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TECHAGRO 2018 ODSTARTOVALO DALŠÍ ROČNÍK!
Nejlepší zemědělská technika, odborné
konzultace, dětské koutky i zábavný program – jste tady správně, Techagro
2018 právě začíná.
Pět dní toho nejlepšího, co můžete vidět
z oblasti zemědělské techniky. Největší veletrh svého druhu ve střední Evropě odstartoval svůj další ročník a společnost LUKROM
je opět u toho. Akce se koná tradičně na brněnském výstavišti od neděle 8. dubna až
do čtvrtku 12. dubna 2018. Navštivte naši

expozici na Techagru i Vy, a buďte s námi
u představení novinek pro rok 2018!
Vůbec poprvé se nám podařilo seskupit
veškerou prezentaci našich nabízených strojů do pavilonu P, který je nejnovějším a zároveň také největším v areálu brněnského
výstaviště.
Německou značku HORSCH prezentujeme společně s ostatními importéry této
značky v pavilonu P na stánku 008, který se
rozléhá na velikosti 1 060 m2.

HORSCH
stánek
P008

ZAJÍMAVOST
V NAŠICH
VYSTAVENÝCH
EXPONÁTECH SI NAJDE
TÉMĚŘ KAŽDÝ ZEMĚDĚLEC!
Po celou dobu akce pro vás
budou vždy od 9:00 – 18:00 hod.
k dispozici naši obchodní
zástupci skrz jakékoli
dotazy či odborné
konzultace.

Anglickou značku JCB budeme prezentovat na bezmála 500 m 2 hned vedle,
a to ve stánku P009 společně se společností PEKASS, a. s. Již od roku 2014,
kdy LUKROM získal přímé zastoupení
této značky bylo jasným cílem dostat tyto
dva projekty pod jednu střechu pavilonu.
Teprve letos se nám to konečně povedlo,
z čehož máme radost nejen my, ale určitě
také naši návštěvníci. To nejlepší ze všech
našich silných projek tů JOHN DEERE,

HORSCH, JCB tak můžeme představit na
jednom místě!
Další projekty pak najdete na venkovní
volné ploše u pavilonu P003, která plynně
navazuje na naše stánky uvnitř.
Venkovní plochu pokryjeme teměř 500 m2
a zde se můžete těšit na technologie společnosti LUKROM milk, s. r. o., mechanizace
živočišne vyroby a značky Bauer, Krampe,
Maschio, RMH či PATRIOT.

Celková plocha,
kde můžete vidět
projekty společnosti
LUKROM představuje více
než 2 000 m2. Tímto širokým
záběrem strojů, které zde
najdete, naplníme
očekávání téměř
každému zemědělci.

ZEMĚDĚLSTVÍ
SRDCEM...

JOHN
DEERE
stánek
P003

BAUER,
KRAMPE,
RMH a ostatní
stánek
P003

Již tradičně
na našich
stáncích také
můžete
ochutnat výrobky
naší společnosti
RACIOLA.

JCB
stánek
P009
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HORSCH na TECHAGRU představuje novinku:
secí stroj SERTO pro velké farmy

Podobně jako osvědčený systém Pronto i zde v rozteči 16,6 cm běží dvě botky
v identických podmínkách za každou pneumatikou. Ke zpřesnění hloubky setí používá
Serto urovnávací a utužovací pěch. „Nová
paralelogramová výsevní botka HORSCH
je perfektní v obtížných podmínkách, a tak
spolehlivě ukládá osivo i při hrudovitém povrchu půdy.

Používá mohutně dimenzovaná pouzdra
a ložiska, a celá její konstrukce je určena pro
vysokou stabilitu a dlouhou životnost. Zde se
projevily zkušenosti se stavbou přesných výsevních jednotek Maestro,“ představuje nový
stroj vedoucí projektu HORSCH Petr Kachník.
Serto disponuje objemem zásobníku celkem 6 000 litrů, rozdělených 50 : 50. Může
tak nést buďto 6 000 litrů osiva, nebo po 2×

3 000 litrech osiva a hnojiva. Pro aplikaci další komponenty se může na Serto instalovat
zásobník pro 300 litrů mikrogranulátu.
Za koly tažného prostředku používá Serto prolamované kotouče, které účinně kypří
utlačené koleje. „Potřebná tahová síla zůstává i v silně kypré půdě nízká, a to díky celozáběrovému pěchu. Tím se šetří palivo,“ poukazuje na výhody Petr Kachník s tím, že úzký
zásobník osiva usnadňuje přístup ke všem
obslužným i servisním místům a také dovoluje velmi dobrý výhled z kabiny na práci stroje.
Ke sklápění na přepravní šířku 3 metry slouží
stisk jediného tlačítka.

JAK TO VIDÍ… Vedoucí projektu HORSCH Petr Kachník
hospodařit a této myšlenky se dodnes zásadně drží a myslím, že i rok 2017 ukázal, že technologie HORSCH je ta pravá
a správná také pro oblasti ohrožené a zasa žené suchem. LUKROM, jakož to importér strojů značky HORSCH již od roku
1996, umí s tímto technologickým celkem
hodně dobře pracovat a umíme zákazníkovi nabídnout nejen stroj, ale hlavně způsob
hospodaření na svých pozemcích tak, aby
dokázal zemědělec šetrným způsobem získat maximální profit.

„Pracujeme všichni v přírodě
a tu si ještě zatím (díkybohu)
nikdo nepodmanil. Tato nám
ovšem dává znatelně najevo,
že bychom jí měli podstatně
více naslouchat a chovat
se k ní zodpovědněji.“
Petr Kachník, vedoucí projektu HORSCH

Rok 2017 byl pro značku HORSCH z pohledu posledních 5 let tím zajímavějším, kdy
se podařilo na moravském trhu předat zákazníkům 83 strojů z toho 4 kusy špičkových
postřikovačů HORSCH Leeb. Tímto počtem
strojů jsme se obratově přehoupli přes 100
mil. Kč. Značka HORSCH se díky své dlouhodobé a cílené specializaci ve vývoji dostává na první příčku z hlediska jistoty a spolehlivosti pro své majitele.
Nicméně rok 2017 byl z agronomického hlediska zase jiný než všechny o st atní ro k y. Pr ů b ě h p o č a sí z am ot al hl av u

nejednomu agronomovi či majiteli zemědělských subjektů, i když se toto nedá
paušalizovat. Pracujeme všichni v přírodě
a tu si ještě zatím (díkybohu) nikdo nepodmanil. Tato nám ovšem dává znatelně
najevo, že bychom jí měli podstatně více
naslouchat a chovat se k ní zodpovědněji.
Nejedním důkazem toho je průběh počasí
v jižních koutech Moravy, kde nás postihlo
výrazným způsobem sucho.
Německý výrobce HORSCH umí již
od svých prvních vyrobených kusů strojů
v „80-tých“ letech s vodou velmi efektivně

HORSCH Terrano GX
nový univerzální
kypřič – mnohostranně
konfigurovatelný
Nové Terrano GX představila společnost
HORSCH na podzim roku 2017 a také naše
společnost jej prezentuje na výstavě TECHAGRO 2018. Bude dostupné v pracovních
záběrech 4, 5 a 6 metrů a má buď třířadové
nebo čtyřřadové uspořádání radliček s roztečemi 28,5 a 31,5 cm. Tím vyhovuje nárokům
většiny zákazníků.
Terrano přichází s pracovními orgány TerraGrip třetí generace. Souprava pružin je umístěna naplocho v rámu a dosahuje pojistné tuhosti
550 kg. Masívně dimenzované a bezúdržbové
čepy slouží velmi dlouhé životnosti.
Kypřič může být podle volby osazen 4 variantami radliček, od intenzívně míchacích až
po čistě kypřící, a tím vyhovět každému úkolu
podle situace.
Podvozek Terrana GX se nachází za radličkami, před urovnávací sekcí. Je vybaven
velkoobjemovými pneumatikami, které slouží
k pohybu při manévrování v poli a také k přepravě po silnici. Zavěšení podvozku dovoluje
ve zdvižené poloze vysokou světlou výšku
i spolehlivé vyklopení kol z pracovního prostoru radliček do přepravní polohy. Tím je zajištěna optimální kvalita práce v půdě i velký
pojezdový komfort na silnici.

Novinkou na letošním veletrhu je secí stroj HORSCH Serto SC.

Největší novinka na TECHAGRU? Německá značka HORSCH má jasno. Prostřednictvím společnosti LUKROM, spol. s r. o. představí secí stroj HORSCH Serto SC o záběru
10 metrů pro vysoké plošné výkony. Jejich dominantním znakem je celozáběrový pneumatikový pěch v kombinaci s těžkou dvojkotoučovou secí botkou.

► Krátce

Technika HORSCH nejsou jen kusy strojů, které tvoří nějaký obrat s nějakým ziskem. Ano, obchod děláme „s péčí řádného
hospodáře, za účelem zisku“, ale s každým
dodaným strojem HORSCH jsem rád, že
můžeme dodat zákazníkovi kus technologické linky a návod, jak správně provádět operace na jeho pozemcích.

83

Za značku Horsch
jsme v loňském roce
předali zákazníkům
83 strojů z toho 4 kusy
špičkových postřikovačů
HORSCH Leeb.

HORSCH Cruiser 5/6 XL
– jemnozrnný podmítač
s novými pružinovými
orgány
Nové jemnozrnné podmítače HORSCH
Cruiser 5 a 6 XL pro mělké intenzívní rozpracování půdy tvoří překlenovací článek mezi
menšími tříbodovými modely a mezi závěsnými typy s 10ti a 12ti metrovými záběry.
Cruiser je díky svojí šestiřadové stavbě
a meziradličkové rozteči 15 cm určen pro intenzívní míchání a drobení v malé pracovní
hloubce. Světlá výška jeho rámu 700 mm přitom umožňuje průchod opravdu velkého objemu organických zbytků. Cruiser může být
vybaven různými variantami radliček a tak
zvládá ideální podmítku s rozprostřením posklizňových zbytků, přípravu seťového lůžka,
dokáže mechanicky likvidovat vzešlé plevele
a výdrol, nebo špičkově otevřít a urovnat povrch půdy na jaře.
Nové pružinové pracovní orgány zvyšují
světlou výšku na 700 mm, namísto obvyklých
600 mm. Jejich geometrie umožňuje rychlé
odpružení směrem vzhůru po nárazu na překážku. Tuhost jištění 150 kg přitom zaručuje,
že radličky dodrží nastavenou hloubku i v obtížných půdních podmínkách a nemění svoji
pracovní geometrii.

LUKROM otevřelo nové
servisní středisko
v Hrotovicích
Aby mohl LUKROM i nadále poskytovat
a zkvalitňovat své služby pro zemědělské zákazníky v oblasti servisu, převážně techniky
HORSCH a JCB, rozhodl se loni rozšířit svoji
síť středisek o další pobočku v Hrotovicích na
jižní Moravě. Tato pobočka obstarává oblast
Znojemska a Třebíčska. Díky novému středisku tak LUKROM zajistí kratší dojezdovou
vzdálenost svých servisních techniků k zákazníkovi a díky tomu bude služba také rychlejší.
Momentálně působí středisko Hrotovice
v pronajatých prostorách svého významného
zákazníka, Zemědělského družstva Hrotovice, a podle zkušeností a výsledků má společnost v plánu se dále rozšiřovat do vlastních
prostor. „Všechno začíná a končí u kvalitního
lidského potenciálu, a proto i tímto směrem
se bude náš vývoj dále ubírat.
Budeme rádi za každou kvalitní pracovní
sílu jako např. na pozici servisního technika,
tak i skladníka a na další pozici, která zapadne
do tvůrčího týmu a stane se součástí tvorby
dobrých vztahů mezi zákazníkem a LUKROMEM,“ sdělil za společnost Petr Kachník.
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jcb slaví 40 let Loadall – světová jednička v teleskopických manipulátorech

ZAJÍMAVÁ FAKTA:

Teleskopický manipulátor Loadall se stal nepostradatelným nástrojem na mnoha farmách.

JCB Agriculture slaví důležitý mezník v dlouhé historii inovativní konstrukce strojů a strojírenství – 40. výročí teleskopického manipulátoru Loadall. Poprvé byl vyroben v roce 1977 pro provádění úkolů zvedání a nakládání na staveništích. Brzo bylo rozpoznáno,
že Loadall má potenciál způsobit převrat v úkolech při manipulaci s materiálem na farmách.
Se schopností dosáhnout dopředu, nahoru, dále než nakladače namontované na
traktoru nebo vysokozdvižné vozíky pro nerovný terén přináší JCB Loadall nové úrovně
efektivity a produktivity na farmy s hospodářskými zvířaty a farmy s rostlinnou výrobou.
Tak pomáhá rozpoutat revoluci v manipulaci
s materiálem, se vstupními komoditami jako
osiva a hnojiva, a výstupy z farmy jako je
seno, sláma a siláž, zabaleným ve velkých
množstvích díky vynikající kapacitě zdvihu
a rozmístění nákladu nových strojů.
Dnes se teleskopický manipulátor Loadall
stal tak nepostradatelným nástrojem na mnoha farmách, takže stále pracuje mnohem déle
než jakýkoliv traktor. Na farmách s hospodářskými zvířaty pravidelně plní úkoly včetně plnění zásobníků krmiva dvakrát denně siláží

a dalšími příděly, nakládání balíků na přívěsy
při sklizni, umisťování slaměné podestýlky do
stání pro dobytek a prasata, a plnění rozmetadla hnoje, když dojde na čištění stání.

PTEJTE SE! Chcete se dozvědět
více o stroji? Neváhejte oslovit
naše obchodní specialisty
přímo na techagru!
Aby splnila tyto různé požadavky na pracovní náplň, vyrábí továrna JCB Loadall asi
50 různých modelů a odlišných variant pro
zemědělství a zahradnictví spolu s dalšími
variantami pro stavebnictví a průmyslové
použití.

V řadě s vývojem výrobků Loadall společnost JCB opakovaně investovala do výrobních a montážních závodů Loadall v Rocesteru, zvlášť v roce 2007, kdy projekt za
8 milionů £ přinesl nová obráběcí centra, těžké ocelové lisy pro výrobu výložníků a další
robotické svařovací stanice pro výrobu komplexní konstrukce podvozku.
Na stroji Loadall byly provedeny určitá
vylepšení, které viděly zcela nové montážní linky s vyšší kapacitou nainstalované
v souladu s důležitým milníkem – výrobou
100 tisíc manipulátorů od doby, kdy v říjnu
1977 sjel z linky první Loadall 520. Zrychlující se tempo prodeje Loadall znamená, že
v roce 2016 – o méně než 10 let později – byl
dosažen milník 200 000 strojů, když byl uveden na trh Agri Pro.

•	Je více než 30 základních modelů
a přes 1 000 individuálních konfigurací.
•	Každá vyžaduje 35 fází výroby a 8 hodin montáže.
•	Výroba Loadall spotřebuje více než
35 000 tun oceli za rok.
•	Divize JCB vyrábějí motory, převodovky, nápravy, kabiny a hydraulické
válce.
•	Poslední investice 1 milion £ přináší
nové přesné vybavení pro řezání laserem a plazmou.
•	Ocelové lisy 650 tun formují části teleskopického výložníku.
•	V průměru trvá výroba obou stran
podvozku pro vysoké zatížení 45 minut.
•	Roboty zvládají 70 % svarů podvozku – ale zkušení operátoři se pouštějí
do těžce přístupných svarů.
•	Svařování během konstrukce Loadall
spotřebuje 14 509 818 metrů drátu
za rok.
•	Příprava a natírání výložníků, podvozků a stabilizátorů (na konstrukčních
modelech) zabere dvě hodiny.
•	Natírací závod použije 73 000 litrů
základní barvy a 50 000 litrů lesklého
nátěru za rok.
•	Výroba komponent zaměstnává 300
lidí, montáž dalších 460.
•	Personál montážní linky je školen pro
nejméně tři hlavní funkce, takže se
může střídat.
•	Kompletní manipulátory jsou rozděleny mezi více lidí, takže výrobní doba
je stejná pro každý stroj.
•	Každý Loadall stráví 13 minut při plné
rychlosti na zkušební dráze pro kalibraci pohonu.
•	Každý Loadall musí 10 minut udržet
zkušební hmotnost s plně zvednutým
a vysunutým výložníkem.

JAK TO VIDÍ… Vedoucí projektu JCB Petr Sedláček
Loňský rok, byl z pohledu JCB, tím nejlepším vůbec. Prodej teleskopických manipulátorů, který je pro tento projekt stěžejní
a je určitým etalonem úspěchu se přiblížil
k plánovaným 50 ks, a to na konečných
49 ks. Jako velmi úspěšný hodnotím i prodej traktorů Fastrac, kde jsme dosáhli pěkné
číslo prodaných traktorů a to 15! Co mě ale
velmi překvapilo je prodej velkých kloubových nakladačů určených pro zemědělství,
kterých jsme prodali celkem sedm. Zúročili
jsme tak práci z předešlého roku, kde jsme
se soustředili na předvádění těchto strojů.
Celkem jsme v roce 2017 prodali 73 nových
strojů značky JCB.
Ruku v ruce s navyšujícím se počtem
prodaných strojů (od roku 2014 bylo předáno více jak 270 strojů na konečného zákazníka) se navyšuje i prodej (ND) a fakturace
servisu. V porovnání s rokem 2014, kdy
jsme de facto s projektem začínali, jsme
v roce 2017 prodej ND navýšili několikanásobně a to z 2 mil. Kč v roce 2014 na 26,7
mil. v roce 2017.

Petr Sedláček, vedoucí projektu JCB.

270

Od roku 2014
společnost LUKROM
předala svým
zákazníkům více jak
270 strojů značky JCB.

A v čem je největší síla prodeje těchto
zemědělských strojů? V první řadě je to spolehlivost a záruka kvality této značky. Společnost JCB se snaží stále o inovaci svých
produktů, což jsme zaznamenali v roce 2017
a to enormním zájmem o novinku: manipulátor AGRI PRO s unikátní převodovkou
DUALTECH.

„Bez vytrvalé práce a schopností
všech zainteresovaných
pracovníků LUKROMU
by to prostě nešlo.“
Dalším faktorem je síla společnosti LUKROM, která dokáže stroje JCB,
ale i ostatní techniku profinancovat třeba
přes komodity, nebo jen část stroje službou v rámci podniků prvovýroby skupiny
LUKROM. Tento způsob financování využívají zejména službaři a nám to značným
způsobem pomáhá prodávat zejména traktory Fastrac. Posledním a nejdůležitějším
faktorem úspěšného prodeje je tým všech
pracovníků společnosti LUKROM, který je
zainteresovaný na prodeji a poprodejním
servisu. Bez jejich vytrvalé práce a schopností by to prostě nešlo.
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JOHN DEERE oslaví na veletrhu TECHAGRO jubileum

Značka John Deere je na území České republiky dlouhodobě silná v prodeji traktorů.

V letošním roce oslaví společnost John Deere neuvěřitelných 100 let od počátku výroby traktorů. Při této příležitosti připravila, kromě
jiného, akční nabídku na modely traktorů 5E, 5M, 5R, 6MC, 6RC, 6M a 6R. Novinky od značky John Deere jsou prezentovány v pavilonu
P a my jako jedni z dealerů budeme samozřejmě u toho.
Zemědělský veletrh TechAgro je první
výstavou svého druhu po známé akci Agritechnica (výstava v Hannoveru), která se
koná na území České republiky. Tuzemským
návštěvníkům tedy značka John Deere představuje ty největší a nejzajímavější stroje.
Mezi ně letos patří traktory 6250R a 5100R,
první automatizovaná sklízecí mlátička S790,
nové řady lisů a osmiřádkový přesný secí
stroj ExactEmerge.
Značka John Deere je na území České
republiky dlouhodobě silná v prodeji traktorů.

Loni tuto silnou pozici na trhu dokonce potvrdilo celkově první místo v počtu prodaných
strojů v tomto segmentu.
John Deere nabízí jako jediný garanci
spotřeby paliva u řad traktorů 6R (šestiválcové modely), 7R a 8R. Další rozdílnou technologií je telematický systém JDLink pro správu
strojů a strojového parku, který je navržený
tak, aby majitelům strojů a manažerům podniků umožňoval vzdálené připojení k technice z počítače v kanceláři. Co všechno dále
systém umožňuje? Upozorňování a získávání

informací o strojích v reálném čase, například údaje o poloze, využití, spotřebě paliva
a údržbě tak, abyste se při optimalizaci provozu strojů mohli rozhodovat snadno a rychle.
Stroje značky John Deere se budou letos rozkládat na ploše 2032 čtverečních
metrů uvnitř pavilonu P a dalších 600 metrů zaujme na venkovní ploše. Kromě strojů
a technologií nabídne svým návštěvníkům
oblíbené občerstvení či Fan Shop John Deere, včetně již tradičního vyšívání jmen na reklamní předměty.

JAK TO VIDÍ… Vedoucí projektu John Deere Jan Kubín
Loňský rok byl stabilně dobrým rokem.
Já osobně jsem za značku John Deere i za
středisko Kroměříž spokojený. Pro tuto značku i středisko jsme vytvořili zázemí, kde fungujeme jako jeden tým a jsou vidět výsledky. Snažíme se poskytovat opravdu kvalitní
servis a díky tomu servisní činnost i prodej
náhradních dílů vykazují takové výsledky.
Pravidelně školíme, jak obchodní zástupce,
tak i servisní techniky a snažíme se naše
služby zkvalitňovat. K tomu, aby naše služby
byly kvalitní potřebujeme samozřejmě i kvalitní zázemí, na čemž neustále pracujeme a záleží nám na tom, aby se naši pracovníci cítili
dobře a byli spokojení.

„Pravidelně školíme,
jak obchodní zástupce,
tak i servisní techniky a snažíme
se naše služby zkvalitňovat.“

Jan Kubín, vedoucí projektu John Deere

Zemědělský rok jsme započali na přelomu února a března tradiční akcí Dny otevřených dveří střediska Kroměříž, která se velmi povedla. Tímto jsme vykročili do nového
roku a já jsem jako vždy pozitivní a věřím,
že bude pro všechny úspěšný a to nejen na
pracovní úrovni.

100 let traktorů
John Deere
Mannheim, 14. února 2018 – dnes
je tomu přesně 100 let, kdy společnost Deere & Company začala
vyrábět traktory. Všechno to začalo traktorem Waterloo Boy vyrobeným na středozápadě USA.
Dnes je John Deere předním
celosvětovým producentem zemědělské techniky, který vyrábí
všechny kategorie traktorů ve
12 továrnách po celém světě.
Společnost John Deere vstoupila na trh s traktory v roce 1918, a to
akvizicí iowské firmy Waterloo Gasoline
Engine Company v hodnotě 2,25 milionu
dolarů. Tato investice ve své době vzbudila velkou pozornost, protože řada kritiků
v traktorech neviděla budoucnost a dále
se spoléhala na tradiční sílu koní. Nikdo
neočekával, že se výroba traktorů stane
hlavní hybnou silou růstu společnosti.
Waterloo Boy Model N o výkonu
12 koní, vyráběný v letech 1917 až 1924,
byl prvním traktorem, který společnost
John Deere vyráběla a prodávala. Prvním žlutozeleným traktorem značky
John Deere se stal Model D vyráběný v letech 1923 až 1953. Tento model
předurčil budoucí úspěch naší výroby
traktorů. Nejprodávanější řadou traktorů
John Deere všech dob, byla serie B, vyráběná v letech 1935 až 1953 s produkcí
300 000 kusů. Nejprodávanějšího modelu, 4020, se mezi lety 1963 až 1971 vyrobilo 175 000 kusů. Poprvé se společnost
John Deere dostala na špici v celosvětovém prodeji traktorů v roce 1963.
V roce 1956 koupila společnost John
Deere traktorového výrobce Heinrich
Lanz, AG z německého Mannheimu.
Touto akvizicí společnost vstoupila na
evropský trh. Společnost Lanz se výrobou traktorů zabývala již od roku 1921,
kdy představila populární model Lanz
Bulldog.
V následujících letech společnost
John Deere dále posilovala své postavení
na trhu s traktory. V roce 1954 začala jako
první vyrábět traktory s posilovačem řízení. A v roce 1966 začala vyrábět traktory
s bezpečnostní konstrukcí ROPS (konstrukce ochranného rámu proti převrácení), která se posléze ve výrobě traktorů
stala standardem. Kabina Sound-Gard,
která byla zpočátku, od roku 1973, dostupná jako výbava na přání, byla první
bezprašnou a klimatizovanou kabinou na
trhu. Převodovka PowerShift uvedená na
trh v roce 1964 dodala traktorům John
Deere pohodlnější řazení a zvýšila jejich
produktivitu na poli.
Dnešní traktory již neslouží jen
k pouhému tažení nářadí. Dnešní zemědělské traktory, stroje a nářadí lze efektivně propojovat. Například technologie
Tractor Implement Automation umožňuje
sběracímu lisu komunikovat s traktorem
a automaticky, v závislosti na pracovním
zatížení, upravovat nastavení, například
měnit pojezdovou rychlost. Mobilní přenos dat umožňuje zemědělcům sbírat
údaje o aplikacích či sklizni a automaticky
je odesílat do kanceláře na farmě. Systém polní dokumentace schraňuje data
z celého výrobního procesu a zvyšuje
tak transparentnost celé výroby. Zemědělci a smluvní dodavatelé se tak mohou
rozhodovat například o aplikaci hnojiv či
chemikálií.
100 let úspěchů a inovací společnosti John Deere, od traktoru Waterloo Boy
o výkonu 12 koní po dnešní inteligentní
traktor, slavíme v našich továrnách po
celém světě. Zaměstnanci, jejich rodiny a další hosty jsme pozvali, aby se
podívali pod pokličku traktorové výroby
ve společnosti John Deere. A továrna
v Mannheimu uspořádá traktorový průvod městem.
Aktivity ke 100letému výročí společnosti John Deere můžete sledovat
na www.deere.com, na Facebooku a na
YouTube.
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► Krátce
Středisko ve Svitavách
nabídne služby
zákazníkům
ze čtyř krajů
LUKROM v loňském roce investoval i do
koupě areálu firmy ORLÍK kompresory ve
Svitavách. Tímto krokem se stabilizuje obchodní a servisní zastoupení společnosti pro
kraje Pardubický, Královehradecký, částečně
Jihomoravský a Vysočinu.
Areál má rozlohu zhruba 2 ha, jedna polovina je zastavěná 3 halami, kancelářemi,
sociálním zázemím, šatnami, garážemi (které jsou 35 let staré, a i když udržované, potřebují určité úpravy a opravy, které průběžně
probíhají), 2 obloukovými sklady a zpevněnou plochou, druhá polovina je zatím zatravněna. Areál má výhodnou polohu na kraji
města Svitavy u výpadovky na Litomyšl.
V areálu sídlí středisko MŽV, které má
v současné době šestnáct zaměstnanců
(prodejce, technologa, účetní, přípraváře
Také samochodný krmný vůz RMH je jedním
a realizátora zakázek, vedoucího montáží,
ze strojů, které můžete vidět na letošním Techagru.
skladníka, servisní a montážní pracovníky), kteří působí především v krajích Pardubickém a Královehradeckém, kde mají
více než čtyřicet stálých zákazníků. „Jejich
záběr je stejný jako ve středisku Kroměříž
a Hulín – prodej, montáž a servis dojíren,
stájových technologií, ventilačních systéSpolečnost LUKROM milk, s. r. o. je úspěšným pokračovatelem ve výrobě a vývoji české dojící techniky obchodní
mů, kejdových technologií, začali i s prodeznačky Agromilk, která působí na českém trhu už více jak 20 let. Navazuje na tradici výroby české dojící
jem přihrnovacích robotů krmení Wassertechniky Agrostroje Pelhřimov. LUKROM milk, s. r. o. je součástí holdingu LUKROM od roku 2006.
bauer Gold Butler, uvedli do praxe výměnu
technologií sloupků ve stájích, čekárDíky těmto jedinečným vlastnostem se
Hlavním nosným programem výrobního
nách a dojírnách za minimálního přeZAJÍMAVÉ
prodlužuje životnost ostatních částí platforstřediska v Pelhřimově jsou všechny typy dorušení provozu a v neposlední řadě
PROJEKTY:
my, jako jsou např. pojezd nebo pohonná
jíren – od tandemových a autotandemových,
zavedli výrobu rolovacích příček
V roce 2017 LUKROM MILK
jednotka. Centrus se vyrábí od velikosti 36
určených především pro malochovatele, přes
(vrat) na stáje se všemi způsoby
po 110 stání. Segment kompozitové donejrozšířenější dojírny s rybinovým uspoovládání (ručně, elektricky, elekinstaloval a zrekonstruoval
jírny Centrus bude součástí expozice
řádáním, až po stále více populární dojírny
tricky s dálkovým ovládáním
celkem 20 dojíren. „Mezi zajímavé
na veletru TECHAGRO 2018 v Brně.
paralelní. „V oblasti kruhových dojíren jsme
a automaticky před přihrnovainstalace, které bychom rádi vyzvedli
V oblasti identifikace a řízení stáda
v minulém roce navázali spolupráci se spocím robotem),“ uvedl vedoucí
jsou dojírny Agromilk vybaveny systélečností Waikato Milking Systems.
střediska Luboš Franze.
jsou podsklepená paralelní dojírna
my od izraelské společnosti Afimilk Ltd.
Waikato je novozélandská společnost se
V letošním roce je napláno2x16 v ZD Čechtice, paralelní dojírna
Afimilk patří už více jak 40 let ke svězastoupením ve více jak 50 zemích. Jedná
vána stabilizace v novém areá2x12 ZOD 11. květen, nebo v prosinci
tové špičce ve svém oboru. Neustále
se o třetího největšího výrobce kruhových
lu, posílení montážní a servisdrží krok s dobou a každý rok zahrnuje
dojíren na světě. Společnost Waikato, jako
ní skupiny střediska a rozvoj
spuštěná dojírna 2x14 v ZD Kojčice.
do své nabídky nějakou novinku a inojediná společnost na světě, vyrábí kompozipřímého prodeje našeho sortiTaktéž probíhá rekonstrukce
vace. V loňském roce se jednalo o předtové kruhové dojírny Centrus. Centrus plně
mentu ze skladu. „Dále chystáme
stavení systému pro hlídaní porodů u krav
využívá vlastností moderních kompozitních
zprovoznění připravované dílny,
řady starších dojíren,“ vypíchl
– systém Calving alert service. „Na letošním
materiálů, čímž dosahuje vyšší životnosti při
ve které budeme vyrábět rolovací
ředitel společnosti
TECHAGRU jako už tradičně představíme
vyšší tuhosti konstrukce a hlavně nižší celkovrata a realizovat další drobnou výroVladimír Pištínek.
veškeré produkty firmy Afimilk se zaměřením
vé hmotnosti,“ sdělil za LUKROM milk s. r. o.
bu. Ve druhé polovině roku plánujeme
na poslední verzi programu AfiFarm 5.2.,“
jeho ředitel Vladimír Pištínek s tím, že Centden otevřených dveří nového areálu,“ přizdůraznil Pištínek.
rus je až o 75 % lehčí než betonové platformy.
blížil Franze.

LUKROM milk představí na veletrhu své tradiční značky

JAK TO VIDÍ… Vedoucí MŽV
a LUKROM milk Vladimír Pištínek
Rok 2018 je pro nás nepředvídatelný.
Začátek minulého roku se velmi povedl především díky dotačním projektům, tento rok
jsme na tom o něco hůře. Ale každý rok je
jiný, záleží na chuti zemědělců investovat,
na ceně mléka a dalších faktorech.

„Investiční plány jsou veliké,
ale budou se samozřejmě
odrážet od výsledků
jednotlivých středisek.“

Vladímír Pištínek vedoucí projektu
MŽV a LUKROM milk, s. r. o.

Tento rok plánujeme především doladit investice na novém středisku ve Svitavách a pokračovat v rekonstrukci kovovýroby, která prošla velkou změnou a máme
v plánu s modernizací nadále pokračovat.
Také jsme v minulém roce posílili na Vysočině. Tuto oblast jsme pokryli zázemím
v Brtnici, kde chceme také rozšiřovat tým
pracovníků. Investiční plány jsou veliké,
ale budou se samozřejmě odrážet od výsledků jednotlivých středisek. Kdyby byl
tento rok stejný, jako loňský, byli bychom
nadmíru spokojeni. Jsem ale pozitivní
a věřím, že se bude dařit a jak říká náš
majitel společnosti pan Čer venka: Dělejme věci správně a zisk si nás najde.

Máme za sebou historický rok,
pochvaluje si šéf Mechanizace
živočišné výroby
Středisko mechanizace živočišné výroby (MŽV) v čele s ředitelem Vladimírem Pištínkem dosáhlo v loňském roce historického obratu 195 mil. tržeb.
„Byl to neuvěřitelný rok. Jsem rád, že
jsme stabilizovali náš t ým. I dík y tomu
jsme dosáhli takových výsledků,“ pochvaluje si šéf MŽV s tím, že největší akce roku
byla výstavba nové skladovací kapacity
pro podnik KELEČSKO a. s., která bude
sloužit ke skladování objemného krmiva.
„Pracovali jsme na této akci téměř 7 měsíců, investor je spokojený, a to je nejdůležitější. Je to pro nás velmi dobrá reference“,
dodal Pištínek.
Středisko MŽV se koncepčně zaměřuje
zejména na chov skotu. Zabezpečuje výstavbu stájové technologie, technologie dojení
skotu, rekonstrukce a modernizaci stájových
technologií s technologií dojení.
„Veškeré úsilí směřuje k dosažení dvou
klíčových parametrů: zabezpečení welfare
zvířat s optimalizováním ekonomiky provozu chovu skotu. S vývojem výše uvedených
požadavků se stále vyvíjí a mění technologické požadavky na provedení a vybavení
stájí. Požadovaný trend minimalizace lidské práce a automatizace provozu směřuje

chov skotu ke kejdovému hospodářství
a robotizaci ve stáji, např. automatizace
přihrnování krmiva a robotické čištění hnojných chodeb,“ přiblížil Vladimír Pištínek.

Střediska MŽV
společnosti LUKROM:
Kroměříž a Hulín,
Svitavy, Brtnice,
Kovovýroba v Kroměříži
Středisko kromě dlouhodobé spolupráce se známými evropskými firmami (jako
Bauer, Mueller, Agricow nebo NewFarms)
rozvíjí také vztah s novými firmami např.
firma SERMAP (Mirobot-robotické vyhrnování kejdy a chlévské mrvy), firma Wasserbauer (Butler – automatické přihrnování krmiva), firma EMILY (Samochodný nastýlací
a zametací vůz).

5

6

OBJEVTE LUKROM • TECHAGRO 2018

Obchodnice roku Zuzana Pospěchová: Byla to výzva a teď jedeme dál!
Co tě baví na této práci nejvíc?
Mám ráda samostatnost, která k této
práci patří. Baví mě plánování a komunikace. Samozřejmě všechno to závisí na
plnění plánu, ale každý plán je výzvou
a myslím, že jsem díky původní práci účetní naučená určité systematičnosti a ta
mi hodně pomáhá. Baví mě samozřejmě
i stroje HORSCH, představují kvalitu a ta
se dobře prodává.
Mezi zemědělci mnoho žen asi jen tak nepotkáme. Jak je vnímáš ty ze své pozice?
Musím říct, že zemědělci jsou pro mě
inspirativní lidé a ráda s nimi pracuji. Pořád
mě překvapují a pořád se dozvídám něco
nového. Jsem ráda, že se pohybuji v tomto
prostředí, které mě obohacuje nejenom po
pracovní stránce.

Zuzana Pospěchová získala ocenění za nejlepší obchodnici roku.

Do LUKROMU nastoupila před 17 lety jako
účetní. Nejdříve působila na středisku v Šenově u Nového Jičína, později se přesunula
do Valašského Meziříčí, kde působí ZUZANA POSPĚCHOVÁ dodnes. Pauzu od práce
si dala jen na pár let v roce 2008, kdy se
věnovala mateřským povinnostem. Jak se
stala z účetní obchodní manažerkou, která
letos získala ocenění za nejlepší obchodnici
od společnosti HORSCH? To nám prozradila sympatická blondýnka v následujícím
rozhovoru.
Po návratu z mateřské jsi již na svou původní pozici účetní nenastoupila. Proč?
Než mi skončila mateřská, šla jsem se
informovat za svým nadřízeným Robertem
Hábou, jak se domluvíme na návratu. Jelikož jsou tři roky dlouhá doba, tak moje pozice byla samozřejmě obsazena. Pan Hába

mi ale řekl, že je volná pozice obchodního
manažera.
Jaké byly první reakce?
Ptal se mě, jestli bych to nechtěla zkusit.
Nejprve jsem na něj vyvalila oči a řekla, že
potřebuji čas na rozmyšlenou. Byla to velká
výzva, jelikož do té doby jsem znala spíše
čísla a papíry. Nevěděla jsem, zdali se dokážu orientovat na tak specifickém trhu, jestli
dokážu proniknout mezi zemědělce i z pohledu ženy a hlavně jestli dokážu pochopit
celou problematiku, co se prodeje zemědělské techniky týče. Po dvou dnech rozmýšlení
jsem si řekla a proč ne, je to velká výzva a jdu
do toho!
Popiš, jaké byly začátky na nové pozici.
Hrozně mě lákala komunikace s lidmi, která je neodmyslitelnou součástí obchodního

zástupce. Samozřejmě stěžejní záležitostí
bylo ponořit se do problematiky strojů, ale
měla jsem a mám kolem sebe skvělý tým
kolegů, kteří mi hrozně pomohli. Od začátku
jsem se zaměřovala převážně na stroje HORSCH a zůstalo mi to až dodnes.
Zorientovala ses rychle?
Ale nebudu říkat, že začátky nebyly těžké, hodně času jsem strávila nad prospekty
a materiály, ale také na poli s kolegy. Chtělo
to jezdit ke strojům, poslouchat, vnímat jejich
poznatky a zjišťovat veškeré informace. Zemědělství pro mě byla z tohoto pohledu nová
věc, naučit se vnímat půdu a celkově podmínky, které u zákazníků právě jsou. Je to složité odvětví a ani dnes nemohu říct, že umím
všechno. Ale je to týmová práce a dobrých
výsledků jsem dosáhla právě díky týmovosti
mých kolegů, za což jim děkuji.

Vedení společnosti HORSCH tě letos ocenilo jako obchodnici roku. To je velký úspěch!
Byla jsem moc potěšena. Je pravda,
že jsem tento rok hodně věnovala práci
a určitě to pocítili i moji nejbližší. Jsem
ráda za to, jak mě podporují. Za ocenění
moc děkuji, ale musím znovu říct, že to
ocenění patří celému týmu a všem mým
kolegům.
Prozraď svým kolegům nějaké tipy na to,
jak se stát úspěšným obchodníkem.
V zemědělství jsou roky nepředvídatelné,
hrozně záleží na podmínkách, které v určitém
roce jsou, také na náladě zemědělců. Když
jsou na tom dobře, je jejich nálada nakupovat
větší. Ale i to je to, co mě na tom baví, že
každý rok je jiný.
Jak jsi ocenění oslavila?
Sklenkou vína doma s manželem. Beru
to tak, že je další rok, a jak říká vedení naší
společnosti, jedeme dál a jsou před námi další výzvy.

Strojaři v Lukromu: poprvé ve své obchodní historii
překročili magickou hranici
Rok 2017 byl pro mateřskou společnost
skupiny LUKROM z pohledu ekonomických
výsledků velmi dobrým rokem. Kromě nadstandardních provozních výsledků některých
divizí byla ekonomika společnosti podpořena
dvěma atypickými událostmi: specifikem loňského roku, které už dost možná nebude mít
obdoby, ukončením kurzového závazku ČNB
a dále prodejem minoritních akcií z našeho
vlastnického portfolia. K tradičním ekonomickým tahounům, ke kterým se řadí zejména
Divize výroby krmných směsí, Divize zemědělské techniky a Divize agrochemie, se
vloni připojila taktéž Divize živočišné výroby.
Právě toto jsou hlavní důvody, proč byl podle
jednatele ONDŘEJE ČERVENKY loňský rok
pro společnost LUKROM, spol. s r. o. ekonomicky nejlepším v dosavadní historii. A jak si
vedly jednotlivé divize skupiny? Čtěte dále.
Podstatně nižší tržby zaznamenala především Divize zemědělských komodit,
která utržila o téměř 300 mil. Kč méně. Divize nakoupila v roce 2017 pouze 160 000 tun
komodit za zhruba 610 mil. Kč, tj. asi o 30 %
méně, než je obvyklé. Nákupy komodit ovlivnily podle Ondřeje Červenky 3 hlavní faktory
– nízká úroda zemědělců v oblasti naší působnosti, nižší realizační cena a změna obchodní politiky divize.
„Opačný trend jsme v loňském roce pozorovali u Divize zemědělské techniky, kdy
se zvýšily tržby asi o 250 mil. Kč, a divize tak
zaznamenala rekordní prodeje ve výši 1,03
mld. Kč. Bylo to poprvé v její obchodní historii, kdy strojaři překročili magickou hranici
1 mld. Kč,“ řekl finanční ředitel LUKROMU.
Obratově nejvýznamnější podíl na prodejích měly tradiční značky JCB, HORSCH
a JD, kterým zdatně sekundovalo středisko
mechanizace živočišné výroby, kooperující
s dceřinou společností LUKROM milk, s. r. o.,
jediným výrobcem českých dojíren.
„Vloni se poprvé stal projekt JCB prodejní jedničkou, a dostal se tak na úroveň,
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Celkové tržby společnosti dosáhly výše přibližně 3,16 mld. Kč,
což je asi o 150 mil. Kč méně než v roce 2016.

kterou jsme si vytyčili, když jsme s firmou
JCB zahájili v březnu roku 2014 spolupráci,“
nastínil Ondřej Červenka s tím, že k rekordnímu obratu přispěly značnou měrou i další projekty, především pak stabilně běžící
prodej pneumatik, projekt krmných vozů,
vaky a fólie nebo projekty Krampe, Hardi
a Maschio.
Z podstatných událostí divize zemědělské
techniky je potřeba zmínit především nákup
areálu na Svitavsku, kdy LUKROM v měsíci
květnu odkoupil dvouhektarový obchodně
– výrobní areál za účelem rozvoje střediska
mechanizace živočišné výroby a také střediska prodeje a servisu zemědělské techniky
v této oblasti.
V letních měsících se společnost rozhodla
využít možnosti na rozvoj střediska mechanizace živočišné výroby na Jihlavsku. Aktuálně
toto středisko nabízí své služby z obce Brtnice,
kde můžeme najít sklad ND a 3 pracovníky.

„Nově od letošního roku nabízíme služby
prodeje a servisu zemědělské techniky z pronajatých prostor ZD Hrotovice na jihozápadě Moravy, kde jsme přesídlili z nedalekého
Únanova, především z kapacitních důvodů,“
doplnil mladý ředitel.
Divize výroby krmných směsí vyrobila
necelých 107 000 tun směsí, z toho byly asi
3/4 vyrobeny na míchárně v Lípě a zbylá čtvrtina na míchárně ve Vyškově.
I v loňském roce se na divizi značně investovalo, s podporou dotačních programů
jsme modernizovali provozy v obou lokalitách,
v Lípě byl pořízen nový parní kotel a ve Vyškově byla upravena stávající výrobní linka.
Obrat Divize agrochemie dosáhl v roce
2017 téměř totožné výše jako obrat v předchozím účetním období, tj. zhruba 475 mil.
Kč. Vlivem počasí byl v loňském roce tlak
na ošetření hlavně v průběhu jarních měsíců
poměrně nízký, k tomu byly realizační ceny

hnojiv přibližně o 15 – 20 % nižší. Oba tyto
faktory se na tržbách projevily negativně, proto považujeme úroveň dosažených tržeb za
solidní.
Divize živočišné výroby měla vlivem
velmi dobrých naturálních ukazatelů a vysokých prodejních cen nadprůměrný výsledek.
„Vyrobili jsme a prodali zhruba 30 000 ks
prasat a s celkovým počtem zhruba 29 odstavených selat se jednalo o výborný výsledek,“ prozradil finanční ředitel společnosti
LUKROM a dodává: „Pro naši porážku RACIOLA Uherský Brod, s. r. o. jsme vychovali
asi 3,5 mil. ks brojlerů.“
V roce 2017 pokračovala společnost
v nastoleném trendu z roku 2016, kdy postupně převáděla živočišnou výrobu z mateřské
společnosti na podniky naší prvovýroby. Na
podzim 2017 tak byla z organizačních důvodů z LUKROMU převedena všechna kuřata
a prasata.
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