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Mezi největší letošní události projektu 
JCB patří odhalení nové generace 
traktorů JCB Fastrac iCON 

Je důležité nezaostávat za tempem 
vývoje, ale rozumně investovat 
do nových technologií 

Mléčné krmné automaty Urban: nový 
projekt, který vám usnadní a zkvalitní 
práci se zvířaty.

Maschio rozšířil produktové řady 
o rozmetadla průmyslových hnojiv, 
pluhy i lisy.

NA KÁVĚ s našimi zákazníky: Jaké 
stroje vybrali do svých podniků a jak 
jsou s nimi dnes spokojeni?
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Ta nejlepší zemědělská technika, odbor-
né konzultace, novinky v oblasti zemědělství 
i  řada odborných přednášek. „V  letošním 
roce jsme pořádali historicky nejvíc akcí. 
Po předchozích dvou na akce velmi chu-
dých letech jsme se rozhodli uspořádat 
setkání napříč téměř celým naším prodej-
ním územím. Dny otevřených dveří na na-
šich střediscích, polní dny, roadshow nebo 
účasti na dalších partnerských akcích jsme 
nabídli zemědělské veřejnosti, abychom 
byli našim zákazníkům co nejblíže a mohli 
prezentovat celou řadu novinek z prodej-
ního sortimentu zastupovaných značek. 
Věřím, že si každý z našich zemědělských 

zákazníků dokázal vybrat z pestré nabíd-
ky pořádaných akcí a vynahradili jsme tak 
alespoň částečně předešlé dva roky, kdy 
nás omezoval covid,“ uvedl jeden z jednatelů 
společnosti LUKROM Ondřej Červenka.

Šňůru zemědělských akcí odstartovala 
společnost LUKROM v  prvním březnovém 
týdnu, a to polním dnem v Oldřišovicích, kde 
byly prezentovány primárně stroje německé 
značky Horsch.

V březnu jsme dále pořádali zcela prv-
ní den otevřených dveří našeho nejmladší-
ho střediska, divize zemědělské techniky 
a  mechanizace živočišné výroby ve Svita-
vách. „U příležitosti rozšíření spolupráce 

Série přehlídek zemědělské 
techniky vrcholí

DEN JCB ve Valmezu představí novinky roku 2022
Síla spojení projektu JCB a společnos-

ti LUKROM. Přesně to má demonstrovat 
jedna z posledních letošních strojařských 
akcí zvaná JCB DEN.

Kromě prezentace kompletního portfo-
lia strojů JCB a představení novinek pro 
rok 2022 – Fastrac iCON, kloubový nakla-
dač 457S, manipulátor 542-70 AgriPro, 
se návštěvníci opět dočkají i aktivní expo-
zice, což znamená, že si zákazníci mohou 
vyzkoušet řízení traktorů, navigace, mani-
pulaci s nakladačem balíků atd. „Tato část 
se v minulosti setkala s poměrně dobrým 
ohlasem,“ potvrdil ředitel střediska ve Va-
lašském Meziříčí Robert Hába s tím, že věří, 

že navazující akce budou tradici DNE JCB 
zvyšovat. 

LUKROM začal se značkou JCB spolupra-
covat před osmi lety. „Podařilo se posunout 
společně dál a etablovat. Zvládli jsme se 
opravdu velmi dobře zapsat a má na tom 
zásluhu samozřejmě i servis, náhradní díly 
a jiné záležitosti, které v tomto směru fun-
gují, a proto jsme přistoupili k těmto JCB 
dnům. Chceme se lidem i našim zákazní-
kům přiblížit i s nabídkou služeb a aktua-
lizovat jim například novinky, které pro ně 
připravujeme, či služby, které se budou na-
bízet, aby byli schopni využít tyto stroje tak, 
jak nejlépe dokážou,“ doplnil Robert Hába.

s firmou HORSCH, kdy středisko LUKROM 
Svitavy získalo zastoupení této techniky 
nově pro Pardubický kraj, promluvil na 
této akci i jeden z majitelů firmy Maschinen 
GmbH Philipp Horsch,“ doplnil. 
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Světové značky zemědělské techniky, jako jsou JCB, 
HORSCH, John Deere, ale i menší projekty jste letos mohli 
v rámci naší společnosti LUKROM vidět až na dvanácti akcích.

Chcete mít přehled o těch dalších?
Sledujte nás a zůstaňme ve spojení.

Následovala třídenní HORSCH Road-
Show, v rámci které jsme zavítali mezi naše 
klienty do Dolních Bojanovic, na Statek Nový 
Dvůr u  Olomouce a  do Tuněchod na Par-
dubicku. Zde nechyběl ani červený kamion 
HORSCH Truck s modely výsevního ústrojí 
Maestro, s pulzními tryskami, HORSCH Co-
nnectem a kavárnou.

I následující měsíce květen a červen byly 
nabité akcemi. Sešli jsme se na tradiční akci 
dny otevřených dveří v Kroměříži, polním dnu 
v Hrotovicích či Šaraticích atd. 

„Jsme rádi, že naši zákazníci přijali po-
zvání také na den otevřených dveří v pod-
niku prvovýroby Agroječmínek, který spo-
lečně s naší divizí mechanizací živočišné 
výroby představil kompletní technologie 
svojí farmy,“ dodává spokojeně jednatel 
LUKROMU. 

Mezi poslední velké akce letošního roku 
patří polní den projektu HORSCH v Tlumačo-
vě a den JCB ve Velkém Meziříčí.

PTEJTE SE!
Chcete se dozvědět více o našich 
strojích? Neváhejte oslovit naše 

specialisty přímo na akcích. 
Jsme tady pro vás. 
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Mezi největší události v projektu JCB pro 
letošní rok patří jednoznačně uvedení tří 
nových, inovovaných strojů na trh. Jedná 
se o manipulátor JCB 542-70 AGRI PRO, 
kloubový nakladač 457S a významně ino-
vované traktory JCB Fastrac – nový JCB 
Fastrac iCON. Pojďme se na ně podívat 
z blízka.

Nové traktory vypadají na první pohled 
velmi podobně a ponechaly si všechny vý-
znamné a  jedinečné vlastnosti a  funkce; 
KOMFORT – odpružení obou náprav, RYCH-
LOST – až 70 km/h, BEZPEČNOST – ABS 
a kotoučové brzdy na všech kolech, všestran-
nost a univerzálnost. „Ty hlavní změny, kte-
ré posouvají naše traktory mezi špičkové 
stroje v oboru, se odehrály pod kapotou 
a v kabině,“ prozradil produktový manažer 
JCB ve společnosti LUKROM Aleš Marti-
nec. Po otevření dveří velké prostorné kabiny 
CommandPlus, které také prošly moderniza-
cí a mají výrazně lepší těsnicí a protihlukové 
vlastnosti, vstupujeme do úplně nového stro-
je, do světa moderních technologií, do světa 
intuitivního, uživatelsky příjemného prostředí, 
připraveného na každodenní tvrdou práci ve 
všech odvětvích zemědělství.

Nová kabina a nové ovládání traktorů JCB 
Fastrac je standardní součástí obou (proza-
tím) modelových řad – 4000 a 8000. Jednot-
livé modely v obou řadách zůstaly zachovány 
– 4160 (160k), 4190 (190k), 4220 (220k) a 8290 

(290k), 8330 (330k). Zůstává také možnost 
modely z řady 4000 objednat ve verzi pro ko-
munální služby.

Nově je možné objednat traktory JCB 
Fastrac v několika výbavových liniích:

– Standard
– Field Pro
– Pro line

Představení této novinky si přímo ve Vel-
ké Británii nenechali ujít ani zástupci Čes-
ké republiky, tj. mimo jiné naše společnost 
LUKROM, kteří se připojili k setkání FASTRAC 
produkt manažerů z celé Evropy. 

Všechny zúčastněné hosty přivítal sou-
časný generální manažer JCB Agriculture 
p. John Smith, který se ujal úvodního slova, 

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI 
NASTAVENÍ STROJE 

• Nový 12palcový dotykový 
displej s vysokým rozlišením

• Nová loketní opěrka 
s ergonomicky rozmístěnými 
ovladači

• Nový displej pod volantem, 
zobrazující základní funkce 
a stav stroje

• Nové nastavení až 50 profilů 
pro různé nářadí nebo obsluhy

• Nové sedadlo řidiče – vyhřívané 
a odvětrávané

• Nová elektronická parkovací 
brzda

• Nové ovládání klimatizace 
a médií integrované přímo 
do loketní opěrky

• ISOBUS terminál integrovaný 
přímo do hlavního displeje 

• Nový pomocný joystick pro 
ovládání připojeného nářadí

INTEGROVANÉ SYSTÉMY 
PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

• Nová navigace vyvinutá přímo 
společností JCB výhradně 
pro traktory Fastrac iCON

• Ovládání navigace plně 
integrované do hlavního 
displeje

• Přijímače NOVATEL Smart-7

• 5 přesností GPS signálu, 
od základního bezplatného 
až po RTK 

• ISOBUS level2, UT, AUX-N, 
TC BAS, řízení sekcí – vše 
přehledně na hlavní obrazovce

KOMPLETNĚ PŘEPRACOVANÝ 
SOFTWARE NA ŘÍZENÍ 
POHONU STROJE

• SMART TRANSMISSION 
CONTROL – STC

• Inteligentní řízení převodovky 
(STC) je nový software pohonu 
traktorů JCB Fastrac. Funguje 
na základě systému založeného 
na rychlosti, kdy obsluha zvolí 
požadovanou rychlost jízdy 
vpřed a traktor řídí otáčky 
motoru a převodový poměr 
a udržuje požadovanou rychlost 
při měnícím se zatížení. 

• Nově odpadá nutnost volby 
jízdních režimů a jednoduše 
se přechází mezi ovládáním 
rychlosti pedálem plynu, 
pohybem joysticku dopředu, 
dozadu anebo nastavení 
rychlosti pomocí nového 
rolovacího tlačítka přímo na 
joysticku (např. pod řezačkou)

• Nový jednoduchý systém 
nastavení tempomatů

• Nově se dají nastavit jak spodní, 
tak horní otáčky motoru

poté následovaly dva dny intenzivního tré-
ninku, prohlídka továrny JCB Landpower 
a Earthmovers. „Právě z vlastní zkušenosti 
z předvedení traktorů JCB Fastrac iCON ve 
Velké Británii můžu potvrdit, že se máme 
opravdu na co těšit. Na první pohled vy-
padají stroje stejně, nicméně když za se-
bou zavřete dveře nové kabiny iCONu, jste 
rázem úplně v jiném světě! Celé prostředí 
nového displeje, loketní opěrky jsou velmi 
uživatelsky příjemné a opravdu velmi intu-
itivní. Po pár minutách strávených za vo-
lantem iCONu se cítíte opravdu jako doma! 
Podle mého názoru je velmi podstatná 
změna chování převodovky a motoru při 
jízdě. Je citelně znát, že motor lépe pracuje 
s otáčkami a také s rozsahem CVT převo-
dovky a přenos výkonu na podložku je lep-
ší,“ vyzdvihuje vlastnosti nového stroje Aleš 
Martinec a dodává: „Věřím, že díky změnám 
a vylepšením nového traktoru JCB Fastrac 
iCON se nám otevírají dveře k zákazníkům 
ostatních značek, kterým jsme doposud 
hůře konkurovali.“

Aby se nový traktor řadil mezi iKONICKÉ 
stroje, zaměřili se vývojáři JCB na změnu 
myšlení, logiky a ovládání stroje JCB Fastrac 
Icon.

NOVÁ GENERACE TRAKTORŮ PŘICHÁZÍ: 
JE ČAS NA FASTRAC ICON

Muzeu Story of JCB vás vezme na cestu časem a načrtne pozoruhodnou historii 
společnosti s průmyslovými kořeny rodiny Bamford.

Představení novinek ve Velké Británii si nenechali ujít ani zástupci České republiky, 
kteří se připojili k setkání FASTRAC produkt manažerů z celé Evropy.  

LUKROM v Anglii reprezentoval Aleš Martinec (zcela vpravo).
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Manipulátory jsou pro nás nejdůležitější prodejní 
artikl, říká šéf projektu JCB Petr Sedláček
„Nebývá zvykem, aby v jednom roce bylo 
představeno a uvedeno do sériové výro-
by tolik novinek, jako je tomu v letošním 
roce u společnosti JCB. Nabídka nových 
strojů je opravdu pestrá. Na inovované 
traktory Fastrac ICON navazuje hned ně-
kolik jedinečných strojů, které posouvají 
výkon a komfort v zemědělství o kus dál,“ 
sdělil šéf projektu JCB v LUKROMU Petr 
Sedláček.

Nově představeným strojem, který vý-
znamně navyšuje výkonnost při velkoobjemové 

Na zemědělskou scénu 
se vrací JCB Robot

Po tříleté pauze se v letošním roce 
rozbíhá i výroba smykem řízených na-
kladačů JCB Robot s novou emisní 
normou pro ošetření výfukových ply-
nů Stage V. „Tento typ stroje nám 
opravdu chyběl, neboť ROBOT, jak 
se mu lidově říká, byl díky unikátní-
mu vstupu bočními dveřmi opravdu 
oblíbený. Navíc v každém podniku se 
živočišnou výrobou jezdí minimálně 
jeden takovýto nakladač. Tady vidí-
me další prostor na navyšování ob-
jemu našeho prodeje,“ přiznává Petr 
Sedláček další novinku ze světa JCB.

V první fázi se rozbíhá výroba nej-
menšího modelu 155, který má zve-
dací kapacitu 703 kg a výkon motoru 
56 koní. Tento model se začal vyrábět 
v nové moderní továrně v Indii. Ostatní 
modely smykem řízených nakladačů 
z malé i velké platformy se začnou vy-
rábět ve 4. Q tradičně v USA.

► KRÁTCE

TOP vlastnosti nového 
kolového nakladače 
JCB 457S:
• Maximální výkon 282 koní 

(210 kW) s poměrem výkonu 
k hmotnosti 14 koní na tunu.

• Nová šestistupňová převodovka 
PowerShift se zámkem 
hydrodynamického měniče 
na všech stupních poskytuje 
jemnější odstupňování 
převodových stupňů, které 
umožňuje plynulou jízdu 
s maximální trakcí při tlačení 
siláže na silážní jámě. Pro různé 
pracovní aplikace si může 
obsluha nyní na displeji zvolit, 
který převodový stupeň bude 
uzamčen, a to jak pro jízdu vpřed, 
tak i vzad.

• Těžké nápravy se samosvornými 
diferenciály nebo 100% 
automatickou uzávěrkou.

• Trakční pneumatiky o šířce 
710 mm nebo 800 mm nebo 
průmyslové pneumatiky.

• Standardní nebo prodloužená 
ramena s rychloupínacím 
závěsem a kinematikou pro 
minimalizaci ztrát materiálu 
během zvedání ramen.

• Tichá a pohodlná kabina JCB 
Command Plus s vyhřívaným, 
větraným a vzduchem 
odpruženým polokoženým 
sedadlem.

• Balíček JCB Contractor Pro 
s 360° LED osvětlením, chladicím 
boxem, podlahou s kobercem, 
dvěma sklopnými otočnými 
majáky a výfukovým potrubím 
z nerezové oceli.

nakládce či na silážní jámě, je téměř 20 tunový 
kolový nakladač JCB 457S. Tento největší na-
kladač od společnosti JCB rozšiřuje nabídku 
zemědělských nakladačů. Se zvedací kapa-
citou více než 6 tun nabízí JCB 457S nosnost 
vhodnou zejména pro manipulaci s cukrovou 
řepou a hnojem. 

Nakladač se uplatní při práci na bioplyno-
vé stanici a díky nové powershiftové převo-
dovce podstatně zvýší výkon i na silážní jámě. 
„Nyní máme jedinečnou možnost oslovit 
podniky s  velkou živočišnou výrobou či 

Nový 20tunový kolový nakladač JCB 
457S se připojuje k sourozencům JCB 419S 
a JCB 435S. Všechny tyto nakladače byly 
speciálně navrženy pro použití v zemědělství 
a vyznačují se nejvyšším poměrem výkon mo-
toru versus hmotnost nakladače ve své třídě: 
17HP/t. Nový stroj některé komponenty sdílí 
s modelem JCB 457, který se používá pro 
manipulaci s velkoobjemovými materiály. Ver-
ze „S“ má novou zadní část podvozku, včetně 
zadního závaží, a také novou převodovku, ná-
pravy, kola a pneumatiky.

velké bioplynové stanice a  nabídnout 
jim s nakladačem JCB 457S větší výkon, 
úsporu času a tím i úsporu nákladů. Jsem 
přesvědčený, že tento nakladač si na na-
šem trhu své místo najde. Velké podniky 
nyní disponují velmi výkonnými řezačkami 
a velkoobjemovými návěsy pro přepravu 
píce. Slabinou tak může být výkon na siláž-
ní jámě. My teď přicházíme s řešením. Mů-
žeme nabídnout nakladač 435S nebo ještě 
něco víc… novou 457S. Takový nakladač tu 
ještě nikdo nemá,“ zdůraznil Petr Sedláček. 

Petr Sedláček na akci DEN JCB představí největší novinky roku v rámci projektu JCB.

JCB 542-70 AGRI Pro je poháněn motorem JCB DieselMAX o objemu 4,8 litru  
s výkonem 173 koní (129 kW).

K dispozici jsou u nakladače JCB 457S standardní nebo prodloužená ramena 
s průmyslovým rychloupínacím závěsem

JCB u nového teleskopického manipulátoru JCB 542-70 AGRI Pro uvádí maximální 
nosnost 4,2 t a maximální výšku zdvihu 7,01 m.

6,7litrový šestiválcový motor Cummins 
B6.7 dodává výkon 282 koní (210 kW). Při 
méně náročných pracích může obsluha využít 
standardní výkon 224 koní (167 kW) a ušetřit 
tak palivo. „K úspoře paliva přispívá také 
automatické vypnutí motoru po určité 
době volnoběhu. Pro zajištění maximální 
účinnosti motoru a chladicího systému je 
k  dispozici velký ventilátor s  programo-
vatelnou automatickou reverzací, který 
zabraňuje usazování prachu a nečistot,“ 
vyzdvihuje šéf projektu této anglické značky. 

Palivová nádrž pojme až 400 litrů. Speci-
álně navržené zadní závaží zajišťuje potřebný 
rozsah pohybu při práci na silážní jámě.

Radiální pneumatiky Trelleborg TM2000 
o rozměru 710/75 R32 a Michelin MegaXbib 
2 o rozměru 800/65 R32 nabízejí prvotřídní 
trakci a odolnost při celkové šířce kolového 
nakladače menší než 3 metry. Pro práci na 
tvrdém povrchu lze použít radiální pneuma-
tiky Michelin XHA 23,5 R25 L3.

Druhým strojem, který byl nově předsta-
vený na konci března letošního roku je mani-
pulátor JCB 542-70 AGRI Pro. „Teleskopic-
ké manipulátory jsou pro nás nejdůležitější 
prodejní artikl. Je to takový denní chléb. 
Proto jsme velmi rádi, že společnost JCB, 
která patří mezi špičku v  oblasti vývoje 
a výroby teleskopických manipulátorů, při-
šla opět s něčím novým,“ říká Petr Sedláček. 

Manipulátor JCB 5412-70 AGRI Pro je 
díky kombinaci výkonu a točivého momentu 
motoru, maximální rychlosti 50 km/h a zvý-
šenému výkonu hydrauliky určen speciálně 
pro zemědělský sektor. Stroj s motorem o vý-
konu 173 koní a maximální rychlostí 50 km/h 
je nejsilnějším a nejrychlejším teleskopickým 
nakladačem, který britský výrobce strojů do-
sud vyvinul.

JCB 542-70 AGRI Pro je poháněn mo-
torem JCB DieselMAX o objemu 4,8 litru 
s výkonem 173 koní (129 kW) vlastní výro-
by. Kombinovaná čtyřstupňová převodovka 
DUALTech VT pracuje jako převodovka hyd-
rostatická (1. stupeň) nebo mechanická (2., 
3. a 4. stupeň). Řazení mezi hydrostatickou 
a mechanickou částí je automatické. 

Pro novou řadu manipulátorů AGRI Pro 
byla nyní navýšena dynamická trakce a rych-
lost až do 22 km/h v hydrostatické části pře-
vodovky. U mechanické části převodovky bylo 
dosaženo až o 25 % vyšší rychlosti. Manipu-
látor tak dosahuje maximální pojezdové rych-
losti 50 km/h, proto má od výrobce schválenou 
traktorovou homologaci typu T1B (schválení 
pro jízdu nad 40 km/h). Kromě zvýšení výko-
nu o 23 koní oproti předchozímu vrcholnému 

modelu dosahuje model JCB 542-70 AGRI 
Pro o  15 % vyššího maximálního točivého 
momentu 690 Nm při 1 500 ot/min.

Díky rychlosti 50 km/h mohou uživate-
lé nový manipulátor JCB 542-70 AGRI Pro 
využívat i pro častější jízdu po silnici. „Pro 
zajištění optimálního zvládnutí tohoto mi-
mořádného výkonu a rychlosti je ve stroji 
zabudován nový hydraulický brzdový sys-
tém a  systém řízení (jedna pístnice pro 
každé kolo). Volitelným příslušenstvím 
jsou i dvouokruhové vzduchové brzdy pro 
přívěs,“ uvádí Petr Sedláček s tím, že pro sní-
žení otřesů a vibrací řidiče v kabině při vysoké 
rychlosti vyvinula společnost JCB i nový sys-
tém odpružení kabiny.
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I  přes veškeré komplikace ve výrobním 
procesu se německému výrobci strojů 
značky HORSCH podařilo uvést na trh 
několik novinek pro rok 2022, jejichž pre-
miéru jsme mohli zhlédnout na jaře na ně-
kolika místech Moravy a východních Čech 
prostřednictvím HORSCH RoadShow 2022 
a prezentaci celého portfolia včetně všech 
novinek pak uzavřít na velkém polním dnu 
začátkem září v Tlumačově na polích spo-
lečnosti Lukrom plus s. r. o., která spadá 
do holdingu LUKROM. Co ukázaly tyto 
akce? O tom jsme hovořili s šéfem projek-
tu HORSCH v rámci LUKROMU PETREM 
KACHNÍKEM.

Prozradíte, jaké jsou největší novinky 
prezentované na akcích v rámci projektu 
HORSCH?

Za zmínku stojí jistě nový secí stroj HOR-
SCH Pronto DC, který svým novým designem 
upoutá na první pohled. Nový tvar zvětšené-
ho zásobníku na osivo umožňuje nové umís-
tění ventilátoru, který nasává do vedení osiva 
méně prachu. Větší průměr pneumatikového 
pěchu zase nabídne lepší průchodnost půdy 
a hlavně menší valivý odpor, což při dnešních 
cenách nafty nabídne úsporu ve spotřebě pa-
liva. I samotné ověřené výsevní ústrojí dozna-
lo jistých změn, hlavně ve směrech precizního 
zemědělství. Nový „kazetový“ šuplík umožní 
jednodušší kalibraci výsevku a oboustranný 
elektropohon nabídne jednodušší vypnutí 
poloviny záběru či variabilní výsevek podle 
výsevní mapy. Nakonec příplatková nová 
rozdělovací hlava RowControl umí vypínat 
jednotlivé secí botky nebo jejich sekce přes-
ně podle GPS, aby nedocházelo k prosevům 
a přehušťování porostu na souvrati.

Je důležité nezaostávat za tempem vývoje, ale rozumně 
investovat do nových technologií, říká Petr Kachník 

Secí stroje na konečnou vzdálenost řady 
HORSCH Maestro zažily letos poprvé pl-
nou secí a předváděcí sezónu. Přiblížíte 
i tyto modely?

Díky možnosti zvolit podtlakový (AirVac) 
nebo přetlakový (AirSpeed) výsevní systém 
umí Maestro perfektně pracovat jak při setí 
drobných semen (cukrovka, řepka ad.) nebo 
na těžkých, vlhkých, pomalu vysychajících 
půdách, stejně tak jako nabídnout vyso-
ké pracovní rychlosti až 15 km/h pro velké 
podniky, službaře nebo jednoduše pro ty zá-
kazníky, kteří chtějí na poli trávit co nejméně 
času. Minimum nastavovacích míst svědčí 
o  jednoduchosti a spolehlivosti dávkovačů 
osiva a centrální zásobníky na hnojivo, osivo 
či mikrogranulát (i pro menší pracovní zábě-
ry) snižují neproduktivní časy na minimum. 
Stejnoměrnost vzcházení díky přesnému do-
držení secí hloubky zajistí automatická regu-
lace přítlaku AutoForce a různé kombinace 
zamačkávacích koleček.

V oblasti zpracování půdy největších kon-
strukčních změn doznaly diskové podmíta-
če řady Joker. Jaké jsou tyto změny? 

Nové rámy tažených verzí RT posunuly 
podvozek opět dozadu za pěchovou sekci, 
aby byly dodrženy odpovídající pracovní zá-
běry (5,6,7 a 8m) a požadované transportní 
rozměry všech typů. Nové úhlové uspořá-
dání disků nabídne lepší zaklopení organic-
ké hmoty při zachování cíleného míchání 
a urovnávání pozemku. S rozložením disků 

souvisí i jejich zavěšení na nových zesílených 
ložiskách, která jsou základním kvalitativním 
prvkem v konstrukci diskových podmítačů. 
Zdvojená kuželíková ložiska a větší středová 
hřídel dokážou společně přenést větší zatí-
žení a  tím dělají stroj výrazně stabilnějším. 
Rozšířením nabídky pěchů jak jednohřídelo-
vých, tak i dvouhřídelových dokážeme uži-
vateli nabídnout řešení do všech podmínek. 
Velkou výhodou u  tandemového zavěšení 
dvouhřídelových pěchů je, že se nemusí nijak 
nastavovat jejich úhel a tím je seřízení stroje 
výrazně rychlejší a jednodušší.

Pojďme se teď zaměřit na oblast hybridní-
ho zemědělství.

V tomto směru se velmi zajímavě etablu-
je mechanická likvidace plevelů podle 
typu nasazení ať už formou plecích bran 
HORSCH Cura ST, nebo plečky HORSCH 
Transformer VF. U plecích bran Cura je vel-
mi zajímavý robustní rám s hydraulickým 
nastavením přítlaku na prsty, které zajistí 
konstantní přítlak v celém chodu prstu díky 
speciální dvojité pružině. Naopak u  širo-
kořádkových plodin se výborně uplatní 
kamerou naváděná plečka Transformer, 
jejíž robustní a profilovaný rám umožňuje 
jednoduché a  relativně rychlé přestavení 
meziřádkové vzdálenosti. Systém RowLift 
dokáže zvedat jednotlivé vozíky podle po-
lohy GPS na souvrati. V kombinaci s čelním 
zásobníkem umíme v jednom přejezdu po-
rost „okopat“, vyčistit a přihnojit.

Předcházející novinky v oblasti hybridního 
zemědělství jsou velmi úzce spojeny s po-
střikovou technikou HORSCH Leeb. Můžete 
prozradit jak?

Ano, je to tak. Jejich vzájemnou kombinací 
dokáže totiž farmář uspořit jak čas, tak i finan-
ce na postřiky a hlavně šetřit životní prostředí 
a tím pádem produkovat zdravější potraviny. 

HORSCH v roce 2022 
očima šéfa projektu 
„Rok 2022 je pro značku HORSCH stejně 
tak jako pro ostatní výrobce nejen země-
dělské techniky rokem nových zkušeností 
a učení se pracovat s novými situacemi 
hlavně ve výrobě a zajištění výrobních su-
rovin a komponentů. Tato nová situace, 
kterou si nikdo z nás nedovedl představit, 
nás ovšem v mnohém posunula do nové-
ho směru přemýšlení nad provázaností 
výrobního průmyslu a uvědomění si, jak 
„tenký led“ je mezi subdodavatelskými 
vztahy a jak vlastně celý svět žije z „mi-
nuty na minutu“. Nikdo neočekával, že se 
vůbec může svět dostat do takové spirály 
problematiky výroby, ale určitě i význam-
ných spekulací. Naproti tomu si myslím, 
že si asi nikdo z nás nedokázal představit, 
že celá situace nastartuje tak velkou vlnu 
poptávky, což na druhou stranu někteří 
makroekonomové asi dokázali předvídat. 
To znamená, že aktuální situace s dodáv-
kami strojů nahrává těm dodavatelům, 
kteří měli a mají stroje skladem. Bohužel 
i sklady nejsou nevyčerpatelné, takže nás 
nová doba zajisté učí lépe plánovat in-
vestice do strojového vybavení a je určitě 
dobré a na místě plánovat takové investi-
ce s dostatečným předstihem.“

Petr Kachník
šéf projektu HORSCH  

ve společnosti LUKROM

Díky známému preciznímu vedení ramen nízko 
nad cílovou plochou až 30 cm BoomControl 
dochází k zásadně významné redukci úletu 
a výparu. Velkým tématem do blízké budouc-
nosti je páskové ošetřování porostu ať už me-
ziřádku, či právě kulturního řádku v kombinaci 
s již zmiňovanou mechanickou meziřádkovou 
kultivací. Nově nabízený systém pulzní apli-
kace PWM tyto vyjmenované přednosti ještě 
umocňuje aplikací při konstantním tlaku ne-
závisle na aplikační rychlosti, sjednocením 
aplikačního množství při průjezdu zatáčkami 
na stranách ramen nebo variabilní aplikací 
v rámci postřikového záběru.

Jakou vidíte budoucnost (nejen) českého 
zemědělství?

Věřím, že výše uvedené novinky posunou 
zemědělství zase o krok dál a důležité bude 
zachovat kvalitu, výkonnost a hlavně ekono-
miku zemědělských provozů, jelikož náklado-
vá stránka je již nyní velmi složitá. V blízké bu-
doucnosti bude schopnost udržet ekonomiku 
a náklady na výrobu zemědělských produktů 
na akceptovatelné výši zásadním cílem. Proto 
je důležité nezaostávat za tempem vývoje, 
ale rozumně investovat do nových technologií 
a dobře si rozmyslet jejich účel a cíl.

Samochodný postřikovač HORSCH Leeb 6.300 PT. Radličkový podmítač HORSCH Cruiser 5 XL.

Secí stroj HORSCH Pronto 6 DC.
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Společnost LUKROM je dlouhodobý ob-
chodní partner Zemědělského družstva 
Mír Ratiboř, které hospodaří nedaleko 
Vsetína. Dlouhodobým cílem družstva 
je podle jeho předsedy bezproblémové, 
dlouhověké a zdravé stádo s užitkovostí 
okolo 9 500 litrů mléka s vyšším obsahem 
mléčných složek a  kvalitní reprodukcí. 
A to se v Ratiboři daří také díky kvalitnímu 
odchovu plemenných jalovic.

Vše pro telata v Pržně
Od března 2021 stojí na farmě v Pržně 

nový teletník s kapacitou 80 kusů se čtyřmi 
kotci, které jsou vybaveny mléčnými krmný-
mi automaty Urban Alma Pro. Jak komentuje 
Lucie Červenková, ředitelka divize mechani-
zace živočišné výroby (MŽV) ze společnosti 
LUKROM, která technologii dodávala, každé 
dva kotce mají společnou „mléčnou kuchyni“. 

Systém odchovu je nastaven tak, že po 
narození se mláďata přesouvají do venkov-
ních bud, kde tři dny dostávají mlezivo a ná-
sledně náhražku s vysokým obsahem mléč-
ných bílkovin. Zde setrvávají do desátého 
dne věku, poté se stěhují do této vzdušné 
venkovní stáje.

Jak uvedl předseda představenstva, vý-
hodou krmných automatů je, že zajišťují ne-
přetržitou a přesnou kontrolu telat. Monito-
rují jejich chování při napájení (příjem krmení 
a množství zbytků), dobu a počet jednotlivých 
návštěv či rychlost sání. „Díky tomuto pre-
ciznímu systému a  také návyku telat na 

DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY MŽV:
mléčné krmné automaty Urban

náhražku již v  době ustájení v  boudách 
nemáme problémy s průjmy,“ vyzdvihl Zde-
něk Adámek jeden z kladů této technologie 
a dodal, že automaty poskytují zootechnikovi 
i další data, například sledování kondice jed-
notlivých zvířat.

Plusy mléčných automatů
Jak sdělila Lucie Červenková, mezi nej-

větší výhody automatů Urban patří tempe-
rovaný mixér pro konzistentní koncentraci 
i odpovídající teplotu nápoje, způsob využití 
a cirkulace nápoje minimalizuje odpad nespo-
třebované dávky, precizní dezinfekce mezi 
jednotlivými napájeními a v neposlední řadě 
jednoduché ovládání pomocí dotykového mo-
nitoru. „Každému chovateli také poskytuje-
me v případě potřeby rychlý servisní zásah 
a pro tyto případy disponujeme rozsáhlým 
skladem náhradních dílů,“ konstatovala zá-
stupkyně LUKROMU.

„Díky nové technologii v odchovu ja-
lovic se zlepšuje komfort nejen pro zvířa-
ta, ale i pro ošetřovatele. To je totiž cesta 
k ekonomické prosperitě chovu,“ uzavřel 
Zdeněk Adámek.

Čerstvý projekt
Pro letošní rok firma LUKROM připravi-

la další velkou instalaci mléčných krmných 
automatů URBAN, tentokrát na vlastní farmě 
Agroječmínek v Chropyni.

Částečná rekonstrukce kotce pro vyso-
kobřezí jalovice dala vzniknout 7 moderním 

sekcím pro odchov jaloviček. Celkem jsou zde 
nainstalovány 4 krmné automaty Alma Pro a 7 
krmných staniček, které jsou plně hygienické. 
Nejdůležitější součásti a ovládací panely jsou 
chráněné krycí buňkou, aby nová technologie 
a obsluhující personál nebyly vystaveny ne-
přízni počasí.

Telata se umisťují do jednotlivých sekcí 
obdobně okolo 10. dne věku a na aktivní sání 
z mléčného automatu ALMA se připravují již 
v budkách sáním mleziva a mléčné krmné 
náhražky z kbelíků s napájecími struky. Ka-
pacita jedné skupiny je 15–20 kusů tak, aby 
byl telatům zajištěn kdykoli přístup ke krmení 
a zvířata se bezproblémově vystřídala.

Telata si rychle zvykla na místo, které jim 
poskytne mléko a ochotně vstupují do krmné 

staničky. Po nakrmení a odchodu telete je 
vždy cucák ostříkán dezinfekčním roztokem 
a schován poklopem, aby byla zajištěna ma-
ximální hygiena pro každé tele.

Pro zootechniky je velmi důležitý každo-
denní monitoring příjmu mléka jednotlivých 
telat. K  tomu slouží jednoduchý intuitivní 
program, barevná hodnocení a signalizace 
stavu vypitého množství mléka. Jednotlivá 
telata lze sledovat přímo na displeji auto-
matu nebo v programu v kanceláři, ale také 
v aplikaci mobilního telefonu, kdekoli se právě 
nacházíte.

Popřejme zootechnikům, aby nová mo-
derní technologie usnadnila jejich práci a ješ-
tě více zkvalitnila výsledky, které vyžadují ná-
ročné požadavky na odchov našich jaloviček.

Instalace silotanku Mueller: investice v pravou chvíli 
Rozsáhlá rekonstrukce administrativní 
budovy i technologického zázemí prosto-
rů dojírny. Právě tyto změny se v loňském 
roce uskutečnily na jednom z našich pod-
niků prvovýroby Agroječmínek v Chropyni 
u Kroměříže. 

Součástí této rekonstrukce byla zároveň 
modernizace technologie chlazení mléka; 
tzn. instalaci, nového chladicího sila Mueller 
o kapacitě 34 000 litrů mléka namísto 15 let 
starých desetitisícových tanků. 

Za zmínku stojí také instalace vysoce 
efektivních trubičkových předchladičů, které 
dokážou předchladit mléko z 36 na 16 stup-
ňů. Rekonstruované prostory, které vznikly po 
likvidaci starých chladicích tanků, jsme využili 
pro novou přípravnu krmného mléka pro telata.

Důvodem výměny technologie chlazení, 
která byla částečně spolufinancována přes do-
tační titul Ministerstva průmyslu OP PIK, bylo 
nejen stáří a energetická náročnost technolo-
gie, ale i snížení spotřeby vody a chemických 
prostředků používaných při sanitaci tanků, díky 
čemuž šetříme jak finance, tak i naši přírodu.

Nyní, rok po instalaci, můžeme zhodno-
tit, jestli se naše předpoklady podařily na-
plnit. Vlivem dynamické a  nepředvídatelné 
situace na trhu s elektrickou energií (a nejen 
s  ní) je hodnocení snadnější, než se dalo 
předpokládat.

V  době rozhodnutí o  realizaci projektu 
se pohybovala cena elektrické energie okolo 
3 Kč/kW a návratnost celého projektu se po-
hybovala okolo 6 až 7 let. Nyní, kdy se cena 
za 1 kW přiblížila 10 Kč, se doba návratnosti 
investice do instalované technologie zkrátila 
na necelé 3 roky. Pokud k tomu ještě přidáme 
úsporu až poloviny použité vody pro sanitaci 
tanků a úsporu téměř třetiny dezinfekčních 
prostředků, budeme se blížit ke dvěma letům.

Zrekonstruované prostory po starých tan-
cích doznaly také velkých změn a obsluze, 
která se stará o zdraví a růst našich telátek, 
se dostalo lepších podmínek pro její náročnou 
práci.

Nemluvíme tady o skvělé investici? Jen se 
vždy dobře rozhodnout ve správný čas a to 
se v tomto případě podařilo na 100 procent.

Rekonstrukce a modernizace technologie chlazení mléka se realizovala 
v podniku prvovýroby Agroječmínek. 

Zemědělské družstvo v Ratiboři má za cíl udržet dlouhověké a zdravé stádo. 



6 OBJEVTE LUKROM   •   PODZIM 2022

PROJEKT MASCHIO: rozšíření produktové řady 
o rozmetadla průmyslových hnojiv, pluhy i lisy

Kvalita na kole: Krampe přichází s novinkou 
v podobě traktorového návěsu

Vedle již úspěšně zavedených značek 
JCB, Horsch a John Deere se společnost 
LUKROM rozhodla již před lety zařadit do 
svého programu značku Maschio Gas-
pardo. V minulém roce se naskytla mož-
nost tuto spolupráci intenzivněji rozvíjet 
a rozšířit portfolio již zaběhnutých strojů. 
V  roce 2021 se skupina LUKROM stala 
výhradním zástupcem značky Maschio 
Gaspardo pro Moravu. 

Portfolio a produktové řady Maschio Gas-
pardo velmi dobře zapadají a rozšiřují stáva-
jící a skvěle zavedený program společnosti 
LUKROM.

Již řadu let jsou v  našich podmínkách 
nosnými produkty této značky hloubkové 
podrýváky a mulčovače. Od minulého roku 
také společnost rozhodla o rozšíření produk-
tové řady o rozmetadla průmyslových hnojiv, 
pluhy a lisy.

„Produktové portfolio Maschio Gaspar-
do je pro českého zákazníka zajímavé pře-
devším díky příznivému poměru cena / vý-
kon. Trend zemědělství v současné době 
směřuje cestou snižování intenzity a avi-
zované redistribuční vyplácení dotací bude 
výrazněji podporovat malé či střední země-
dělce. Jsem přesvědčen, že především pro 
takové hospodáře jsou produkty Maschio 
Gaspardo správnou volbou,“ prozradil Mi-
chael Špunar, který má zmiňovanou značku 
v LUKROMU pod svými křídly.

Už je tomu více než 35 let, co společnost 
Krampe vyrobila první návěsy a  přívě-
sy. Skutečnost, že vestfálský výrobce 
dopravní techniky klade velký důraz na 
konstrukci svých vozidel, se odráží nejen 
v mottu „Kvalita na kolech“. Tento příslib 
kvality je ve skutečnosti klíčem k úspěchu 
společnosti. Platí beze zbytku pro veškerý 
další vývoj moderní produktové řady do-
pravní techniky Krampe.

Krampe nyní rozšiřuje svůj sortiment 
o  traktorový návěs s  výtlačným mecha-
nismem. Jde tak o první návěs tohoto typu 
se značkou Krampe – nese název Krampe 
RamBody a má typové označení AS 750. Nej-
prve se bude vyrábět ve verzi s tandemovou 
nápravou a objemem 41,1 m³.

Vývoj návěsu Krampe RamBody AS 750 
trval dva roky a testoval se 1 000 hodin. Pod-
vozek bude nabízen s parabolickým, pneuma-
tickým a hydraulickým odpružením. Sériově je 
návěs vybaven robustními nápravami výrobce 
BPW s náběžným nebo nuceným řízením zad-
ní nápravy.

„Návěs Krampe RamBody je vybaven 
nápravami s horními brzdovými válci, které 

NOVINKA pro rok 2022: rozmetadlo PRIMO EW ISOTRONIC verze EXCLUSIVE  
s mechanickým pohonem a maximální nosností 3 200 kg

Michael Špunar vám rád o projektu Maschio Gaspardo prozradí více.  

Velkým příslibem do budoucích let jsou 
dle Michaela Špunara a jeho týmu již zmíněná 
rozmetadla průmyslových hnojiv. „Naše skla-
dové stroje, které se chystáme intenzivně 
předvádět, disponují všemi z mého pohle-
du dnes již nepostradatelnými funkcemi 
precizního zemědělství, jako jsou ISOBUS 
kompatibilita, sekční kontrola, elektronické 

zaručují vysokou světlou výšku. Utěsněné 
výtlačné čelo dokáže vyskladnit celý ná-
klad během 45 vteřin. Profilované čelo se 
postará o to, aby na něm neulpívaly zbyt-
ky nákladu. Dlouhá, odpružená a výškově 
stavitelná oj nabízí vysokou obratnost. 
Boční stěny návěsu jsou přišroubova-
né a lze je demontovat. Aby se zabránilo 
usazování nečistot, všechny hrany návěsu 
jsou šikmé,“ popisuje šéf projektu KRAM-
PE v LUKROMU Daniel Kuchař s tím, že na 
návěsu tak nezůstávají žádné zbytky obilí či 
kukuřice. 

„Extrémně výkonná pracovní LED 
světla návěsu Krampe RamBody AS 750 
osvětlují okolí návěsu a vytvářejí příjem-
né pracovní prostředí i v úplné tmě. Stan-
dardně dodávaná obrysová světla zvyšují 
bezpečnost na veřejných komunikacích 
například při odbočování,“ doplnil Daniel 
Kuchař. 

První návěsy Krampe RamBody AS 750 
budou zákazníkům předávány během roku 
2023. Větší či menší modely budou k dis-
pozici od léta 2024.

nastavení aplikační dávky, elektronická 
regulace rozhozu (resp. záběru), aplikace 
variabilních dávek, na základě podklado-
vých map, hraniční rozmetání a automa-
tický systém vážení pro přesnou aplikaci.“ 
dodává šéf projektu Maschio s tím, že prodej 
a servis jsou na Moravě realizovány prostřed-
nictvím servisní a distribuční sítě LUKROM.

Dlouhá, odpružená a výškově stavitelná oj nabízí vysokou obratnost.  
Boční stěny návěsu jsou přišroubované a lze je demontovat.

Co jste (možná) nevěděli o značce Maschio
Pro nezasvěcené nemusí být na první pohled patrné, do jaké míry jsou stroje Maschio 
Gaspardo v České republice etablované, ovšem historie značky na našem území započala 
již někdy kolem roku 2000. Od té doby se roční prodeje závěsoviny pohybují v rozmezí 60 
až 120 ks. Rozvoj týmového úsilí se projevuje především na obratové stránce v posledních 
letech, kdy meziročně společnost LUKROM dokázala zvýšit prodeje o bezmála 30 %. 
Je  zřejmé, že zvýšená poptávka byla do jisté míry ovlivněna inflační spirálou, přesto 
není pochyb o tom, že důvěra v  techniku Maschio Gaspardo mezi zákazníky narůstá. 
V reakci na zvýšenou poptávku proto byly pro letošní rok navýšeny skladové zásoby tak, 
aby společnost byla schopna adekvátně reagovat na požadavky zákazníků.
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Nedostatek pneumatik musíme řešit extrémním 
navýšením skladů, říká šéf pneuservisu 

Rozšíření výbavy u strojů PATRIOT: zesílené dno a šneky s Hardoxovou spirálou

U rozdružovačů balíků vnímáme stále více 
poptávku po bezprašných technologiích 
stlaní, a tak v portfoliu rozdružovačů je již 
od letošního roku standardně rozdružovač 
PATRIOT CUTTER – EASY, který rozdruží 
balíky slámy pomocí dvou horizontálních 
válců a zastele přes gumový dopravník pří-
mo do postýlek. To není vše; stroj se dá zá-
roveň využít jako krmný vůz na malé farmy 

Již dlouhodobě je v  široké nabídce 
LUKROMU také sortiment vertikálních 
a horizontálních tažených krmných vozů 
a rozdružovačů balíků od italské společ-
nosti Italmix s. r. l. Protože má LUKROM 
kompletní sortiment strojů do živočiš-
né výroby a všechny výrobní série jsou 
kompaktní, máme tak prostor zaměřit se 
i na drobné detaily a rozšiřování volitel-
ných výbav krmných vozů a rozdružovačů 
balíků.

V  horizontálních krmných vozech jsme 
letos ve spolupráci s výrobcem rozšířili mož-
nost volby tloušťky materiálu dna korby ze 
standardně dodávané tloušťky 10 mm na ze-
sílenou 12mm tloušťku. Získali jsme tak další 
benefit ve snaze prodloužení životnosti stroje. 
„Nutno zmínit, že již dlouhodobě jsme do-
dávali dna korby z Hardox materiálu, nebo 
jsme dno korby navíc vložkovali plasto-
vou výstelkou, popřípadě nabízeli nerez 

Nejen zemědělskou techniku, ale také služ-
by již dobře známého pneuservisu v Kro-
měříži nabízí našim klientům společnost 
LUKROM více než 18 let. O novinky v něm 
se s námi podělil jeho ředitel Vladimír Ku-
ška v následujícím rozhovoru. 

Pneuservis loni oslavil svou „plno-
letost“, jak se proměnil?

Již několik let fungujeme ve stejném slože-
ní, což je spolu se silným ekonomickým záze-
mím firmy v této nestabilní a obchodu ne zrov-
na přívětivé době velmi pozitivní. V průběhu let 
s optimismem a radostí pozoruji, jak profesi-
onálně a odpovědně se denně prezentují moji 
kolegové na všech pozicích, což je pro naši 
práci velmi důležité. V neposlední řadě nám 
dělají radost i kladné ohlasy od našich klientů. 

Co je u vás momentálně téma číslo 
jedna? 

Aktuálně největší problém nám všem v ob-
chodě s pneumatikami dělá jejich dlouhodo-
bý nedostatek. Museli jsme extrémně navýšit 

materiály,“ přiblížil Stanislav Křapa, který je 
šéfem projektu. 

V  letošním roce se začaly navíc vyrábět 
a dodávat stroje se zesílenými spirálami šneků 
z Hardox materiálu ve střední části strojů, kde je 
otěr způsobený mícháním krmné dávky největší.

Vznikla tak ideální kombinace pro maxi-
mální životnost stroje i v závislosti na nízké 
ceně stroje: zesílené dno 12 mm a  šneky 
s Hardoxovou spirálou.

„Věříme, že toto rozšíření volitelné 
výbavy naše zákazníky zaujme a při roz-
hodování o koupi nového krmného vozu 
ocení tuto výbavovou kombinaci, která jim 
životnost stroje prodlouží. Aktuálně bude-
me takto vybavený stroj dodávat do ZD Po-
lanka nad Odrou,“ vyzdvihl Stanislav Křapa 
a doplnil: „Zajímavostí je, že tuto kombinaci 
jsme původně začali dodávat a nabízet pro 
kompostárny a biodrtiče a přeneslo se to 
i do oblasti krmení zvířat.“

Poptávka po bezprašných technologiích stlaní sílí, 
říká Stanislav Křapa

dojít k úspoře času a zároveň nemusí být 
k dispozici další zařízení pro rozhrnování 
separátu a manipulátor,“ upozorňuje. 

„Věříme, že po závěrečném testování 
si naši zákazníci, kteří se zajímají o stlaní 
separátem, tuto novinku najdou v  port-
foliu nabízených strojů naší společnosti 
LUKROM do živočišné výroby,“ uzavírá 
Stanislav Křapa.

sklady a pečlivěji volit jejich sortiment, jelikož 
vzhledem k dlouhým termínům dodávek hrozi-
lo, že v podstatě nebude co prodávat.

Pneuservis dostal nabídku na spo-
lupráci s Technickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze. Pro-
zradíte více?

Je to tak. Nabídnutou spolupráci chce-
me využít koncem letošního roku a otestovat 

nejnovější záběrové, flotační a  industriální 
pneumatiky přímo u nás v provozu se zaměře-
ním na měrný tlak na půdu a trakci v závislosti 
na hustícím tlaku. 

Budou mít zákazníci možnost do-
zvědět se výsledky tohoto testování?

Ano. Plánujeme je prezentovat v prosto-
rách pneuservisu odborné zemědělské ve-
řejnosti, která tak bude mít další příležitost 
seznámit se s profesionální prací mých spo-
lupracovníků formou ukázky záručních oprav, 
technologií montáže, představením nejnověj-
ších typů a dezénů pneumatik a prezentace 
trendů budoucnosti. 

Promítnou se u vás nějakým způ-
sobem zvýšené ceny energií?

V krátké budoucnosti chceme na středis-
ku reagovat na zvýšené ceny energií zavá-
děním moderních technologií. Závěrem chci 
poděkovat mým spolupracovníkům, dodava-
telům a zákazníkům za skvělou spolupráci 
a popřát pevné zdraví.

Profesionální přístup a prvořadou 
kvalitu nabízí pneuservis v Kroměříži, 

který disponuje širokou škálou 
osobních, nákladních, zemědělských 
a EM pneumatik od renomovaných 

a na trhu žádaných výrobců. 
V nabídce najdete značky jako 

Continental, Michelin, BKT, Trelleborg, 
Mitas, Alliance, GY, Kama aj.

Šéf projektu PATRIOT ve společnosti LUKROM Stanislav Křapa. 

Vladimír Kuška, ředitel pneuservisu 
v LUKROMU, který sídlí na středisku 

v Kroměříži.

pro krmení senážními balíky a balíky sena.
Opět v LUKROMU také ožila myšlenka 

zefektivnění technologie aplikace vody při  
stlaní foukáním podestýlky (až do vzdálenosti 
15 m) na výstupu z metacího otočného vývo-
du. Zvlhčením rozdruženého materiálu pomocí 
nové aplikační sady umístěné na stroji se pře-
ce jen sníží prašnost při distribuci podestýlky 
a tím dojde ke zvýšení komfortu pro zvířata.

„Zajímá nás také technologie stlaní se-
parátem, kdy ve spolupráci se ZD Unčovice 
testujeme vertikální stroj se šnekem, který 
separát zamíchá s přidanou slámou a ná-
sledně pomocí metače dopraví podestýlku 
do potřebné vzdálenosti,“ říká šéf projektu 
Stanislav Křapa s tím, že doposud se většinou 
separát vyskladnil na okraj postýlek a násled-
ně se musel rozhrnovat pod zvířata. „Mělo by 
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PETR VANĚK, ZP Otice, a. s.: „Manipulátory 
JCB u nás mají využití na všechny práce“

ROBERT CHOVANEC, soukromý hospodář: 
„Práce ve Fastracu? Relax bez starostí“

Moderní zemědělský podnik, který se 
svými parametry a špičkovými výrob-
ními výsledky právem řadí mezi nejvý-
znamnější zemědělské podniky nejen 
opavského regionu. Řeč je o ZP Otice, 
a. s., se kterým společnost LUKROM pojí 
obchodní spolupráce, a to prostřednic-
tvím dodávané zemědělské techniky.

Podnik je zaměřen na rostlinnou a ži-
vočišnou výrobu a k jeho hlavním produk-
tům se řadí mléko, obiloviny, cukrová řepa, 
řepka, mák a kukuřice. Jako licencovaný 
výrobce může ZP Otice, a. s., nabídnout 
osiva obilovin vysoké kvality. 

„Náš podnik hospodaří zhruba na 
dvou a půl tisíci hektarech orné půdy 
a trvalých travních porostech. Kromě 
již zmíněného je náš hlavní produkt 
Otické kysané zelí. Provozujeme bi-
oplynovou stanici,“ představil v kostce 
hlavní mechanizátor společnosti ZP Otice, 
a. s., Petr Vaněk, který nás provedl po are-
álu a představil velký vozový park.

„Provozujeme 13 traktorů značky 
John Deere. Tři traktory JCB Fastrac; 

Farmář, který hospodaří na výměře sta 
hektarů, musí velmi dobře zvážit, do 
jaké techniky a jakou částku investu-
je. Na rozdíl od velkých zemědělských 
podniků jsou jeho finanční možnosti 
omezené, a pokud by při nákupu no-
vého stroje volil špatně, mohl by dlou-
há léta litovat. Toto byl případ i našeho 
zákazníka Roberta Chovance, který 
nákup nového stroje proto velmi dob-
ře zvažoval. 

Volba padla na traktor JCB Fastrac, 
který mu naše společnost LUKROM do-
dala. „Pořád si říkám, toto je pro naši 
firmu stroj na 20 let, protože to je ob-
rovská investice. Jde o to, aby si země-
dělec vybral, co se mu líbí. Mně se ten-
to stroj líbí a líbí se mi i jeho koncept; je 
to skutečně pohodlný traktor na jeden 
knoflík. Bez starostí,“ říká spokojeně 
majitel farmy, která se nachází v okrese 
Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. 

Traktor Fastrac koupil dle svých 
slov do secího stroje. „Jedná se 

o  secí stroj s  přihnojením 
pod patu, abych dodával 
živiny zpět do půdy. Ne-
házím na zem, ale při setí 
zapravuji do řádku mezi 
řádky mladé plodiny 
hnojivo. Ta technologie 
mě nadchla, mám z  něj 

radost jak hrom. Výsledky 
se dostaví, po pěti letech 

z rozboru půdy máme bilanci 
živin najednou vyrovnanou. Neu-

bývá mi tolik fosforu. Lehce dohodím 
dusíku a mám vystaráno. Vše v té půdě 
mám. Vím, jaké výsledky byly před 5 
lety a teď,“ vysvětluje Robert Chovanec, 
který pěstuje řepku, cukrovou řepu, dopl-
ňuje tradičně pěstovanou ozimou pšenicí, 

2 řady 4220 a jeden 3230. Dále jsme za-
koupili další stroje, a to 4 traktory John 
Deer řady 6. Provozujeme pět telesko-
pických manipulátorů JCB, z toho je-
den nový typ tm 420, jinak 3 řady 
535 a  jeden nižší řady 531,“ 
přiblížil. 

Zemědělské stroje JCB, 
konkrétně traktory Fastrac, 
využívá podnik především 
v  dopravě. „V  agregaci 
s  návěsem při předse-
ťové přípravě půdy, to je 
asi hlavní využití. Oceňuji 
plynovou převodovku CVT 
a transportní rychlost na sil-
nici. Tam je obrovská výhoda 
oproti konkurenci jak ve spotřebě, 
tak rychlosti. To je asi vlastnost, které 
si u traktoru Fastrac cením nejvíce,“ vy-
zdvihl největší plusy stroje mechanizátor 
Petr Vaněk. 

Manipulátory využívají v podniku ZP 
Otice, a. s., na všech střediscích, ať už 
v živočišné výrobě, rostlinné výrobě, či 
posklizňové úpravě. „Na všechny prá-
ce, které vás napadnou, máme velkou 
řadu příslušenství, využití je značné. 
A co hrálo hlavní roli při výběru značky 
JCB? Líbí se mi uživatelská přívětivost 
JCB,“ uzavírá. 

jarním ječmenem a silážní kukuřicí pro po-
třeby výkrmu. 

Co nejvíc oceňuje na traktoru JCB 
Fastrac? „Skutečně to pohodlí. Při-
danou hodnotu, že ta práce v něm je 
fakt odpočinková. Já jsem si jej koupil 
a splnil mi to. Mám hromadu papírování 
a pak, když si sednu do toho traktoru, 
tak mi skutečně ten traktor udělá, co 
jsem chtěl a v poklidu. Při této práci si 
odpočinu, zrelaxuji,“ potvrzuje farmář, 
který se snaží zapojovat do rodinné farmy 
i své potomky. 

„Děti vedu od malička k  přírodě 
a chování se k zodpovědnosti vůči dal-
ším pokolením, protože kdo utváří ráz 
krajiny, je zemědělec. Ať se to lidem líbí, 
nebo ne, tak skutečně to tak je, že země-
dělec tvoří nebo dotváří krajinu a mrzí 
mě, že dnes je ve všeobecných pod-
mínkách nahlíženo na zemědělce jako 
na škůdce, ničitele životního prostředí. 
To je skutečně špatně. Zemědělec vy-
rábí potravinu, a to dle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí. Máme krásnou zemi, 
je škoda se k ní nechovat pěkně,“ uzavírá 
Robert Chovanec a my se s ním i jeho paní 
v příjemném duchu loučíme.

Mechanizátor Petr Vaněk z podniku ZP Otice, a.s. si u značky JCB 
pochvaluje uživatelskou přívětivost.

Soukromý farmář Robert Chovanec (vpravo) a obchodní manažer LUKROMU 
Robert Hába diskutují o výhodách traktoru Fastrac JCB.

Fastrac jako dárek ke kulatinám? Proč ne.


