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► editorial

Z POHLEDU MLADÉ 
GENERACE: MODERNÍ 
DOBA V ZEMĚDĚLSTVÍ

V roce 2010 nastoupil jako čer-
stvý absolvent ekonomické školy, 
nyní je ekonomickým ředitelem 
a jednatelem společnosti. Jaký je 
pohled na zemědělství očima On-
dřeje Červenky:

Za těch 6 let, co v zemědělství 
působím, jsem poznal, že se jedná 
o nesmírně zajímavý obor, ačko-
li bohužel často mladou generací 
trochu opomíjený. Protože mám 
možnost při setkáních s mými ko-
legy absolventy diskutovat také 
o zemědělství, vidím, jak zkresle-
né představy o našem oboru mají. 
Nezasvěcení lidé žijí někdy v před-
stavách, že tento obor zůstal v do-
bách filmu Vesničko má středisková 
a nemají tušení, jak velmi je země-
dělství inovativní a kolik moderních 
technologií se v tomto oboru nabízí. 
Musím říct, že přestože jsme doma 
už během mých studií situaci na 
agrárním trhu pravidelně probírali, 
i pro mě samotného bylo překvapu-
jící, kam se zemědělství posunulo, 
a jak moc jsou moderní technologie 
pokrokové. Žádným sci-fi už dnes 
není například ani použití létajícího 
dronu pro kontrolu porostů.

Přes všechny vymoženosti mo-
derní doby si uvědomuji, že chce-li 
být zemědělec v dnešní době 
úspěšný, musí se ke svému zá-
kladnímu prostředku – tedy přírodě 
v nejrůznějších podobách – chovat 
s úctou a pokorou. To vše musí být 
završeno poctivou lidskou prací. 
Agrárníci musejí umět naslouchat 
přírodě, protože pouze tak mohou 
reagovat na náhlé změny. Nejen 
proto, ale také díky jejich kom-
plexnosti, jsou pro mě inspirující-
mi a obdivuhodnými lidmi. Dobrý 
zemědělec se musí vyznat v půdě, 
zvířatech, lidech, strojích ale i finan-
cích a obchodě.

Žijeme v době velmi intenziv-
ního zemědělství, kdy se všichni 
snaží o maximální výkony, což je lo-
gické, jelikož jde v neposlední řadě 
o ekonomiku jednotlivých zeměděl-
ců. Přistupujme proto k zemědělství 
zodpovědně, snažme se využívat 
nové technologie, které jsou šetrné 
k přírodě, a především vychovávej-
me s úctou k přírodě další genera-
ce. Ukazujme našim dětem o čem 
zemědělství je a učme je podpo-
rovat tradici českého zemědělství 
a českých výrobků. Buďme všichni 
součástí rozvoje tohoto rozmanité-
ho oboru.

robert Hába: Nová multifunkční hala nabídne 
využití prakticky na cokoli

VALAšSkÉ MEZiřÍČÍ | Středisko ve Valaš-
ském Meziříčí se oproti ostatním v holdingu 
LUKROMU rozhodně vymyká. Představuje 
totiž jediné středisko, které poskytuje hned 
několik nejrůznějších činností zároveň, a to 
pod jednotným vedením. Zákazník si zde 
může zakoupit nejen chemii, ale i určitou ko-
moditu, zemědělský stroj, a to včetně případ-
ných náhradních dílů.

„Snažíme se nabízet kompletní zeměděl-
ský servis,“ potvrdil vedoucí střediska Robert 
Hába s tím, že LUKROM začínal teritoriálně 

původně v Novém Jičíně. Rozšířil se přibližně 
před dvanácti lety, kdy došlo k nákupu areálu 
právě ve Valašském Meziříčí. Tím se podařilo 
propojit několik divizí společnosti dohromady.

Valašskomeziříčský areál byl však zpo-
čátku využíván pouze z poloviny. „Fungovali 
tam dřevaři, výroba apod. Poté přišlo rozhod-
nutí vybudovat, zde i středisko divize země-
dělské techniky, což se nabízelo díky nevy-
užitému nakoupenému prostoru. Postupně 
jsme zvedali obrat střediska a začali využívat 
celý areál,“ upřesnil Robert Hába.

První investice v tomto středisku vedly 
do technologií. Modernizovat se začaly na-
příklad výtahy, sušičky a čističky. Díky využi-
tým dotacím byla vybudována nová sušička, 
skladovací prostory na 10 000 tun komodit 
i nové věže. „Impuls k těmto investicím nastal 
v době asi před osmi lety, kdy jedna z hal ne-
unesla tíhu sněhu a spadla. Právě toto byla ta 
úvodní fáze,“ popsal vedoucí střediska.

V dalších etapách se opravila jedna 
z budov, v níž vznikl sklad náhradních dílů. 
K tomu se postupně dostavěla i prodejna, so-
ciální zázemí a další. Před třemi lety byla do-
končena administrativní budova a nátěry sila.

V současnosti jsou v areálu zmoderni-
zovány všechny objekty, které LUKROM 
odkoupil. „Když jsme byli hotoví se starý-
mi budovami, narazili jsme na jiný problém: 
u spravených dílen nás začala trápit jejich ne-
dostatečná kapacita. Proto se vedení společ-
nosti rozhodlo, že postavíme novou moderní 
servisní halu,“ dodal Robert Hába, se kterým 
jsme si o nové multifukční hale povídali v ná-
sledujícím rozhovoru viz. níže.

Středisko valašské meziříčí: moderní 
zázemí i zkušený tým lidí

Všechny objekty ve Valašském Meziříčí prošly během let 
rekonstrukcí a řádnou modernizací.

Nová servisní hala je vybavena 
nejnovějšími systémy.

VALAšSkÉ MEZiřÍČÍ | Středisko ve Valaš-
ském Meziříčí na Vsetínsku patří mezi největ-
ší v holdingu LUKROM. Nabídka služeb je 
natolik široká, že je zapotřebí areál neustále 
modernizovat, a především ho mít v takovém 
stavu, aby poskytoval ten nejlepší servis pro 
zákazníky. O novém servisním centru, které 
vzniklo ve zmiňovaném středisku, jsme hovo-
řili s jeho vedoucím Robertem Hábou.

Proč jste se rozhodli pro stavbu nového 
servisu?

Stávající kapacity zkrátka začínaly být 
nedostatečné. V průběhu let se nám totiž 

podařilo prodat hodně strojů, které pak ale 
následně nebylo vlastně kde servisovat. Zá-
sadní byl zvrat, který nastal v roce 2014, kdy 
jsme dostali zastoupení značky JCB, v jejíž 
nabídce jsou zahrnuty manipulátory, traktory 
a další technika. Každý rok se prodávalo více 
a více strojů, tím pádem nás logicky začala 
tlačit kapacita servisního zázemí. Rozhod-
li jsme se, že necháme zpracovat projekt. 
V září pak započaly stavební práce a hotovo 
bylo na konci loňského roku.

v čem je budova jiná?
Ke stávajícím budovám jsme poprvé po-

stavili novou budovu dílen. Tato je propojena 
se současnými dílnami, kvůli sociálnímu zaří-
zení a zázemím pro techniky. Je naprojektová-
na čistě pro servis strojů a vybavena po celé 
délce jeřábovou dráhou, což je velmi důležité 
při demontáži stroje. Je to tzv. multifunkční 
hala, která se dá využít v podstatě na cokoliv.

Čím je vybavena?
Je vybavena moderním podlahovým to-

pením, což je také novinka v naší firmě, neboť 
takto řešené topení nikde jinde není. Tento 
typ vytápění jsme vybrali i s ohledem na to, 
že chceme snížit náklady na otop, a zároveň 
zvýšit účinnost toho, aby se tam lidem pra-
covalo příjemně. Hala je dělaná podle nejno-
vějších systémů, které jsou momentálně na 
trhu dostupné. Nepostrádá výbornou izolaci, 
využívá co nejvíce denního světla a zároveň 
je vybavená mycí rampou, což byl v minulých 
letech handicap. Mycí rampa totiž musí být 
zpravidla propojena s čističkou odpadních 
vod. Novinkou je také prosvětlovací světlík, 

který je na střeše. Je to část budovy, která 
zatím nikde jinde u našich hal není.

vyskytly se při stavbě nějaké problémy?
Vysloveně problémy ne, ale dělali jsme 

jisté úpravy. Podle projektu se nám zdál být 
nedostatečný prostor před dílnou, který jsme 
prodloužili opěrnou zídku a zvětšili tak ma-
nipulační prostor. Stroje jsou totiž poměrně 
rozměrné. Toto byla jedna z hlavních změn, 
následně šlo už více méně jen o drobné de-
taily, které nás napadli při výstavbě.

Poskytujete díky novému zázemí nějakou 
novou službu?

Díky nové myčce jsme schopní si všech-
ny ty stroje umýt a připravit na následné 
posezónní údržby. Slibujeme si od toho sa-
mozřejmě zkvalitnění služeb pro naše zákaz-
níky, a v zimním období nám dává dostateč-
nou kapacitu na to, abychom všem mohli vyjít 
vstříc a za levnějších sazeb či cen provedli 
prohlídky strojů, popřípadě jiné opravy, které 
nastanou. Díky těmto službám by měl zákaz-
ník de facto ušetřit. 

Znamená to, že zvýšíte počat pracovníků 
na servisu?

Pokud by byl zájem ze strany našich pra-
covníků a zvýšila by se poptávka po těchto 
službách, tak to do budoucna nevylučuji. Mo-
mentálně s tím moc nepočítáme. Nelimito-
vala nás kapacita servisních pracovníků, ale 
servisního místa.

Celý rozhovor si můžete přečíst na 
www.lukrom.cz.

Areál ve Valašském Meziříčí se 
rozkládá na poměrně velké ploše 
a středisko zaměstnává přes třicet 
lidí. Nejvíce je jich právě v servisu, 
kde u strojů pracuje přibližně 12 
servisních pracovníků. Na sile je 
potom zaměstnáno zhruba deset 
lidí, dále pět techniků, tři prodejci, 
chemik a samozřejmě pracovníci 
ekonomického úseku.
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joHN deere: dlouhá léta zkušeností, 
dobré obchodní zázemí

jak fungují pneumatiky v těžkém 
polním provozu? Zákazníkům 
to předvede náš pneuservis 

Petr kachník: Chceme se více přiblížit k našim zákazníkům

kROMĚřÍŽ | Projekt John Deere patří k vlaj-
kové lodi naší společnosti. Tato značka je ob-
líbená nejen u zákazníků, ale také u našich 
zaměstnanců. „Dlouhá léta zkušeností, které 
máme s touto značkou, nám vytvořilo nejen 
dobré zázemí obchodní, ale také servisní, 
což je nezbytně důležité,“ řekl šéf projektu JD 
Jan Kubín.

Jako každý rok, i letos se zúčastníme 
řady školení. Obchodní zástupci i servisní 
technici se budou zdokonalovat v průběhu 
celého roku. „Chtěli bychom v tomto od-
větví posílit také personálně. Je potřeba jít 

určitě to bude zajímavá podívaná,“ řekl ve-
doucí pneuservisu Vladimír Kuška. Ukázky 
budou prováděny na našich traktorech s po-
užitím nejlepších pneumatik, které jednotliví 
výrobci nabízí. Zpracováváme k tomu videa, 
grafy, srovnání a veškerou dokumentaci, kte-
rá s tím souvisí. „Je za tím spousta práce, 
ale věřím, že přijdou samé pozitivní ohlasy. 
Tak s elánem a úsměvem jdeme do dalšího 
roku,“ dodal pozitivně Vladimír Kuška.

kROMĚřÍŽ | Pneuservis, který najdete na 
našem středisku v Kroměříži plánuje v letoš-
ním roce praktickou ukázku ekonomického 
využití velkých záběrových pneumatik v zá-
vislosti na huštění. „Chceme našim zákaz-
níkům ukázat chování pneumatik v těžkém 
polním provozu a zároveň porovnat jednotli-
vé výrobce. Osobně si myslím, že praktická 
ukázka je pro naše zákazníky to nejlepší. 
Zatím je celá akce v procesu plánování, ale 

neustále dopředu a poskytovat, co nejlepší 
a kompletní servis,“ dodal Kubín.

28
Přesně tolik zaměstnanců 
pracuje na lukromáckém 
středisku v Kroměříži.

V loňském roce se prodalo několik desí-
tek strojů této značky, ať už traktorů, lisů, sklí-
cích mlátiček, zahradní a komunální techniky 
a dalších. „Jsem za minulý rok vděčný, situa-
ce na trhu nebyla jednoduchá a my vykazuje 

i tak dobré výsledky. John Deere je obratově 
stále číslo jedna v naší společnosti,“ shrnul 
loňský rok Jan Kubín s tím, že pěkné číslo 
nevykazuje jen prodej strojů, ale i prodej ná-
hradních dílů, což jde společně ruku v ruce. 
Základnou pro značku JD je středisko Kro-
měříž, které v této době zaměstnává celkem 
28 pracovníků, z nichž 7 THP pracovníků, 
3 skladníci a 18 servisních techniků. „Zázemí, 
které je zde vybudováno je pro naše potřeby 
dostačující. Plány na inovace samozřejmě 
máme, uvidíme, které z nich zrealizujeme,“ 
řekl s úsměvem Jan Kubín vedoucí střediska.

Je to tak. V uplynulém roce se společnos-
ti podařilo úspěšně uchopit novou skupinu 
strojů, kterými jsou stroje na ochranu rostlin 
pod značkou HORSCH Leeb. Dokázali jsme 
stabilizovat servisní zázemí a proškolení 
servisních techniků na potřebnou úroveň.

S jakými plány jste vstoupili do letošního 
roku?

Pro spo lečnost LUKROM budeme 
chtít udržet vedoucí podíl na trhu secích 
a „půdozpracujících“ strojů. Chtěli bychom 
také prohlubovat znalosti a schopnosti na-
šeho servisního týmu, který bychom rádi 
i rozšiřovali o kvalitní, schopné a aktivní 
lidi, abychom mohli tyto dále zaškolovat 
do složitějších problematik zemědělských 
strojů.

Souvisí s tím i možné rozšiřování servis-
ních středisek?

Abychom byli blíže našim zákazníků ne-
jen se značkou HORSCH, tak ano.

67
V loňském roce 
se za projekt HORSCH 
prodalo 67 strojů 
s obratem zhruba 
90 milionů korun.

BÁNOV | I přes nízké ceny komodit v roce 
2016, hodnotí uplynulou sezonu šéf projek-
tu HORSCH Petr Kachník kladně. Situaci na 
trhu však podle něj mírně přibrzdila investice 
do zemědělských subjektů. Velkou roli sehrá-
li také termíny dotačních projektů, díky kte-
rým se některé obchody pozdržely. 

kolik strojů se v loňském roce podařilo 
prodat?

I přes ne příliš příznivý rok jsme velmi 
spokojení. Za projekt HORSCH se prodalo 
67 strojů s obratem zhruba 90 mil. korun, což 
jen dokazuje věrnost zemědělců, k této ně-
mecké značce.

Za zmínku stojí také nové uvedení strojů 
značky HorSCH. jak jste to zvládli?

Chystá HorSCH pro tento rok nějaké 
novinky?

Rozhodně ano. Trend se bude ubírat 
směrem precizního „zemědělství 3. genera-
ce“, který je spojen s dlouhodobým vývojem. 
Očekáváme několik novinek, které společ-
nost HORSCH připravuje.

Prozradíte konkrétně?
Bude se jednat především o zjednoduše-

ní obsluh a rozšíření možností výbav u postři-
kovačů Leeb.

vzkázal byste něco našim zákazníkům?
Chtěl bych poděkovat všem za projeve-

nou přízeň jak s firmou LUKROM, spol. s r. o., 
jakožto dodavatelem, tak i s firmou HORSCH 
resp. HORSCH Leeb. Budeme se nadá-
le společně snažit prohubovat a vylepšovat 
naše služby, aby zákazníci byli spokojení jak 
s dodavatelskými službami, tak i s výrobky 
značky HORSCH.

Je pro nás nesmírně důležité, aby 
vztah prodejce – zákazník byl úzký spo-
lehlivý a nekončil jenom uzavřeným obcho-
dem. Chceme a budeme se snažit pracovat 
a naplňovat to, aby zákazník měl v našich 
jednotlivých prodejcích a servisních stře-
discích oporu, důvěru a dokázal se spoleh-
nout na jejich obchodní, servisní, ale i lid-
ské vlastnosti.

Projekt John Deere je obratově číslo jedna v naší společnosti.

Pneuservis společnosti LUKROM  
je v provozu již od roku 2003.

► krátCe
HorSCH leeb: PreCiZNÍ 
PoStŘiková teCHNika

BÁNOV | Poslední dva roky jsme sbírali zku-
šenosti týkají se prodeje a servisu HORSCH 
Leeb, které představují velmi precizní po-
střikovou techniku. I to byl důvod náročné-
ho proškolení všech pracovníků. „Potenciál, 
kterým tato technika disponuje, je opravdu 
velký a to nejen, co se týká plošného den-
ního výkonu, ale také kvality aplikace,“ 
sdělil vedoucí projektu Petr Kachník. Vět-
ší pozornost se obecně věnuje postřikové 
technice více v zahraničí, než v České re-
publice. Celosvětovým tématem je přesnost 
aplikace a dopravení maximálního množ-
ství jíchy k cílové ploše, což dovedla díky 
těmto strojům společnost HORSCH téměř 
do dokonalosti. Velkým tématem je aplika-
ce za optimálních klimatických (termickým) 
podmínek a využívání např. potenciálu rosy 
v porostu. Všechny tyto skutečnosti vedou 
k přívětivějšímu chování se k pěstovaným 
plodinám, k lepšímu zdravotnímu stavu po-
rostů a v neposlední řadě i podle schopností 
a vůle agronoma ke snížení nákladů na che-
mické prostředky.

dNy Praxe u HorSCHe: 
lukrom vyraZÍ do 
NěmeCkéHo SCHvaNdorfu

BÁNOV | Jako každý rok, tak i letos se spo-
lečnost LUKROM se svými zástupci zúčastní 
Dnů praxe v sídle společnosti HORSCH v ně-
meckém Schwandorfu. Probíhat budou také 
individuální návštěvy a setkání našich zá-
kazníků. V případě zájmu je naše společnost 
schopna zorganizovat návštěvu v podniku 
AgroVation Kněžmost. Tento podnik využí-
vá nejnovějších technologií HORSCH v plné 
míře a tím se stal podnikem vhodným pro 
vzorné ukázky této techniky. „Neustále chce-
me pracovat na zkvalitňování našich služeb 
a přibližování se zákazníkům. Máme tedy 
v plánu rozvoj našich stávajících středisek, 
ale i budování nových středisek. Vzhledem 
k tomu, že obsluhujeme území celé Mora-
vy, tak chceme mít toto území pokryté,“ řekl 
Petr Kachník. S pokrytím území je spojeno 
i vytvoření a zlepšení dodávek náhradních 
dílů na jednotlivá střediska stejně tak, jako 
maximální vyžití již zavedeného centrálního 
skladu nedaleko hranic s Německem v sídle 
společnosti ve Schwandorfu.

kROMĚřÍŽ | Velkým množství zaká-
zek se za loňský rok může pochlubit 
Mechanizace živočišné výroby (MŽV), 
která v LUKROMU spadá do divize 
zemědělské techniky. Podle šéfa MŽV 
Vladimíra Pištínkak tomu dopomohly, 
mimo jiné, i dotační programy.

„Naplňování parametrů na ope-
rační programy nás stojí velké úsilí 
a spoustu práce, ale díky stabilnímu 
týmu se nám již několikátý rok daří 
a ani tento rok nebyl výjimkou,“ potvrdil.

V novém roce se MŽV chce zaměřit 
nejen na budování technického a tech-
nologického zázemí, ale také na rozvoj 
a posílení týmu. „Nabízíme sortiment, 
který se neustále inovuje a rozšiřuje. 
Mezi inovace, které budou v tomto roce 
představeny patří například nová kon-
strukční řešení nejvýznamnější dojírny: 
rapalelní dojírny index, nebo také roz-
šíření obchodního sortimentu o tech-
nologie skotu CHAPRON,“ prozradil 
Pištínek s tím, že zákazníkům se jeho 
tým snaží poskytnout kompletní servis. 

„Novinky, ale i stálý sortiment bu-
deme opět, co nejvíce předvádět a díky 
posílení obchodníků, bychom rádi 
zapojili do prodeje těchto technologií 
všechna střediska. Věřím, že zákazníci 
se mají na co těšit,“ uzavřel šéf MŽV.

mŽv čeká budování 
technologického zázemí 
a rozvoj týmu
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itálie plná novinek. Patriot otevřel nový závod 
a rozšiřuje nabídku o další stroje

Prostor pro neustálé zlepšování je v prodeji 
kloubových nakladačů, míní Petr Sedláček

BÁNOV | Slavnostní otevření nového výrob-
ního závodu v Ghedi má za sebou náš do-
davatel krmných vozů Italmix. Stroje dodané 
během loňského roku byly převážně vyrobe-
ny už na novém působišti.

V letošním roce LUKROM společně 
s ITALMIXEM přichází s novou koncepcí 
plniče silážních vaků, kde navazujeme na 
osvědčenou sérii Manitoba se sjednocením 

BÁNOV | Začátek loňského roku moc opti-
mistické prognózy nepřinášel. Cena mléka 
byla opravdu nízká, a to ovlivňovalo náladu 
a chuť farmářů investovat do strojů v živočiš-
né výrobě. Stejně tak i cena obilovin se oproti 
roku 2015 propadla. Nakonec nižší ceny vy-
rovnaly vysoké výnosy a tím se také změnila 
nálada zákazníků investovat do zemědělské 
techniky. O prodeji i budoucích plánech jsme 
hovořili s vedoucím projektu JCB Petrem 
Sedláčkem.

jak hodnotíte po prodejní stránce loňský 
rok?

Za projekt JCB jsme v roce 2016 prodali 
40 kusů teleskopických manipulátorů. Prodej 
kloubových nakladačů byl stejný jako v roce 
2015, a to 4 kusy. Podařilo se nám navýšit 
prodej náhradních dílů JCB, a to z 8 mil. Kč 
(rok 2015) na 14 mil. Kč. Tento trend by měl 
logicky pokračovat i nadále v závislosti na 
zvyšujícím se prodeji strojů JCB a přecho-
dem uživatelů starších strojů JCB pod náš 
servis. Mile mě překvapilo 12 prodaných 
traktorů Fastrac, za což bych chtěl poděko-
vat všem lukromáckým prodejcům za dobře 

pracovní a přepravní polohy do jedné pro 
přepravu a práci. Další novinkou pro český 
trh je vertikální krmný vůz s rozdružovačem 
v jednom. „Italmix tento typ stroje dodává již 
dlouhá léta zvláště pro belgický trh. U nás 
však poptávka začala narůstat až v posled-
ním roce, proto jsme se rozhodli přidat tyto 
stroje do našeho portfolia,“ řekl vedoucí pro-
jektu Stanislav Křapa.

23

Už 23 let buduje 
společnost LUKROM 
s italským partnerem 
a konstruktérem Sergiem 
Lazanovou škálu krmných 
vozů. Léta vývoje, 
konstrukčních změn, 
novinek a inovací nás 
přivedli až k projektu 
Patriot, který je špičkou 
ve svém oboru. Nabízíme 
horizontální i vertikální 
krmné vozy, rozdružovače 
balíků a biomixéry.

Další novinkou jsou krmné vozy použi-
telné jako bio drtiče a mobilní kompostár-
ny. „Horizontální kompostárny nabízíme 
již delší dobu, ve vertikálních systémech 
biodr t ičů jsou novinkami systémy pro 
vyklápění biokontejnerů – popelnic pro 
bioodpad a možnost použití vakovací 
komory pro uložení nadrceného a rozmí-
chaného kompostu do plastového vaku 
pěti nebo šestistopého při současném 
zavedení provzdušňovací hadice do vaku. 
To vše je možné provádět jedním strojem 
a proto věříme, že na trhu bude po těch-
to strojích poptávka,“ uzavřel Stanislav 
Křapa.

odvedenou práci a zároveň i majiteli skupiny 
LUKROM, který tento prodej podpořil.

jaké jsou obchodní cíle pro letošní rok?
Velkou prioritou v tomto roce i nadále zů-

stává zvýšení podílu prodeje teleskopických 
manipulátorů na trhu na úkor naší konkuren-
ce, což je i jedno z měřících kritérií společ-
nosti JCB. K tomu nesmíme opomenout pro-
dej traktorů Fastrac, a to zejména v územích, 
kde nemůžeme aktivně prodávat traktory zn. 
John Deere. Prostor neustále se zlepšovat 
cítím především v prodeji kloubových na-
kladačů, jelikož je v tomto sektoru opravdu, 
co nabídnout.

máte v plánu nějaké rozvojové, či inves-
tiční aktivity?

Chtěli bychom pokračovat v rozvoji ser-
visu, což obnáší školení pracovníků, budo-
vání technického vybavení a zázemí. Dále 
bychom se postupným rozvojem středisek, 
v rámci jejich zvelebování, chtěli věnovat také 
brandingu (označení) prodejních a servisních 
středisek. V letošním roce plánuje společnost 
LUKROM uskutečnit dvě návštěvy výrobního 

závodu JCB v Anglii, a to jednu na jaře a jed-
nu na podzim. Tyto návštěvy mají vysokou 
úroveň a pro zákazníky bývají vždy velkým 
přínosem.

a co chystá jCb za novinky?
Velkou novinkou, o které se mluví od 

konce roku 2016 a která bude slavnostně 
představena na veletrhu SIMA 2017 v Paří-
ži, je nový model teleskopického manipulá-
toru s označením SMART POWER. Tento 
manipulátor střední třídy bude výjimečný 
tím, že jeho motor o výkonu 75 koní bude 
splňovat emisní normu Tier 4 Final bez 
další potřeby ošetření výfukových plynů. 
To znamená, že bude: bez DPF filtru, bez 
SCR nebo DOC. Ostatní technické para-
metry, jako např. výkon hydrauliky, budou 
stejné jako u standardních manipulátorů. 
Manipulátor SMART POWER bude vy-
ráběn ve dvou verzích: 536-60 a 531-70. 
Jeho uplatnění vidí odborníci především 
při práci na dvoře bez přejezdů, a to ze-
jména v živočišné výrobě nebo při naklád-
ce ve skladech.

► krátCe
báNov Se Stal CeNtrálNÍm 
StŘediSkem jCb

BÁNOV | Sídlem projektu JCB se stalo stře-
disko Bánov, kde vedoucí střediska i projektu 
Petr Sedláček má pod svými křídly více než 20 
zaměstnanců. V plánu má několik investičních 
projektů. Nyní se na řadu dostanou především 
příjezdové komunikace, zateplení a zhotove-
ní nové fasády servisní dílny. Do budoucna je 
v plánu také realizace moderní zasedací/ško-
lící místnosti v administrativní budově, kde by 
se mohla konat školení za všechny projekty. 
Praktické školení by se pak uskutečnilo přímo 
na farmě ZEAS Bánov. „Možnost sjednotit te-
orii s praxí na jednom místě nemá moc firem 
a já bych ji rád využil. Nápadů a plánů by bylo 
hodně, ale samozřejmě musíme postupovat 
krůček po krůčku,“ řekl Petr Sedláček.

jCb má NejvýkoNNějšÍ 
traktor v HiStorii

BÁNOV | První říjnový týden se v sídle spo-
lečnosti JCB v Uttoxeteru v Anglii konalo 
slavnostní představení a uvedení na trh no-
vého traktoru řady 8000, které bylo zároveň 
spojeno s oslavou 25. výročí sériové výroby 
traktorů Fastrac. Samotné představení no-
vého traktoru se uskutečnilo ve velkém ki-
nosále, kde se promítalo filmové představení 
jednotlivých milníků vývoje, výroby a prodeje 
těchto traktorů. Vyvrcholením bylo, za impo-
zantního doprovodu hudby, slavnostní odha-
lení nového „traktoru Fastrac 8330“, který se 
stal se svým jmenovitým výkonem 335 koní 
nejvýkonnějším traktorem v historii společ-
nosti JCB a zároveň i její vlajkovou lodí.

agriPro je krok vPŘed 
dÍky uNikátNÍ PŘevodovCe

BÁNOV | Díky manipulátorům AgriPro jsme 
zase o krok vpřed před naší konkurencí. Uni-
kátní převodovka manipulátoru s označením 
DUALTECH VT je kombinací hydrostatického 
a mechanického převodu v jednom. V sou-
časné době není na trhu nikdo, kdo by nabízel 
podobný systém převodu.

Nyní naše společnost aktivně předvádí mo-
del 541-70 AgriPro, který se bude líbit těm, kte-
ří dávají přednost klasickému hydrostatickému 
pojezdu, který je jednodušší na ovládání, ale 
není ideální pro přejezdy na větší vzdálenosti 
nebo jízdu do kopců, kde ztrácí výkon a pře-
hřívá se. Tady manipulátory AgriPro přichází 
s řešením: hydrostatický pojezd pro pracovní 
rychlost do 19 km/h a mechanický převod (tří 
stupňová převodovka powershift) pro cestovní 
rychlosti od 19 km/h do 40 km/h. Dalším zají-
mavým prvkem tohoto manipulátoru je tzv. „fle-
xi mode“, který umožňuje mimo jiné také ne-
závislé ovládání pojezdové rychlosti, nezávislé 
ovládání otáček motoru pomocí ručního plynu, 
lepší a snadnější ovládání a zkrácení časo-
vých cyklů opakujících se pracovních operací, 
jako jsou nakládka obilovin, nakládka hnoje, 
rozhrnování siláže a stohování slámy.

maSCHio: jedNiČka 
S Hloubkovými Podrýváky

VAL. MEZiřÍČÍ | Před dvěmi lety jsme navá-
zali a v loni systematicky uchopili spolupráci 
také s celosvětovou firmou MASCHIO Gas-
pardo, jejíž potenciál vidíme pro zemědělce 
hlavně v nabízení strojů na hluboké prokyp-
řování půdního profilu. Tato firma byla na ze-
mědělském trhu úplně první, která vyvinula 
tzn. hloubkové podrýváky a jejíž prodej na-
startovala s velkou oblíbeností samotných 
zemědělců. V této technice vidíme rovněž 
potenciál a jsme schopní ji nabízet našim 
zákazníkům na Moravě. Vedle hloubkových 
kypřičů dodáváme také mulčovače různých 
typů a konstrukcí, speciální postřikovače 
Unigreen (člen holdingu MASCHIO) do vinic 
a sadů, a další z nabízeného portfolia. Jen 
loni jsme dodali na naše prodejní území cca 
20 podrýváků a pokračujeme dál.

Dodavatel krmných vozů Italmix přináší na trh 
v letošním roce hned několik novinek.

I letos plánuje LUKROM návštěvu výrobního závodu JCB v Anglii.
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► krátCe

Najdi 5 roZdÍlůlukrom dětem

*  Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce společnosti LUKROM.

lukrom Se roZroStl 
o dalšÍ PodNik

šARATiCE | Společnost LUKROM se opět 
rozšířila. Ve čtvrtek 9. února se součástí naše-
ho holdingu stal podnik ZEV ŠARATICE, a. s. 
sídlící v Šaraticích v blízkosti Slavkova u Brna. 
Podnik disponuje více jak 1 000 ha, které 
obstarává bezmála 10 zaměstnanců. „S pod-
nikem jsme již nějakou dobu spolupracovali, 
v souvislosti s pronajatými haly pro kuřata. Mys- 
lím, že má potenciál a jsem rád, že budu jeho 
součástí,“ řekl nový předseda představenstva 
podniku ZEV ŠARATICE, a. s. Karel Čadek.

StŘediSko v HulÍNě Se 
doČkalo rekoNStrukCe

HULÍN | Lukromácké středisko Mechanizace 
živočišné výroby v Hulíne má za sebou od 
loňského roku značné změny. Došlo například 
k zateplení stropu skladu pro technologie do-
jení a vybudovalo se nové zázemí jak pro THP 
pracovníky, skladníky, tak i servisní techniky. 
Rekonstrukce by měla nadále pokračovat 
rozšířením skladových prostor a vybudování 
přístřešku pro skladování velkoobjemových 
komponent. Poté bude následovat fasáda 
a označení střediska pro reklamní účely.

lukrom Se CHlubÍ PrvNÍm 
eSHoPem toPagro

HULÍN | Loňský rok přinesl velkou novinku 
v podobě historicky prvního e-shopu spo-
lečnosti LUKROM, který funguje na doméně 
TopAgro. V současné době je jeho sortiment 
naplněn především technologiemi pro dojení, 
chlazení, farmářské potřeby, napájení, vět-
rání a další. „E-shop nabízí téměř kompletní 
sortiment za odvětví mechanizace živočišné 
výroby. Do budoucnu je možné, že se rozšíří 
i do ostatních divizí společnosti,“ řekl jedna-
tel LUKROMU Ondřej Červenka. Náš nový 
e-shop TopAgro najdete na webových strán-
kách www.topagro.cz.

Nabídka platí pro: skladové stroje HorsCH

KOMPLetní POjištění PO dObU 
financOvání zdaRMa  

+ sLevOvý POUKaz na 40 000 Kč*

dOtaČní zPRavOdaj

jaRO 2017
Zahájení činnosti zemědělského podnikatele

Investice do nezemědělské činnosti

POdziM 2017
Modernizace zemědělských podniků

dotace na kompostárny

www.lukrom.cz

vIP fINaNčNí servIs


