze zvo-
lit cisternu s turbočerpadlem, která stojí na 
kraji pole a nahrazuje funkci kontejneru na 
kejdu. Díky rotačnímu čerpadlu je možno 
kejdu dopravovat také pomocí hadice 
k aplikátoru. Tuto verzi budeme předvádět 
v podmínkách ČR na jaře roku 2010.

Ing. Martin Hruška

V roce 2009 dodala firma 
Vakutec na Slovensko první cis-
ternu s turbočerpadlem o objemu 
12,5 m3, kde lze odmontovat nový 
hadicový aplikátor Rollstop a ten 
použít na extrémním svahu. Spo-
jení mezi cisternou a aplikátorem 
dělá hadice. V normálních pod-
mínkách bude provádět aplikaci 
cisterna s hadicovým aplikátorem, 
v extrémních svazích se apliká-

tor nasadí na malý lehký traktor. 
Snímky z PD Sklabiňa na Oravě, 
kde nová cisterna pracuje jsou ze 
zaškolení obsluhy. Cisterna s tur-
bočerpadlem funguje v tomto pří-
padě jako mobilní čerpací stanice, 
ke které se přiváží kejda a ta se 
čerpá hadicí přes cisternu k hadi-
covému aplikátoru. V roce 2010 
bychom tento systém rádi ukázali 
v ČR v praktickém provozu.

první kombinovaná cisTerna vakuTec pracuje  
v pd sklabiňa na slovensku

Žádné koleje a utlačení půdy, přesná aplikace, malý traktor a možnost práce na svahu

Hadicový aplikátor Vakutec při práci v Krušných horách
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logisTika při sklizni a dopravě siláže   
u bioplynových sTanic 
Ještě mnoho prostoru k úsporám
V sousedním Německu je v současnosti 
v provozu více jak 5000 bioplynových 
stanic. Hlavním substrátem je zde silážní 
kukuřice a právě její sklizeň a doprava do 
místa uložení přináší řadu možností pro 
optimalizaci nákladů. Zajímavé prak
tické měření v době sklizně silážní kuku
řice udělali v Ústavu pro zemědělství ve 
Freisingu (Bavorsko) s jehož závěry Vás 
seznámíme v následujícím článku, který 
byl otištěn v německém odborném časo
pise Eilbote 24/2008.

Substráty pro „krmení“ bioplynové 
stanice přestavují více jak 50 % ročních ná-
kladů u bioplynové stanice. K těmto závě-
rům došli odborníci z Bavorského ústavu 
pro zemědělství ve Freisingu. Právě silážní 
kukuřice je ve více jak 80 % bioplynových 
stanic nejpoužívanějším substrátem. Pro 
hospodárný provoz bioplynové stanice je 
proto velice důležité u všech nákladových 
položek „utáhnout nákladové šrouby“.

S cílem zjistit, jaké náklady je možno 
již během sklizně silážní kukuřice ušet-
řit,  provedl  výzkumník  Martin  Strobl 
z Bavorského ústavu pro zemědělství sé-
rii měření v průběhu celého sklizňového 
řetězce. Měření, které probíhalo na pod-
zim roku 2007 zahrnovalo 7 dní. Dopo-
sud se používala pro tuto oblast jen data 
z literatury.

Sklízecí řezačka a dvanáct odvozných 
prostředků

Pod pojmem „Sklizňová logistika“ je 
možno vidět sklizeň, dopravu a uložení 

materiálu na žlabu nebo ve vaku. Jako mě-
řené hodnoty byly použity náklady v Euro 
na tunu čerstvé hmoty. Pro test byla pou-
žita řezačka od podniku služeb s výkonem 
650 k a záběrem adaptéru 7,5 m. Měřen byl 
čas od odvozu až po uložení na bioplynové 
stanici. Také problémy na poli byly zahr-
nuty do propočtů. Sklizeň byla prováděna 
na 168 ha plochy, plocha byla rozdělena na 
72 parcel po 2,3 ha. Vzdálenost z pole do 
bioplynové stanice byla jen 2,5 km. To je 
relativně malá vzdálenost, běžně je v Ně-
mecku vzdálenost na pole větší.

Na této ploše sklízela linka v průměru 
49 t čerstvé hmoty na hektar. Pro odvoz 
bylo k dispozici 12 odvozných prostředků.
Objem jednoho vozu byl v průměru 35 m3, 

tedy asi 13,7 t čerstvé hmoty v korbě. Cel-
kem mohl výzkumník Strobl vyhodnotit 
asi 638 odvozů. Ukládání hmoty na siláž-
ním platu prováděli dva kolové nakladače 
a jeden traktor. 

Během měření byl zaznamenáván ča-
sový snímek u všech strojů v lince, byla 
zvážená hmotnost nákladu a změřena spo-
třeba paliva, to vše pomocí GPS-datalogo-
vého přístroje.

Spotřeba paliva u řezačky největší
V průběhu 7 dní činila průměrná vý-

konnost řezačky 87 t/h. Jednotlivé do-
pravní prostředky odvezli za hodinu 18 tun 
čerstvé hmoty. Dusací prostředek zvládl na 
platu udusat 39 tun čerstvé hmoty/h.

Díky tomuto zjištění se dá vysledovat 
počet odvozných a dusacích prostředků: 
Je-li výkonnost odvozných prostředků 18 t, 
pak při výkonu 87 t/h je potřeba k odvozu 
4,9 ks návěsů a pro dusání je potřeba 0,5 ks 
dusacích prostředků na jednu odvozovou 
jednotku (návěs).

Zemědělská doprava

Profi doprava v Taurusu Protivanov – kombinovaný vůz HTS 22.04/03 Foto: Petr Širůček

Třínápravový Schubfix HTS 29.18 umožňuje komprimaci hmoty Foto: Martin Rosta (www.farmweb.cz)
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S 1 litrem nafty dokáže sklízecí řezačka 
sklidit 1,06 t čerstvé hmoty silážní kuku-
řice, návěs odvézt 1,82 t hmoty a dusací 
prostředek utlačit 2,08 t hmoty. Aby se 
dala sklidit 1 t hmoty, odvést a udusat je 
třeba 0,09 hodiny práce stroje nebo perso-
nálu. Spotřeba nafty se pohybovala okolo 
2 l nafty na 1 t čerstvé hmoty.

Doprava představuje největší náklady
Tyto výsledky ohledně spotřeby a vý-

konnosti vyhodnotil Martin Strobl také 
v ekonomické rovině. Na hodinu práce 
řezačky připadá 125 Euro, pro hodinu do-
pravy připadá 40Euro a pro hodinu dusání 
platí náklad 20 Euro. Mzdu obsluhy ohod-
notil nákladem 10 Euro/hodinu. U ceny 
nafty použil 1 Euro/1 litr nafty.

Výsledek: Nasazení sklízecí řezačky vy-
chází na 4,5 Euro na každou tunu čerstvé 
hmoty, obsluha stojí 1 Euro/tunu čerstvé 
hmoty, doprava 3,4 Euro/tunu hmoty a du-
sání představuje náklad 1,5 Euro/t hmoty.

Jak silně se na nákladech podílí cena 
nafty ukazuje následující propočet: se 
zdvojnásobením ceny nafty se zvednou 
celkové náklady o 2 Euro.

Nejlepší a nejhorší den se lišil  
o 3,4 Euro/tunu

Aby výzkumník Martin Strobl zjistil 
optimální potřebu strojů, rozebral po-
stupně nejhorší a nejlepší den z hlediska 
výkonnosti a nákladů. Nejhorší den či-

Zemědělská doprava
www. zemedelskadoprava. cz

nila výkonnost řezačky 73 t hmoty/ho-
dinu, nejlepší den činila naproti tomu 
111 t/hodinu. Přepočteno na náklady 
činily náklady nejlepšího dne u 1 tuny 
čerstvé hmoty 5,81 Euro a u horšího dne 
9,19 Euro/1 tunu čerstvé hmoty.

Vezmeme-li v úvahu, že takovéto vý-
kyvy je možno vidět v průběhu 7 dní 
u jedné linky, naskýtá se otázka jaké vý-
kyvy jsou u různých sklizňových linek.

Optimalizace sklizňové vzdálenosti
Jako příklad pro rozdílné výkony linky 

byl jmenován případ příznivého dne, kdy 
řezačka jela na silnici jen 7,5 km, skli-
dila 31,4 ha, při průměrné velikosti pole 
7,85 ha. Při nepříznivém dni strávila ře-
začka na silnici 50 km a zvládla jen 17,3 ha, 

při průměrné velikosti pole 2,15 ha. Nepří-
znivé podmínky zvyšují náklady na skli-
zeň (stroj a personál) oproti lepšímu dnu 
o 74 centů na 1 tunu hmoty.

Při lepším dnu bylo sklizeno 760 t čer-
stvé hmoty, přitom rozdíl vícenákladů na 
1 den činí plných 560 Euro. 

Pro plánování nasazení řezačky a celé 
linky to znamená lepší plánování a opti-
malizaci s cílem snížení nákladů.

Zvýšení nosnosti odvozných  
prostředků

Také u spotřeby nafty v dopravě vidí 
Martin Strobl potencionál pro optimali-
zaci a snížení nákladů. Velké návěsy s nos-

ností 14 až 18 tun potřebují asi 0,4 l nafty 
na 1 t čerstvé hmoty. Menší vozy s nosností 
10 tun až 14 tun potřebují ale již 0,5 l/t 
hmoty. Vyšší spotřeba nafty dělá u 1200 t 
hmoty plných 120 Euro na každý vůz.

Na trhu jsou v současnosti třínápra-
vové vozy (Annaburger, Krampe) s dél-
kou korby 9 a 10 m a objemem 50 – 60 m3 
s nosností 24 – 25 t silážní kukuřice. Tímto 
směrem může jít cesta snižování nákladu 
na 1 t hmoty.

Zvolte optimální dusací prostředek
Třetím slabým místem každého skliz-

ňového řetězce je příjem hmoty na žlabu 
a dusání. Při měření spotřeby třech nakla-
dačů zjistil Martin Strobl rozdíl ve spo-
třebě mezi 21 – 34 l nafty/hodinu práce 

nakladače. Má-li dusací prostředek o 30 % 
vyšší spotřebu znamená to více náklad 
713 Euro.

Dusací prostředky mají dva základní 
úkoly, rozprostřít hmotu a udusat jí. Pro 
rozdělování je potřebná velká tlačná síla 
a výkon. Důležitý je tedy pohon a pneu-
matiky. Pro dusání je důležitá hmotnost 
dusacího prostředku. Optimální dusací 
prostředek má tedy široký štít na rozhrno-
vání, vysoký výkon motoru, jakož i velkou 
vlastní hmotnost a závaží.

Závěr:
Pro optimalizaci nákladů při sklizni 

silážní kukuřice pro chov skotu a přede-
vším pro bioplynové stanice je třeba zvýšit 
nosnost odvozných prostředků, tedy jejich 
velikost oproti současné technice. Dále 
je třeba lépe plánovat nasazení řezačky 
a vhodnou skladbu sklizňových ploch. 
V oblasti dusání je třeba zvolit co nejtěžší 
a nejobratnější dusací prostředek s velkou 
lžící (štítem) a velkou hmotností. Přitom 
je třeba dbát na spotřebu prostředku na 
1 hodinu práce.

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

www.senazovani.cz

Schubmax HTS 29.17 při sklizni v ČR Návěs Krampe BB 800 o objemu 46 m3 HTS 22.79 v ZS Skalsko

Sklizeň silážní kukuřice na bioplynové stanici Čejč
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profesionální linka na aplikaci kejdy   
od firmy crs markeTing s.r.o.
Firma CRS Marketing s.r.o. Čížkovice 
byla a stále je v řadě oblastí tzv. pioný
rem, který přichází jako první s novými 
a perspektivními technologiemi. V ob
lasti „profi“ aplikace kejdy jsme v roce 
2009 uvedli do provozu kompletní apli
kační linku složenou z nosiče Claas Xe
rion 3300 a cisternové nástavby Vakutec 
o objemu 12 m3, včetně přívozu pomocí 
přívozných cisteren Annaburger. Novým 
majitelem samochodu Claas se stala 
firma Agroslužby Žďár nad Sázavou.

Agroslužby Žďár nad Sázavou vsadily 
na osvědčenou techniku

Službaři z Veselíčka, kde sídlí firma 
Agrioslužby Žďár nad Sázavou nejsou 
v oblasti aplikace kejdy samochodnou 
technikou žádní začátečníci. Již v roce 
1995 zakoupili jako jedni z prvních sa-
mochod Farmtrac s nástavbou Vakumat 
(nyní Vakutec). S tímto samochodem na 
bázi traktoru Fendt pracovali až do ny-
nějška především při aplikaci kejdy do po-

rostu kukuřice. Protože, ale tato technika 
postupně zestárla, rozhlíželi se po něčem 
novějším. Díky tomu, že jsou Agroslužby 
Žďár také naším zákazníkem v oblasti va-

kování, techniky Güstrower a Annaburger, 
padla volba na samochod Claas s nástav-
bou Vakutec.

Dodávka nového samochodu proběhla 
v rekordním čase, mimo jiné také záslu-
hou společnosti Agrall Bantice. V květnu 
stál nový samochod na dvoře ve Veselíčku, 
připraven do nové sezóny.

Přívoz kejdy je velice důležitý
Pokud nevíte co všechno samochodný 

aplikátor kejdy zvládne, nedovete si v praxi 
představit, jak důležitý je přívoz kejdy 
a obecně logistika. Ve Veselíčku vlastní 
jeden výměnný systém HTS 29.79 s cis-
ternovou nástavbou 21 m3. Ten bylo nutno 
vybavit nasávacím trychtýřem, stejně tak 
všechny cisterny v lince. Díky spolupráci 
s majitelem přívozné cisterny Anaburger 
HT 24.27 a zapůjčením přívozné cisterny 
z naší firmy se problém logistiky vylepšil. 
V provozu byla nasazena ještě přívozná 
cisterna o objemu 15 m3. V průběhu roku 
si v Agroslužbách pořídili ještě jednu pří-
voznou cisternu Annaburger, takže linka 

nyní čítá 3 cisterny o objemu 21 m3 a jednu 
cisternu 15 m3.

Samochod začínal v květnu při aplikaci 
kejdy do kukuřice, následně do obilovin 
a po sklizni obilovin při zapravování kejdy 
do půdy pomocí radličkového kypřiče 
Konskilde. V polovině srpna 2009 měla 
linka vyflikováno asi 40 000 m3 kejdy.

Sázka na komplexní služby
Díky spolupráci s firmami Annaburger 

a Vakutec jsme schopni řešit jakýkoliv logis-
tický problém při aplikaci a odvozu kejdy. 
Od začátku roku 2010 se budeme snažit 
naše služby vylepšit o značkový servis na 
čerpadla a dělící hlavy firmy Vogelsang. 
V listopadu roku 2009 byli naši servisní 
technici vyškoleni přímo u firmy Vogel-
sang, takže nyní jsme schopni nabídnout 
své služby jak majitelům konkurenčních 
cisteren tak i bioplynovým stanicím, kde 
jsou čerpadla Vogelsang velice rozšířena.

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

Aplikace kejdy

Profesionální řešení dopravy kejdy, přívozné cisterny Annaburger

Přívozná cisterna Annaburger HT 24.27 o objemu 21 m3 u samochodu Xerion  Foto Martin Rosta (www.farmweb.cz)

Nosič Claas Xerion s cisternovou nástavbou Vakutec
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překládací vozy güsTrower gTu 25
kvaliTa za dobrou cenu
Náš obchodní partner firma Güstrower 
se před několika lety začala vedle výroby 
velkoplošných rozmetadel minerálních 
hnojiv zajímat také o oblast zemědělské 
logistiky, respektive o výrobu překlá
dacích vozů. Díky překládacím vozům 
může farmář nebo podnik služeb ušetřit 
velké množství finančních prostředků.

Zvýšení výkonu mlátičky o 25 %
Jedním z důvodů velkého zájmu pod-

niků služeb v ČR o překládací vozy je sku-
tečnost, že se díky překládání za jízdy dá 
zvýšit výkon mlátičky o 25 %.

Vlastní-li zemědělský podnik, nebo 
podnik služeb mlátičku velikosti Claas Le-
xion 600, zvládne za den sklidit 40 ha obi-
lovin a více. Při navýšení výkonu o 25 % 
je to navíc každý den 10 ha. U tří mlátiček 
je to navíc 30 ha. Počítáme-li s náklady na 
1 ha ve službách okolo 1600 Kč/ha, dá se 
denně ušetřit 48 000 Kč. 

Efekt překládacího vozu podle délky 
nasazení:

30 dní/rok
30 x 48 000 Kč = 1 440 000 Kč
60 dní/rok
60 x 48 000 Kč = 2 880 000 Kč

U třech mlátiček se dá za sezónu díky 
překládacímu vozu vydělat 1,4 – 2,8 mil.
Kč.

Jaké jsou náklady na překládací vůz?
Zahrneme–li do propočtu nákladů 

cenu stroje, odpis stroje 5 let, náklady na 
traktor, obsluhu a naftu, dostaneme se na 
náklad na 1 den okolo 16 000 Kč.

Odečteme-li 48 000 Kč – 16 000 Kč = 
32 000 Kč. Částka 32 000 Kč na 1 pracovní 
den při sklizni je zisk podniku služeb. Podle 
počtu dní nasazení se úspora zvyšuje.

Lehký a obratný překládací vůz 
Güstrower

Překládací vozy Güstrower GTU 25 
jsou lehké a kompaktní vozy s objemem 
25 m3 s rozšířením zásobníku na 28 m3. 
Základem vozu je robustní Buggy náprava 
BPW nebo ADR s rozchodem 1,8 m a vel-
kými pneumatikami 650/65-30,5“. Takto 
velké pneumatiky nenajdete ve standardu 

u žádného jiného překládacího vozu na 
trhu. Díky tomu se vůz lehce táhne a má 
malou spotřebu nafty. Výrobce uvádí mi-
nimální výkon traktoru okolo 170 k. K no-
vinkám modelové řady 2010 patří hydrau-
licky ovládaná čistící klapka šneku, nový 
tvar zásobníku, možnost dodatečné mon-
táže vážicího zařízení a nový typ plachty. 
K vozu je možno objednat i jiné typy pne-
umatik. Překládací vůz GTU 25 lze vedle 
obilí použít také na přepravu prášku k roz-
metadlům a secím strojům.

Firma Fips Hrušovany nad Jevišovkou 
– první zákazník v ČR

V loňském roce (2009) jsme dodali 
krátce před začátkem žní první překládací 
vůz Güstrower GTU 25 firmě Fips s.r.o. 
z Hrušovan nad Jevišovkou. Tento pod-
nik služeb vlastní 4 mlátičky Claas Lexion 
a poskytuje služby jak na Slovensku tak 
v ČR. Majitel firmy pan Spišjak byl s nasa-
zením překládacího vozu velice spokojen, 
v průběhu sezóny se nevyskytla žádná zá-
vada. Vůz byl v části sezóny pronajat a pra-
coval v oblasti okolo Jihlavy na pozemcích 
společnosti Eurofarms. Tato česko–britská 
firma je známa tím, že nepouští na pole 
těžkou odvozní techniku a sází na podniky 
služeb s překládacími vozy.

Ing. Martin Hruška

Bez jakékoliv úpravy lze použít překládací vůz i na plnění rozmetadla minerálních hnojiv

Nový tvar zásobníku u modelové řady 2010

Překládací vůz Güstrower GTU 25 se osvědčil i v kopcovitém terénu Foto: Petr Šimek Foto: Petr Šimek
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vakuTec – specialisTa na kejdu
Rakouská firma Vakutec prodává své 
výrobky na našem trhu již od roku 1993. 
Její filosofií je dodávka lehkých a nízkých 
cisteren, které dokáží kejdu přesně apli
kovat v porostu obilovin a kukuřice, aniž 
by nadělaly nějakou škodu. Filozofie 
firmy Vakutec je založena na maximál
ním využití hnojné hodnoty kejdy a ex
celentním poradenství ke každé prodané 
cisterně .

Nový model lehké cisterny  
pro hnojení v porostu

Novinkou na našem trhu je nová řada 
aplikátorů kejdy Vakutec EKO Line s ob-
jemem 10,5 m3, 12,5 m3 a 15 m3 s nízkou 
hmotností, možností volby mezi vývěvou 
nebo tzv. turbočerpadlem. Tato druhá 
verze umožňuje navíc oproti jiným cis-
ternám odpojení hadicového aplikátoru, 
zapojení na menší traktor a spojení turbo-
čerpadla s tímto hadicovým aplikátorem. 
Díky tomu je možno na extrémním svahu 
aplikovat kejdu za všech okolností.

K základním vlastnostem cisteren Va-
kutec patří nízká hmotnost, nízká výška 
cisterny a z toho pramenící nízké těžiště. 
Díky tomu je každá cisterna Vakutec doma 
jak na rovině tak i ve svažitém terénu. 
Zákazník může vybírat ze širokého pří-
slušenství, jako je zařízení pro aplikaci na 
svahu, dávkovací šoupě na ovládání dávky 
kejdy, variabilní dávkovací hlava Exo-cut. 
Ve standardu lze každou cisternu Vakutec 
vybavit nápravami pro aplikaci v porostu 
kukuřice. Pokud jsme u náprav, všichni 

zákazníci firmy Vakutec hodnotí pozitivně 
komfortní Buggy nápravy, které firma Va-
kutec montuje na své cisterny. Velice dobrý 
je u těchto náprav i úhel zatáčení řiditelné 
nápravy, díky němuž se otočí souprava 
lehce na souvrati.

Nový hadicový aplikátor Rollstop
Další novinkou letošní sezóny je 

lehký hadicový aplikátor Rollstop, který 
má transportní šířku jen 2,5 m, je lehký 
(500 kg) a zároveň velice přesně dávkuje 
kejdu do porostu. Na rozdíl od všech ostat-
ních aplikátorů se nesklápí pro transport 
nahoru, ale flexibilní hadice se rolují.

Na rozdíl od všech ostatních apliká-
torů používá firma Vakutec velice pokro-
kový systém ovládání cisterny pomocí 
Joysticku s uplatněním funkce automatiky 
pro rozložení hadicového aplikátoru. Po 
stlačení jednoho tlačítka se ramena apliká-
toru rozloží do pracovní polohy, hadice se 
odrolují a zapne se řezací hlava. Obsluha 
jen nastaví otevření dávkovacího šoupěte 
a může se aplikovat. Všechny funkce lze 
samozřejmně ovládat z Joysticku samo-
statně. Po přepnutí vypínače se pomocí 
Joysticku ovládá nasávací ruka.

Při každém zavření dávkovacího šou-
pěte se automaticky změní směr otáčení 
řezací hlavy Exo-cut. Díky tomu se zvýší 
životnost řezacích nožů a protiostří. Ha-
dicový aplikátor Rollstop se dá jednoduše 
odpojit.

Cisterna Vakutec s turbočerpadlem
Pro určité situace, kdy je například 

hluboká nasávací jímka nebo hustá ho-
vězí kejda, je možno vedle vývěvy použít 

Technika na aplikaci kejdy

Aplikátor kejdy Vakutec VA 15000 s malým traktorem v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou

Cisterna Vakutec s turbočerpadlem při nasávání

Cisterna Vakutec je vybavena i pro horní plnění separátním čerpadlem
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systém tzv. turbočerpadla. Firma Vakutec 
přišla s tímto řešením jíž před řadou let, 
přičemž používá kombinovaný agregát 
Jurop Julia, který se vyznačuje vysokým 
výkonem a dlouhou životností. Systém 
funguje tak, že vývěva saje z hloubky ke-
jdu pomocí podtlaku, v okamžiku kdy se 
kejda setká s oběžným čerpadlem, přebírá 
dopravu toto čerpadlo. V praxi se díky to-
muto systému dá realizovat o 2 – 3 m větší 
nasávací hloubka, při nasávání má turbo-
čerpadlo výkon 4 – 5 m3/minutu.

Druhou funkcí turbočerpadla je mož-
nost použití cisterny pro přečerpávání 
kejdy z jedné jímky do druhé nebo jako 
čerpací stanice při systému hadicové apli-
kace kejdy.

Firma Vakutec staví své cisterny na 
přání zákazníků a přizpůsobí se každému 
požadavku zákazníka. Cisterny Vakutec se 
vyznačují dlouhou životností a vysokou 
technickou úrovní. To ocení především 
nároční zákazníci, kteří chtěji s cisternou 
hnojit a ne „recyklovat kejdu“

Cisterny Vakutec jsou ideální pro 
hnojení v porostu

Největší efekt z využití kejdy dosáhne 
farmář, pokud použije kejdu do porostu. 
Na jaře je k dispozici asi 60 dní na aplikaci, 
na podzim 30 dní. Nejlépe využívají po-
tencionál kejdy ozimá pšenice a kukuřice. 
Díky agregaci s menším traktorem, díky 
pohonu vývěvy nebo turbočerpadla jen 
400 ot/minutu a díky nízkým otáčkám mo-
toru traktoru lze dosáhnout nízké spotřeby 
paliva při aplikaci oproti jiným cisternám.  
Cisterna Vakutec do 15 m3 objemu vyba-
vená velkými flotačními radiálními pneu-
matikami, lehkým hadicovým aplikátorem 
a malým traktorem se pohybuje v porostu 
obilovin bez problémů na rozdíl od těž-
ších cisteren o objemu 18 m3. Díky celkové 
hmotnosti cisterny 21 t je možno jak na 
silnici tak na poli realizovat tlak v pneu-
matikách okolo 2 bar, což je přijatelné pro 
utlačení půdy i pro nosnost gum bez nut-
nosti použití dofukování pneumatik.

Ing. Martin Hruška

Ovládací skříňka s joystickem slouží ke komfortnímu 
ovládání cisterny

Obec Netín se nachází na Vysočině 
nedaleko od Velkého Meziříčí v po
měrně kopcovité krajině, která přeje 
chovu skotu. Právě zde hospodaří ve
lice progresivní farmář pan František 
Němec, který se v roce 2008 umístil 
v soutěži Živnostník roku na krásném 
3. místě. 

František Němec hospodaří se svou 
rodinou na 150 ha zemědělské půdy 
v obci Netín na Vysočině. Asi 50 ha vý-
měry jeho farmy zaujímají louky a pas-
tviny, asi 50 ha je určeno pro pěstování 
plodin, které jsou určeny k prodeji. 
Chová 70 ks dojnic a 130 ks mladého 
dobytka. Dojnice jsou ustájeny ve stáji 
s mechanickými lopatami pro odkliz 
kejdy, její produkce je asi 2000 m3 za 
rok.

Lehká cisterna Vakutec do svaži-
tého terénu

Na jaře roku 2009 si pan Franti-
šek Němec objednal novou aplikační 
cisternu od firmy Vakutec, model VA 
10 500 o objemu 10,5 m3 s hadicovým 
aplikátorem o záběru 12 m.

Kejda a močůvka je aplikována 
na jaře do porostů (pšenice a ječmen 
ozimý, kukuřice, pícniny.) 

„S cisternou Vacutec jsem po roce 
provozu velmi spokojen, cisterna se 
jednoduše ovládá, lehce se táhne, takže 
mohu použít na tahání cisterny traktor 
s výkonem 120 k (Claas Arion 520 Ce

bis)“ říká pan František Němec. Výkon 
vývěvy odzkoušel při nasávání z jímky 
ve vzdálenosti cca 25 m, bez problému.  

„V roce jsem vyzkoušel také aplikaci 
lihovarských výpalků do porostu obi
lovin a po sklizni prvních sečí pícnin. 
Spolupráci s lihovarem Závar Černá si 
velice pochvaluji. Aplikace kejdy a vý
palků přináší zajímavý ekonomický 
efekt ve vztahu k nákupům průmyslo
vých hnojiv.“ říká pan František Ně-
mec.

V roce 2010 plánují na Farmě rodiny 
Němcových v Netíně naplno vyzkoušet 
aplikaci kejdy v porostech kukuřice, 
kterou v loňském roce nestihli.

Kejda a lihovarnické výpalky jsou 
velice hodnotným a zajímavým hno-
jivem. Pokud se aplikují kvalitní tech-
nikou ušetří farmář velké množství fi-
nančních prostředků.  

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

na rodinné farmě němcových v neTíně 
jsou s vakuTecem spokojeni
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rovnoměrná aplikace 12 000 m3 kejdy 
ve společnosTi zp osTrov a.s.
Aplikační cisterny Vakutec nejsou levné 
cisterny, svým zákazníkům přinášejí 
ale vysokou přidanou hodnotu. Zvláště 
v podmínkách Vysočiny, kde je zvlněná 
krajina a místy i kopcovitý terén se tyto 
lehké cisterny velice osvědčily. Zde jsou 
zkušenosti ze společnosti ZP Ostrov a.s.

Vysoký podíl živočišné výroby
Malé městečko Ostrov najdete na hlavní 

cestě ze Žďáru nad Sázavou do Velké Bí-
teše. Místní zemědělský podnik hospodaří 
na ploše 1200 ha zemědělské půdy, z toho 
je 1000 ha orné půdy. V podniku chovají 
asi 510 ks dojnic s průměrnou užitkovostí 
9300 l, další specializací je výkrm prasat. 
Celková koncentrace živočišné výroby 
je zde 950 VDJ (velká dobytčí jednotka). 
Většina pěstovaných plodin je pro potřeby 
živočišné výroby, jen na menší ploše se 
pěstuje řepka a na asi 80 ha brambory.

Vysoká rovnoměrnost aplikace
V roce 2008 zakoupili v ZP Ostrov a.s. 

novou cisternu Vakutec VA 14800 o ob-
jemu 14,8 m3 prostřednictvím našeho pro-
dejce, firmy Agrocentrum ZS Lavičky. Jak 
je u Vakutecu zvykem, je cisterna vybavena  

pro aplikaci na svahu, má lehký hadicový 
aplikátor o záběru 9 m – Swing-up, velká 
kola 600/55-26,5“ Trelleborg, robustní 
buggy nápravy s vysokým úhlem natáčení 
na souvrati. Celá cisterna je ovládána kom-
fortním elektrohydraulickým systémem 
s ovládacím Joystickem.

„Ročně v podniku vyaplikujeme cis
ternou Vakutec asi 12 000 m3 kejdy“ říká 
pan Jan Petrlík, předseda představenstva 
společnosti a dodává „velice kladně hod
notím přesnost dávkování kejdy, a to i na 
svažitých pozemcích. Kejdu aplikujeme 
před setím obilovin, na trvalé travní po
rosty, na pícniny na orné půdě a od roku 
2009 také do kukuřice. V roce 2009 jsme 
to odzkoušeli poprvé a na kukuřici to bylo 
znát, kde byla aplikována kejda“.

Cisterna Vakutec je většinou agrego-
vána s traktorem Massey Fergusson 7495 
s plynulou převodovkou. Jak dodává pan 
Jan Petrlík „tato kombinace dokáže ide
álně dávkovat kejdu na poli od 7 m3 na 
hektar. S odstupem času mohu říci, že 
vyšší investice do větších, kvalitních a ši
rokých radiálních pneumatik u cisterny 
byla prozíravá.

Objem cisterny 14,8 m3 je ideální. 
Ve srovnání s okolními podniky u nás 
v podniku můžeme aplikovat nejdéle dle 
únosnosti půdy. Při průměrné vzdálenosti  
4 km na pole vychází průměrná spotřeba 
asi 6 litrů nafty na 1 cisternu.“

Spolehlivý provoz cisterny Vakutec
V Ostrově celkově hodnotí vysokou 

spolehlivost rakouské značky Vakutec. 

V průběhu dvou let praktického provozu 
se objevila jediná drobnost v podobě vad-
ného těsnění na hydraulickém válci, který 
otevírá šoupě k dělící hlavě. Velice dobře 
je praktiky hodnoceno komfortní ovládání 
cisterny pomocí Joysticku, jednoduchá 
lehká konstrukce cisterny s robustními ná-
pravami. O cisternu se stará náš prodejní 
partner firma Agrocentrum ZS Lavičky.

Na závěr nás potěšila slova pana Jana 
Petrlíka, předsedy představenstva ZP Os-
trov a.s., když říká „investici do aplikační 
cisterny Vakutec hodnotím jako jednu 
z nejlepších v podniku, navíc s rychlou 
návratností“.

V průběhu dvou let se v ZP Ostrov a.s. 
vyaplikoval cisternou Vakutec 24 000 m3 
kejdy. Pokud ohodnotíme průměrnou 
hodnotu 1 m3 kejdy na 300 Kč, jedná se 
o hodnotu kejdy ve výši 7,2 mil. Kč. Díky 
„cílené a rovnoměrné aplikaci kejdy cister-
nou Vakutec“ dosáhl zemědělský podnik 
výrazného efektu v podobě úspory hnojiv. 
Druhým efektem je splnění všech před-
pisů, které vycházejí z „Nitrátové směrnice 
EU“ a vyhlášky Cross Compliance (zásady 
správné hospodářské praxe).

Ing. Martin Hruška

Zkušenosti z praxe
www.zemedelskadoprava.cz

Firma Annaburger se snaží již řadu 
let uplatňovat u svých výrobků co nej-
větší univerzalitu a přidanou hodnotu 
pro zákazníka. Ve výrobním programu 
firmy je již několik let verze s možností 
osazení rozmetadla o senážní nástavby 
a speciální zadní čelo na senáž a siláž. 
Výměna mezi rozmetadlem a senážním 
vozem trvá u této verze asi 2 hodiny.

Na podzim roku 2009 firma Anna-
burger odzkoušela novou verzi tohoto 
úspěšného konceptu a dala mu název  
Telleliner. Nová verze vozu Annabur-
ger spočívá v hydraulicky ovládaných 
postranicích, které lze vysunout až do 
výšky 2 m. Oproti starší variantě se ne-
sundavá celé rozmetací ústrojí, ale jen 
rozmetací stůl. Na voze zůstává celé roz-

metací ústrojí se 3 frézovacími (dávko-
vacími válci). 

Novinka byla otestována na rozme-
tací nástavbě výměnného systému Multi 
Land Plus HTS 29.79. 

Ing. Martin Hruška

novinka: annaburger Telleliner   
rozmeTadlo a senážní vůz v jednom
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vakuTec – cisTerna do svažiTého Terénu 
se osvědčila v horní radouni
Oblast na sever od Jindřichova Hradce 
se vyznačuje zvlněnou krajinou a kop
covitým terénem jako stvořeným pro vý
robu mléka a masa. Právě v této oblasti 
hospodaří společnost Zevyra a.s. Horní 
Radouň.

Nový kravín a modernizace  
hnojného hospodářství

Společnost Zevyra a.s. Horní Radouň 
hospodaří na asi 1370 ha zemědělské plo-
chy. Tak jako řada ostatních podniků v této 
oblasti se zaměřuje na chov dojnic, kterých 
má 500 kusů, 180 ks býků na výkrm, chová 
krůty a asi 14 000 kuřat. Na jaře roku 2009 
otevřeli v Horní Radouni nový kravín 
s kejdovým hospodářstvím. Na podzim 
roku 2008 se rozhodli zakoupit lehkou 
a velice nízkou aplikační cisternu Vakutec 
VA 12500 o objemu 12,5 m3, která se ide-
álně hodí do zdejšího svažitého a kopcovi-
tého terénu.

Vedle živočišné výroby se v Horní Ra-
douni zabývají rostlinnou výrobou. Na 
100 ha pěstují řepku, na asi 600 ha obilo-
viny, na 150 – 180 ha silážní kukuřici a na 
zbytku ploch jeteloviny pro živočišnou vý-
robu, trávy na semeno.

Již v prvním roce nasazení úspora  
minerálních hnojiv 

Naším průvodcem v Horní Radouni 
byl pan Jiří Šívr, hlavní mechanizátor pod-
niku, který nás přivítal v podniku a osvět-
lil nám důvody nákupu moderní aplikační 
cisterny.

„Díky stavbě nového kravína jsme 
přešli z hnoje na kejdu, proto jsme hledali 
vhodnou cisternu na hnojení kejdou, která 
by byla vhodná do našich podmínek, kde 

jsou kopce a svahy“ říká pan Jiří Šíver a po-
kračuje „volba padla na cisternu Vakutec 
o objemu 12,5 m3, což dnes hodnotím ve
lice kladně, protože v kombinaci s trakto
rem Case IH o výkonu 190 k je to ideální 
kombinace do našich podmínek. Za první 
rok cisterna vyaplikovala asi 6500 m3  
hovězí kejdy“.

Cisterna Vakutec VA 12500 je vyba-
vena komfortním ovládáním Magic box, 
kde všechny funkce stroje jsou ovládány 
obsluhou z kabiny traktoru. Pro dávkování 
kejdy slouží na cisterně dávkovací šoupě ve 
spojení s řezací hlavou Exocut. Díky němu 
je možno ovládat dávku kejdy pro aplikaci. 
Lehký hadicový aplikátor Vakutec Leith 
váží jen 490 kg a je o 50 % lehčí než běžné 
aplikátory na trhu.

„Na cisterně Vakutec oceňuji přesné 
dávkování kejdy a vysokou stabilitu v na

šem kopcovitém terénu. Naše pozemky 
se totiž nacházejí většinou ve výšce 600 
m nad mořem. V letošním roce jsme po
prvé zkoušeli hnojit také 20 ha obilovin. 
Protože kejda byla na začátku roku velice 
řídká (z důvodů záběhu stáje), nebyl efekt 
moc vidět. Pro příští rok se ale chystáme 
s využitím cisterny právě na toto hno
jení“ říká pan Jiří Šívr a ještě dodává 
„kejdu jsme následně využili velice dobře 
pro hnojení jetelovin a dalších krmovin. 
Úspora minerálních hnojiv byla přitom 
znatelná právě při hnojení luk a jetelovin. 
Celkově jsme s nákupem cisterny Vakutec 
velice spokojeni“.

Závěrem
Společnost Zevyra a.s. je příkladem 

středně velkého zemědělského podniku 
s živočišnou výrobou, který do svých pod-
mínek koupil lehkou a stabilní aplikační 
cisternu na kejdu. Díky přechodu na kejdu 
může využít podnik potencionál své kejdy 
na hnojení v době, kdy potřebuje a při-
tom ušetří značné množství finančních 
prostředků. Důležité je také to, že cisterna 
Vakutec dokáže i na svažitém terénu do-
konale dávkovat kejdu díky speciální kon-
strukci hadicového aplikátoru a dalších 
částí cisterny. Díky tomu dochází k rov-
noměrnému růstu rostlin, a tím dochází 
i k vyrovnaným porostům.

Ing. Martin HruškaDokonalá aplikace kejdy díky profesionálnímu hadicovému aplikátoru Vakutec

Cisterna Vakutec 12,5 m3 se dá plnit horním otvorem separátním čerpadlem
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Malý traktor, velké rozmetadlo, 
vysoká univerzalita = nízké náklady 
na 1 ha

Velkoplošná rozmetadla Güstrower 
přinášejí do oblasti aplikace průmyslo-
vých hnojiv nový vítr, díky jedinečnému 
konceptu řetězového dopravníku, hyd-
raulickému pohonu rozmetacích ko-
toučů a elektronickému dávkování širo-
kého spektra hnojiv od granulovaných, 
přes prášková až po vápno nebo maso-
kostní moučku. Tento koncept umožňuje  
rozmetadlu o objemu 10 m3 pracovat 
s relativně malým traktorem o výkonu  
140 k. Ke standardu výbavy patří u roz-
metadel Güstrower široká náprava BPW 
s rozchodem 2,25 m, rychlost 40 km/h, 
elektronické dávkování dávky počítačem 
LH Agro 500 s češtinou a také možnost 
zapojení na jakýkoliv systém N-senzoru 
na trhu.

Rozmetadla Güstrower jsou schopna 
dávkovat hnojivo v rozmezí od 40 kg/ha 
do 16 000 kg/ha. V současné době si 

řada farmářů oblíbila hnojení práško-
vým síranem amonným, který je levnější 
než granulovaná hnojiva. Díky řetězo-
vému dopravníku je možno u rozmetadel 
Güstrower precizně dávkovat jakákoliv 
prášková hnojiva, vápno nebo masokostní 
moučku, bez prokluzu dopravníku. Tuto 
skutečnost si uvědomují především agro-
podniky v ČR, které sázejí na naší apli-
kační techniku.

Profesionální podniky služeb oce-
ňují na konceptu rozmetadel Güstrower  

maximální univerzalitu, dlouhou ži-
votnost a spolehlivost, špičkový rozhoz  
hnojiva za každých podmínek a také 
nízké náklady na aplikaci 1 ha. Například  
v roce 2009 zakoupila model D-077 o ob-
jemu 10 m3 společnost Agro Blatná a.s., 
Ditana a.s. Bystřice u Olomouce, Ag-
roslužby Ždár nad Sázavou, nástavbu  
na nosič MAN pak společnost Zenza 
Znojmo a.s.

Precizní zemědělství a alternativní 
hnojiva

Jednou z cest jak v současnosti snižovat 
náklady na aplikaci hnojiv je použití dife-
rencovaného hnojení, případně N hnojení, 
případně použití alternativních hnojiv, 
jako je síran amonný, masokostní moučka, 
vápno nebo šáma. Další operací je snížení 
množství lidí, kteří se podílejí na aplikaci 
hnojiv. Například rozmetadlo Güstrower 
D-077 o objemu 10 m3 nahradí 3 nesená 
rozmetadla a jeden odvoz hnojiva, tedy 3 
pracovníky.

Pokud si dnes zákazník zakoupí roz-
metadlo, které je schopno v průběhu  
1–1,5 s měnit dávku a variabilně hnojit, je 
na správné cestě. U velkoplošných rozme-
tadel Güstrower je zajištěna agregovatel-
nost s jakýmkoliv systémem GPS a N-sen-
zoru na trhu v Evropě. 

Pokud uspoříte jen 10 % z celkových 
ročních nákladů za hnojivo, je rozmeta-
dlo Güstrower v průběhu 2–3 let zapla-
ceno. Skutečné úspory jsou v praxi ale 
vyšší.

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

Hnojení
www.zemedelskadoprava.cz

jedno univerzální rozmeTadlo minerálních 
hnojiv güsTrower na 3000 ha
Průměrný zemědělský podnik s inten
zivní rostlinnou výrobou vydá na hnojení 
1 ha půdy pomocí minerálních hnojiv asi 
1300 Kč. U podniku s 3000 ha se jedná 
o částku 3 900 000 Kč. K tomu je třeba 
připočítat náklady na aplikaci a dopravu 
hnojiv. Při pohledu na částky za hnojiva, 
která se protočí v běžném podniku za rok 
je třeba se zamyslet, jaké možnosti úspor 
má farmář díky nákupu moderní, přesné 
a výkonné aplikační techniky. 

Rozmetadlo D-077 o objemu 10 m3 pracuje s traktorem o výkonu 140 k v podniku služeb Ditana a.s.

Nový Yara-N senzor a rozmetadlo Gustrower

Podnik služeb Mydlářka a.s. Trhový Štěpánov používá dva aplikátory Güstrower D-077 se šnekem na vápno
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Od 1. ledna 2010 je naše firma oficiál-
ním servisním partnerem firmy Vogelsang 
pro ČR pro oblast zemědělství. Firma Vo-
gelsang je předním světovým výrobcem 
řezacích hlav a čerpadel pro cisterny a bio-
plynové stanice. Po náročném servisním 
školení, které se uskutečnilo na podzim 
roku 2009, obdrželi naši technici servisní 
certifikát. Díky tomu jsme nyní schopni 
poskytnout rychlý a cenově přijatelný ser-
vis a dodávku náhradních dílů na všechny 
výrobky s logem Vogelsang, které se na-
cházejí na různých cisternách. 

V průběhu roku 2010 se bude po-
stupně doplňovat náš sklad náhradních 
dílů, takže budeme schopni nabídnout 
každému majiteli cisterny nebo bioply-
nové stanice naše služby v oblasti dodávky 
dílů a servisu.

Posezónní a předsezónní servis  
na čerpadla a dělící hlavy

Údržba a ošetřování cisterny by mělo 
být zvykem v každém podniku. Často ale 

dochází k tomu, že obsluha zapomíná na 
údržbu čerpadla, vývěvy nebo dělící hlavy. 
Někdy nemá dostatek informací, někdy 
tuto údržbu vůbec nedělá. Při pravidelné 
údržbě a namazání může dojít k úspoře 
mnoha desitek tisíc korun, které by musel 
podnik zaplatit při následné poruše a vý-
měně celého celku.

Z tohoto důvodu jsme nyní zavedli naši 
novou službu, která spočívá v přípravě 
cisterny na sezónu nebo posezónní pro-
hlídku čerpadla, vývěvy nebo dělící hlavy. 
Při prohlídce náš technik zhodnotí stav 
používaných dílů a upozorní na nutnost 
opravy nebo výměny. Servisní prohlídka 
stojí 1000 Kč a rozhodně se vyplatí. 

Servis a dodávku dílů děláme na čer-
padla Vogelsang, vývěvy Jurop a Batani 
a dělící hlavy a čerpadla na cisternách 
Annaburger, Zunhammer, Vakutec, Kotte 
a dalších.

Zákazníkům jsou k dispozici naši dva 
servisní technici vybavení servisními 
vozy VW Transporter. 

Více inforMací DoStanete:

CRS Marketing s.r.o.
411 12 Čížkovice 83
Tel.: 416 538 136

Pan Jonáš Petrák
Mobil: 724 342 755
e-mail: jonas.petrak@crs-marketing.cz

www.zemedelskadoprava.cz

auTorizovaný servis firmy vogelsang   
pro čr u firmy crs markeTing s.r.o.
Naše firma se neustále snaží vylepšovat 
své služby v oblasti prodeje a servisu. 
Speciálně v oblasti výroby bioplynu 
a aplikačních cisteren jsme nyní schopni 
nabídnout náš servisní potenciál dalším 
zákazníkům.

Intenzivní školení našich techniků u firmy Vogelsang trvalo 4 dny

Čerpadla Vogelsang najdete také na cisternách Annaburger
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novinka z výsTavy agriTechnica 2009  
vůz s rolovací podlahou krampe bandiT
Německá firma Krampe patří již více 
jak 30 let k vedoucím firmám v oboru 
zemědělské dopravy v Německu a v Ev
ropě. Tato firma udává v řadě oblastí 
trendy ve vývoji dopravní techniky pro 
zemědělství.

Na výstavě Agritechnica 2009 v Han-
noveru obdržela od poroty výstavy stří-
brnou medaili za nový vůz s rolovací 
podlahou, jež dostal označení Bandit. Na 
první pohled vypadá korba nového návěsu 
jako běžný sklápěč řady Big Body. Tvar 
korby, nástavky a zadní čelo jsou stejné 
nebo velice podobné. Geniální je způsob 
vyprazdňování pomocí pásu poháněného 
v přední a zadní části vozu. Na rozdíl od 
vozů s výtlačným čelem dochází u Banditu 
k většímu ložnému prostoru, vůz je lehčí 
a umožňuje přepravovat vedle senáže, 
siláže, obilí, brambor a cukrovky také 
paletové zboží nebo hranaté balíky. 
Tato univerzalita je na trhu země-
dělských návěsů jedinečná, proto 
bude o tento typ vozu zájem 
u podniků služeb a u provo-
zovatelů bioplynových stanic. 

Nízká překládací výška 
a vysoká univerzalita

Vůz s rolovací podlahou se bude vy-
rábět ve verzi Bandit 750 s délkou korby 
7,5 m a ve verzi 980 s délkou korby 9,8 m. 

Od května se navíc na trhu objeví verze 
Bandit 650 s délkou korby 6,5 m. Výhodou 
Banditu oproti vozům s výtlačným čelem 
je jeho nízká výška. S postranicemi 1,52 m 
má vůz maximálně 3 m. Díky tomu může 
skutečně vyprazdňovat v místě, kde jsou 
nízké stropy. Následně na siláže se dá nasa-
dit senážní nástavba o výšce 0,6 m a 0,8 m.

Krampe k vozu dodává standardně 
dálkové ovládání, které může zákazník 
využít například při nakládání balíků po-
mocí nakladače. Na dálkovém ovládání je 
rovněž funkce automatiky vyprazdňování 
vozu, kdy po stlačení tlačítka automatika 
dojde k postupnému otevření zadního čela 
a vyprázdnění vozu pomocí pásu.

Firma Krampe nabízí k vozům Ban-
dit široký výběr náprav od parabelických 

Zemědělská doprava

Pomocí dálkového ovládání se dá vůz ovládat i zvenku

Zajímavostí je doprava hranatých balíků

U obilí stačí jen trochu otevřít zadní čelo
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s nosností 32 a 36 t, přes vzduchem odpru-
žené nápravy až po hydraulicky odpružené 
nápravy s nuceným řízením náprav nebo 
s náběžnými nápravami.

Pro posuv pásu je potřeba na traktoru 
60 – 80 l oleje při tlaku 200 bar, což má 
dnes každý traktor. První testovací vozy 
Bandit byly nasazeny do praxe v letošním 
roce a osvědčily se. Zájem na výstavě Agri-
technica o nový koncept vozu byl opravdu 
velký, takže se dá očekávat rychlé rozšíření 
do praxe.

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

Zemědělská doprava
www. zemedelskadoprava. cz

Technická data Tandem Tridem

Označení typu Bandit 650 Bandit 750 Bandit 980

Povolená celková hmotnost * 22.000 kg při 40 km/h 24.000 kg při 40 km/h 34.000 kg při 40 km/h

Vlastní hmotnost ** asi 6.900 až 7.800 kg asi 7.400 až 8.200 kg asi 9.200 až 10.200 kg

Užitná nosnost asi 15.000 kg asi 16.600 kg 24.800 kg

Nosnost uvnitř podniku asi 20.000 kg asi 22.000 kg asi 28.000 kg

Povolené příčné zatížení závěsu 4.000 kg 4.000 kg 4.000 kg

Výška závěsu asi 65 cm asi 65 cm asi 65 cm

Potřeba tahové síly od 102 kW (140 k) od 132 kW (180 k) od 140 kW (190 k)

Potřeba oleje pro hydromotory doporučeno 100 l při 175 bar
Load senzing

doporučeno 100 l při 175 bar
Load senzing

doporučeno 100 l při 175 bar
Load senzing

Brzdová soustava Vzduchové brzdy/ALBventil Vzduchové brzdy/ALBventil Vzduchové brzdy/ALBventil

Rozchod u řiditelné nápravy 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Vnitřní rozměry korby 6,50 x 2,32 x 1,52 m 7,50 x 2,32 x 1,52 m 9,80 x 2,32 x 1,52 m

Přepravní objem bez nástavby *** 23,0 m³ 26,5 m³ 34,4 m³

Objem s 60 cm nástavbou *** 31,7 m³ 36,6 m³ 47,6 m³

Objem s 80 cm nástavbou *** 34,7 m³ 40,0 m³ 52,0 m³

Výška podlahy korby nenaložená 1,65 m 1,65 m 1,65 m

Celková délka 8,71 m 9,71 m 12,00 m

*     24 t nebo 34 t celková hmotnost v Německu povolena jen se vzdáleností náprav 1,81 m
**   Vlastní hmotnost a nosnost jsou závislé na použité výbavě.
*** Hodnoty objemu jsou odvozeny od objemu vody ne jako u senážních vozů po středním slisování.

Třínápravový Bandit 980 má objem 52 m3

Nakládání a vykládání palet je hračkou
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vůz s výTlačným čelem annaburger   
schubmax se sTále více prosazuje
V loňském roce jsme poprvé oficiálně 
předváděli v ČR nový třínápravový vůz 
s výtlačným čelem Schubmax HTS 29.17 
a objemem 55 m3. Reference z praxe byly 
vesměs pozitivní a pochvalné.

Největší vůz s výtlačným čelem  
na trhu

Svou délkou korby 10,8 m a svým ob-
jemem 55 m3 v plechu patří tento tridem 
k tomu největšímu co se dá v oblasti do-
pravy objemných krmiv koupit. Korba 
vozu je kompaktní, zhotovená z 4 mm ple-
chu s výztuhami. K posuvu těsného štítu 
se používají tři hydraulické písty s poho-
nem od hydrauliky traktoru. Štít je těsný 
na řepku a u senáže dovoluje i komprimaci 
materiálu do 15 %. Firma Annaburger 
u tohoto typu vozu uplatnila svoje zkuše-
nosti z podobného modelu Schubfix. Vůz 
Schubmax je na třínápravovém podvozku 
k dispozici ve verzi HTS 33.17 s nuceným 
řízením náprav a hydropneumatickým 
odpružením, ve verzi HTS 29.17 s hydro-
pneumatickým odpružením a volbou mezi 
náběžně řiditelnou a nuceně řiditelnou ná-
pravou. V tandemovém provedení je vůz 

k dispozici o objemu 41 m3 s kloubovou 
výkyvnou nápravou a hydraulicky odpru-
ženou nápravou. K standardu patří elek-
trohydraulické ovládání stroje z palubního 
pultu, velká radiální kola s ráfkem 26,5“, 
hydropneumaticky odpružená oj.

Schubmax také jako nástavba  
výměnného systému

Vedle jednoúčelového vozu existuje 
široký výběr nástaveb na výměnný systém 
Multi Land Plus, který zahrnuje modely 
HTS 20.79, HTS 22.79, HTS 29.79 a model 
HTS 33.79.

Tyto nástavby jsou vhodné pro bio-
plynové stanice nebo pro zákazníky ma-
jící nízkou střechu. Schubmax nástavba 

HTS 22.79 pracuje na Farmě rodiny Bu-
rešových ve Švábenicích, menší nástavba 
na podvozku HTS 20.79 pracuje u firmy 
Agross v Říčanech u Prahy.

Vozy s výtlačným čelem jsou sice ne-
patrně dražší než návěsy, vejde se do 
nich ale podstatně více objemného ma-
teriálu. Například na modelu HTS 29.17  
vozili zákazníci při sklizni silážní kukuřice  
24 – 26 t krmiva.

U obilí a řepky je štít absolutně těsný, 
s ohledem na objem 55 m3 se ale nesmí 
plnit vůz celý obilím z důvodů nepřeťěžo-
vání.

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

Schubmax HTS 22.17 o objemu 41 m3 pracuje v VOD Kámen u Havlíčkova Brodu

Schubmax HTS 29.17 na předvádění v jižních Čechách
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v zod hořice jsou s annaburger   
Technikou spokojeni
Obec Hořice leží na dálnici D1 mezi 
sjezdy na Humpolec a Čechtice. Na po
zemcích okolo dálnice hospodaří zdejší 
zemědělská  společnost ZOD Hořice, 
kterou jsme v závěru roku 2009 navští
vili společně s kolegou Markem Fikejsem  
ze společnosti Daňhel Agro a.s.

Sázka na rostlinnou i živočišnou 
výrobu

Společnost ZOD Hořice hospodaří na 
3250 ha zemědělské půdy, z toho je 2400 ha 
orné půdy, zbytek výměry tvoří louky a tr-
valé travní porosty. Pozemky společnosti 
se nacházejí v nadmořské výšce 450 až 600 
metrů na západním úpatí Českomoravské 
vysočiny v okresech Benešov a Pelhřimov.

Naším průvodcem po podniku byl pan 
ing. Pavel Krejča, který má v podniku na 
starosti úsek mechanizace a techniky.

V rostlinné výrobě dominují obiloviny 
na ploše 1100 ha, řepku pěstují v Hoři-
cích na 450 ha, mák na 60 ha, kukuřici na 
400 ha a víceleté pícniny na 150 ha. V živo-
čišné výrobě dominuje výroba mléka, kdy 
společnost chová 550 kusů dojnic holštýn-
ského a červenostrakatého plemene. Dále 
v podniku vyrábí vepřové a hovězí maso.

Rozhodnutí pro výměnný systém 
Annaburger

„První technikou značky Annaburger 
v našem podniku byl výměnný systém 
Multi Land Plus HTS 22.79, zakoupený 
v roce 2005“ říká pan ing. Pavel Krejča 
a pokračuje „podvozek je vybavený ná
stavbou na rozmetání hnoje a korbou. 
V době nákupu prvního Annaburgeru byl 
podnik vybaven dvěma traktory John De
ere vyšší výkonové třídy a zároveň jsme 
chtěli zvýšit produktivitu práce v země
dělské dopravě a zmodernizovat ji.“

Logickým důsledkem byla volba mo-
derního dopravního systému. Naskýtá 
se tedy otázka proč padla volba právě na 
značku Annaburger?

„Při výběru dopravní techniky jsme 
brali v potaz špičkové reference stávajících 
zákazníků Annaburgeru z podniků VOD 
Zdislavice a DZV Struhařov“ říká pan 
ing. Pavel Krejča a hned k tomu dodává 
„v roce 2009 jsme zakoupili další stroj 
značky Annaburger, jednoúčelové rozme
tadlo hnoje HTS 22.04, které lze upravit 

také jako senážní vůz na přepravu senáže 
a siláže. Pro značku rozmetadla jsme se 
rozhodli po dobrých zkušenostech s prv
ním strojem značky Annaburger.“

Vysoký výkon při rozmetání a kvalita 
práce

V ZOD Hořice rozmetají se dvěma 
rozmetadly Annaburger asi 15 000 t hnoje. 
V minulosti tuto práci prováděly 4 kusy 
rozmetadel RMA-8. Nová technika Anna-

burger znamená zvýšení produktivity práce, 
lepší přesnost aplikace a kvalitu práce.

„Výměnný systém Annaburger HTS 
22.79 s korbou odveze 1/3 materiálu pře
pravovaného v našem podniku. Na podvo
zek a korbu připadá asi 6500 tun materi
álu – obilí, senáž, siláž a brambory“ říká 
pan ing. Pavel Krejča a dodává „na tech
nice Annaburger oceňujeme vysokou spo
lehlivost provozu a u rozmetadel kvalitu 
práce a výkonnost. Obsluha nejvíce oce
ňuje jízdní vlastnosti kvalitního podvozku 
a spolehlivost provozu“.

Zajímavá byla odpověď pana ing. Pavla 
Krejči na moji otázku ohledně nákladů 
a spolehlivosti. „Úspory v provozu této 
techniky jsou zřejmé. Stroj je v podniku 
úspěšný, pokud o něm mechanizátor neví. 
To se dá říci o námi vybrané technice An
naburger“ dodává pan ing. Pavel Krejča.

Oba dva stroje Annaburger prodala 
do Hořic firmy Daňhel Agro a.s., stře-
disko Lbosín. Jak se nám na závěr návštěvy 
svěřil pan ing. Pavel Krejča, i přesto, že je 
firma Daňhel Agro a.s. vybavena odborně 
a technicky zdatnými pracovníky, využili 
jejich služeb v případě techniky Annabur-
ger v poslední době jen minimálně, což nás 
velice těší.

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

Univerzální rozmetadlo hnoje HTS 22.04 zvládne rozmést za den až 700 t hnoje

Hlavní mechanizátor pan ing. Pavel Krejča
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silážní lis, kTerý zvládne uložiT 250 Tun   
kukuřice za hodinu
Moderní sklízecí řezačky dnes disponují 
obrovským výkonem, který se blíží prak
ticky k 200 t silážní kukuřice/hodinu. 
Pro moderní mléčnou farmu nebo provo
zovatele bioplynové stanice představuje 
tato výkonnost dva problémy. První je 
logistický problém, tedy hmotu odvézt na 
žlab a druhý je problém udusání tako
véto masy materiálu.

Dostatečné udusání senáže a siláže je 
problém u 70 % farem

Největším problémem většiny farem 
při sklizni senáže a siláže u nás i v Ně-
mecku je nedostatečné dusání hmoty 
a pomalé zakrytí žlabu před přístupem 
vzduchu. Obecně platí pro dusání pravi-
dlo, že dusací prostředek o hmotnosti 14 t 
by měl 2,5 minuty dusat 1 t siláže. Dusací 
výkon za hodinu je u traktoru 24 t. Pokud 
by byl výkon linky 200 t/h, pak je potřeba 
minimálně 8 dusacích prostředků. Dusací 
traktor má za 1 hodinu spotřebu 25 – 30 l, 
motohodina traktoru stojí u moderního 
traktoru 600 – 700 Kč.

Těchto 8 dusacích prostředků se do 
jednoho žlabu nevejde, proto je třeba plnit 
najednou 2 – 3 žlaby, což může představo-
vat logistický i organizační problém.

Senážní lis AG-Bag G-9000, řešení pro 
velké výkony

V ČR byl na podzim roku 2009 od-
zkoušen v praktickém provozu nejnovější 
a nejvýkonnější senážní lis na trhu v Ev-
ropě, model G-9000 s komorou 3,6 m. 
Lis odzkoušel podnik služeb Daňhel Agro 

z Týna nad Vltavou v podmínkách bioply-
nové stanice v Kardašově Řečici.

V agregaci s lisem o výkonu kolem 
240 k zvládne tento lis hravě naplnit 
250 tun silážní kukuřice do vaku AG-Bag. 
Poprvé u nás byl představen lis s komorou 
3,6 m a navíc bez tradiční zábrany. Brždění 
tohoto lisu přebírají kola a dvě kotvy ulo-
žené ve vaku, které se postupně vypouštějí 
do vaku a následně zatahují. U vaku 150 m 
dlouhého se do vaku vešlo více jak 1000 t 
hmoty, což je zajímavé pro provozovatele 

velké bioplynové stanice nebo podnik slu-
žeb. Ztráty sušiny jsou u technologie AG-
Bag jen 0 – 2 %, zatímco u žlabu se pohy-
bují od 8 % do 15 %.

První výsledky testů tohoto stroje 
u nás i v Německu u podniků služeb do-
padly velice pozitivně. Oproti stavbě siláž-
ního žlabu na 20 000 t se vyplatí porovnat 
náklady na stavbu žlabu, investiční rizika, 
náklady na skladování a ztráty krmiva 
u obou dvou technologií. Řada praktiků je 
překvapena kvalitou krmiva ve vaku a níz-
kými náklady na 1 tunu krmiva. 

Novinka: lis AG-Bag G 7000 s lany 
a kotvou

Novinkou letošní sezony je lis G-7000 
Europe nebo Profi ve variantě 40 km/h 
a také s dvojitým systémem lisování. Ob-
sluha může u travních senáží použít brž-
dění lany a u vlhké kukuřice nebo řízků 
použít nový systém brždění kotvou a brz-
dovými bubny. Tento systém najde uplat-
nění především u podniků služeb, který 
musí při lisování řízků často měnit místo  
a přesazování zábrany je zdlouhavé. Na 
fotografii z Nového Zélandu je lis G-7000 
Profi s verzí 40 km/h a s kombinovaným 
systémem při práci se systémem kotvy. 
Firma AG-Bag se snaží neustále vylepšo-
vat svou nabídku s cílem co největší spo-
kojenosti svých zákazníků. Firma CRS 
Marketing, která firmu AG-Bag zastupuje 
poskytuje bezplatné poradenství v oblasti 
senážování do vaků i do žlabů. S firmou 
AG-Bag spolupracuje úspěšně již od roku 
1995. 

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

Lis G -7000 využívá jen jednu kotvu

Senážní lis AG-Bag G-9000 s komorou 3,6 m při plnění z návěsu Annaburger

Senážní lis G-7000 při práci na Novém Zélandu
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výměnné sysTémy annaburger se osvědčily

V oblasti okolo Vlašimi prodává úspěšně 
techniku Annaburger firma Daňhel Agro 
a.s., proto řada zdejších velkých chova
telů skotu sází na jejich služby v oblasti 
servisu a prodeje profi dopravní tech
niky. Nejinak je tomu také v ZD Čechtice,  
kde pracují hned dva výměnné systémy 
Annaburger řady Multi Land Plus.

Většina zemědělských podniků v této 
oblasti mezi Pacovem a Vlašimí sází na 
kombinovanou výrobu s rostlinnou výro-
bou a silně zastoupenou živočišnou výro-
bou, především chovem skotu. Podobně je 
to také v ZD Čechtice, které hospodaří na 
2300 ha zemědělské půdy, z toho je 350 ha 
trvalých travních porostů. V rostlinné vý-
robě pěstují v Čechticích na 200 ha bram-
bory, na 1000 ha obiloviny a 250 ha řepky. 
Zbytek tvoří krmné plodiny pro chov doj-

nic jako je kukuřice a bob. Celkem chovají 
v Čechticích 750 kusů dojnic. Zajímavostí 
je provoz vlastních jatek a výroba uzenář-
ských výrobků, což přispívá k lepší ekono-
mice podniku.

Rozmetání hnojem má prioritu
Společně s prodejcem firmy Daňhel 

Agro a.s. panem Markem Fikejsem jsme 
navštívili ředitele společnosti ZD Čechtice 
pana Františka Novotného se kterým jsme 
krátce rozmlouvali o jeho zkušenostech 
s dopravní technikou Annaburger.

„V současnosti vlastníme dva výměnné 
systémy Annaburger HTS 20.79 s hydrop

neumatickým odpružením podvozku“ říká 
pan František Novotný a dodává „první 
výměnný systém Annaburger jsme kou
pili v roce 2004 s cisternovou nástavbou 
a s rozmetací nástavbou, druhý systém 
jsme koupili na podzim roku 2008 s kor
bou a rozmetací nástavbou. Pro značku 
Annaburger jsme se rozhodli z důvodů 
univerzálnosti výměnného systému a také 
z důvodů dobrých zkušeností kolegů 
v okolí. Na Annaburgeru oceňuji spoleh
livost, vysokou výkonnost a vysokou kva
litu práce především při rozmetání hnoje 
tak i u aplikace kejdy“.

Je pravda, že rozmetadlové nástavby se 
v Čechticích nezastaví, protože díky roz-
sáhlé živočišné výrobě musí každý rok roz-
metat minimálně 19 000 t hnoje. Nástavba 

rozmetadla se dá navíc upravit na senážní 
vůz, čehož v Čechticích využili a upravili si 
vlastními silami tuto nástavbu.

Zkušenost s kvalitními a nekvalitními 
pneumatikami

S oběma výměnnými systémy Anna-
burger jsou v Čechticích velice spokojeni. 
Jedinným problémem u prvního vozu byla 
ne zcela vhodná volba pneumatik. Diago-
nální pneumatiky vydržely jen 2 roky a vy-
kazovaly kvalitativní problémy. Po čase se 
problém vyřešil volbou nových pneumatik. 
Proto dnes ředitel pan František Novotný 
ohledně dopravní techniky dodává „jeden 
z poznatků který jsme během let udělali 
je, že nelze šetřit na pneumatikách a je 
třeba zvolit pneumatiky renomovaného 
světového výrobce v radiálním provedení, 
nejlépe Michelin“.

Servis a prodej dělá v ZD Čechtice náš 
partner, firma Daňhel Agro a.s., Lbosín. 
Právě na její adresu se pochvalně vyjádřil 
na závěr setkání pan František Novotný 
„firma Daňhel Agro a.s. patří z našeho 
pohledu, co se týče kvality servisu a dodá
vek náhradních dílů k velmi spolehlivým 
a seriózním partnerům.“

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

Přesný rozmetací obrazec se záběrem 24 m po rozmetání Annaburgrem

Druhý podvozek má senážní nástavbu o objemu 35 m3 Foto: Michael Málek

Podvozek HTS 20.79 s korbou o objemu 35 m3 Foto: Michael Málek
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ideální rozmeTadlo hnoje a komposTů pro 
soukromé farmy a chovaTele masného skoTu

Firma Annaburger vyrábí vedle velkých 
rozmetadel hnoje a kompostů také menší 
rozmetadla určená pro soukromé farmy. 
Modely HTS 09.04 a HTS 11.04 mají zá-
sobník o délce 4,6 m a šířce 2 m.  Do roz-
metadla se dá naložit 10 – 13 m3 hnoje. 

V základní výbavě rozmetadla je pa-
rabolicky opdružená tandemová náprava 
BPW s pneumatikami 550/45-22,5“, na 
přání se dodává levnější jednonápravová 
verze. Rozmetadlo má dva podlahové řetě-
zové dopravníky a širokozáběrový rozme-
tací stůl se záběrem 16 m, který dokonale 
dokáže rozmetat i malé dávky hnoje. S roz-
metadlem lze agregovat traktor okolo 90 
až 100 k.

Aplikace hnoje do travního porostu
Rozmetadla řady 9 a 11 mají nosnost 

a objem porovnatelný s konkurenčními 
strojí ve třídě 14 t celkové hmotnosti. 
U nás kupují tento model především sou-
kromé farmy, které chtějí za nízké náklady 
rozmést hnůj a ještě využít jeho potenciál. 
Například jeden zákazník na severní Mo-
ravě s rozmetadlem HTS 11.04 rozmetá na 
jaře dávku 1,5 t hnoje na hektar na travní 
porost. Na jaře má více času, navíc při do-
statku srážek se využije potenciál hnoje, 

který slouží jako vrstva proti vymrznutí 
a následně jako zdroj živin.

Na fotografiích je model HTS 11.04, 
který pracuje v oblasti nedaleko Klatov 
a vlastní ho firma Zimbo. V ČR pracují 
nyní asi 4 tato rozmetadla. Zájem ze strany 
farmářů se zvyšuje.

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

Perfektní rozmetací obrazec, záběr 18 m, traktor okolo 100 k

Model HTS 11.04 je výkonné a spolehlivé rozmetadlo za dobrou cenu

Tina
Sticky Note
K dispozici je i verze s jednou nápravou




