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Dny otevřených dveří
jsou ve znamení novinek
� Editorial

Novinky ze zemědělské techniky,
odborné konzultace se specialisty,
stroje zastupovaných předních
značek, ale také bohaté občerstvení,
to vše pro návštěvníky připravila
společnost LUKROM na svých Dnech
otevřených dveří v Kroměříži.

ZDENĚK ČERVENKA

KROMĚŘÍŽ | Společnost LUKROM po roce
připravila další pokračování tradiční akce Den
otevřených dveří, která odstartovala v prostorách střediska v Kroměříži v úterý 23. února v 9 hodin dopoledne a potrvá tři dny.
„Strojů, které zde můžete vidět je pro
tento rok opravdu velké množství. Představujeme zastoupení všech řad traktorů John
Deere, samochodnou řezačku, pásový traktor, zahradní i komunální techniku a další novinky. Některé stroje jsou přímo předváděcí.
Ovšem samotné vyzkoušení bude záležet na
domluvě se zákazníkem mimo akci,“ představil hlavní část programu vedoucí střediska
Jan Kubín s tím, že LUKROM na dni představuje své stěžejní značky – především JOHN
DEERE, HORSCH, JCB.
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strojů + zahradní
a komunální
techniky

Z techniky vyrábějící se pod značkou
HORSCH je na dni k vidění tažený postřikovač Leeb, dále pak secí stroje Pronto 6DC
a 3DC, diskové podmítače a další stroje HORSCH. Z významné světové značky JCB uvidí
návštěvníci celou škálu teleskopických nakladačů, tři kloubové nakladače a nechybí ani
nový Fastrac.
„Jako novinku zde představujeme stroje
dopravní techniky KRAMPE, jejíž importérem
jsme se stali v roce 2015. Dále prezentujeme
i novinky z řady krmných vozů a je uveden

rovněž nový projekt Patriot, který v minulém roce vznikl. V neposlední řadě má zde
své místo také naše mechanizace živočišné
výroby, pneuservis, vaky a fólie nebo nabízené podrýváky Maschio,“ podotkl Jan Kubín
s tím, že portfolio společnosti LUKROM je
opravdu velké. „Myslím, že opět je na co se
těšit, navíc se zákazníci můžou poradit nejen
s obchodníky, ale také s pracovníky servisu,
kteří jsou neustále k dispozici pro jakékoliv

dotazy,“ zdůraznil vedoucí kroměřížského
střediska.
Návštěvníkům je po celé tři dny otevřeno
celé středisko. Lidé mohou nahlédnout i do
technického zázemí, včetně pneuservisu. Po
celou dobu akce je jim k dispozici občerstvení u bohatého rautu. Lákadlem je i připravovaná tombola, ve které jsou hodnotné ceny,
jako například montérky, modely traktorů,
olej, trička nebo čepice.

Pětadvacet. Tímto výročím si připomínáme období, kdy se po celá léta snažíme naplňovat podnikatelský záměr, jehož
hlavním cílem je poskytování služeb zemědělské veřejnosti. Dále jsme se rozvíjeli
a rozšířili o vlastní zemědělskou prvovýrobu a podnik RACIOLA a v současné době
je celkový obrat skupiny kolem pěti miliard
korun.
Dny otevřených dveří ve středisku
v Kroměříži považujeme za určitou tradici
patřící mezi významné akce, alespoň co se
týče divize zemědělské techniky. Nejsme
tady ale jen pro to, abychom se obklopili
zemědělskými stroji, jejichž kvalitu chceme
předvést veřejnosti. Je to především příležitost k setkání s našimi obchodními partnery, k bilancování minulého roku a zároveň si říkáme své plány a očekávání.
Zatímco loňský zemědělský rok byl ve
znamení propadu cen živočišné výroby, letos dochází k propadu cen obilovin. Jaké
jsou tedy výhledy? Co od tohoto roku očekávat? Po velmi úspěšných letech nás čeká
zejména pokles cen, které se promítnou do
ekonomiky zemědělských podniků. Vše navíc nasvědčuje tomu, že pokles cen by měl
být dlouhodobější.
Letošní rok bude tedy zřejmě ve znamení nejistoty. Nejen pro zemědělce, ale pro
nás pro všechny. Ale co je to nejistota, když
podstatou života je vlastně nejistota sama?
Jediná jistota je zkrátka nejistota – a ta je
tvořivá. Zemědělci jsou však lidé kreativní
a tvořiví, proto se nemáme čeho bát.



POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT.

LUKROM slaví, rok 2015 byl historicky nejúspěšnějším
LÍPA | Z dosavadního téměř pětadvacetiletého působení společnosti LUKROM, spol.
s r. o. na agrárním trhu, byl loňský rok tím
nejúspěšnějším z pohledu tržeb i výsledku
hospodaření. Celkové tržby překročily 3,7 miliardy korun, výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl přibližně 140 milionů korun.
Nejvýznamnějším dílem k těmto výsledkům přispěly Divize zemědělské techniky,
Divize agrochemie a Divize výroby krmných
směsí (VKS), pozadu nezůstala ani Divize zemědělských komodit.
Divize zemědělské techniky utržila
986 milionů korun. „Přičteme-li k těmto prodejům tržby dceřiné společnosti LUKROM
milk s.r.o., která úzce spolupracuje se střediskem Mechanizace živočišné výroby (MŽV),
překročily celkové tržby „strojařů“ magickou
hranici jedné miliardy korun,“ řekl finanční ředitel společnosti LUKROM Ondřej Červenka.
Historické prodeje divize lze přičítat nejen
obecně velmi dobré situaci agrárního sektoru
v letech 2014 a 2015, ale také státní podpoře
pro oblast živočišné výroby se zaměřením
dotačních titulů na tento segment. Díky zmíněným faktorům byly tradiční projekty divize
- John Deere a Horsch - významně podpořeny prodejem strojů značky JCB a Luclar, nebo
také prodeji střediska MŽV.
Divize agrochemie prodala v roce 2015
agrochemické přípravky, hnojiva a osiva za
více než 575 milionů Kč. „Vezmeme-li v úvahu, že zboží v této hodnotě bylo distribuováno
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z hlavního skladu v Boršicích a dalších pobočných skladů 13 stálými pracovníky, vyplývá nám, že se jedná o divizi s nejvyšší
produktivitou práce na jednoho zaměstnance
(vztaženo k tržbám),“ uvedl Ondřej Červenka.
Krmných směsí bylo loni na Divizi VKS
vyrobeno přes 105 tisíc tun. Výroba probíhala

na dvou míchárnách v Lípě a ve Vyškově.
Kromě českých zákazníků našli krmné směsi
uplatnění také u řady zákazníků na Slovensku, kam směřovala významná část produkce divize.
Divize zemědělských komodit v loňském
roce zobchodovala zboží v hodnotě přes

1,2 miliardy Kč, což je vyjádřeno v tunách
přes 220 tisíc tun komodit. „Vzhledem k tomu,
že celkové skladovací kapacity divize dosahují přibližně 100 tisíc tun, protočili jsme zboží
přes naše sklady více než dvakrát,“ pochvaloval si finanční ředitel společnosti Lukrom.
Z ekonomického hlediska byl rok 2015
velmi komplikovaným pro Divizi živočišné
výroby, především pak pro středisko chovu
prasat. Cena za jeden kilogram jatečných
prasat se propadla v průměru o téměř čtyři
koruny, oproti roku 2014, a i přes četná nákladová opatření a státní dotace, byl výsledek
střediska v červených číslech.
Devět společností prvovýroby hospodařících na přibližně 14.000 hektarech vyrobilo
v roce 2015 více než 90 tisíc tun komodit.
Z celkem 1500 dojných krav se získalo takřka
16 milionů litrů mléka. I přes velký výpadek
při sklizni kukuřice a značnému poklesu cen
mléka budou podle Ondřeje Červenky společnosti holdingu konsolidovaně vykazovat
slušný hospodářský výsledek čítající přes
50 milionů Kč.
RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. po období rozsáhlé konsolidace, řadě organizačních
i procesních změn bude vykazovat již druhý
rok po sobě kladný hospodářský výsledek.
Pro společnost FC FASTAV Zlín, a.s.,
spadající taktéž do skupiny LUKROM, byl rok
2015 velmi úspěšným. V létě klub postoupil
do nejvyšší fotbalové soutěže, kde poté přezimoval na vynikajícím šestém místě.
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Jan Kubín: „Loňský rok byl
úspěšný. Nyní plánujeme
rozšíření dvoru…“
KROMĚŘÍŽ | Středisko Kroměříž se neustále vyvíjí. Můžete zde nalézt nejen prodej
a servis zemědělské techniky JD, HORSCH
a JCB, ale také sídlo mechanizace živočišné
výroby, pneuservis a kovovýroba. O tom, jak
středisko fungujeme, jsme hovořili s jeho
vedoucím Janem Kubínem.
Co se vám na středisku daří?
Společně zde sídlí nejen prodej a servis
zemědělské techniky, ale také je zde sídlo
mechanizace živočišné výroby a pneuservis.
Proto se zde snažíme spolupracovat a fungovat tak, aby zde měl každý prostor, který
ke své práci potřebuje. A to se nám také daří.
Neustále se snažíme středisko modernizovat
a zlepšovat, máme krásné zázemí.

245

milionů – tržby
z prodeje projektu
John Deere

Je něco, co byste chtěli vylepšit?
Co nás trošku trápí je problém s nedostatkem místa venkovních prostorů, ale
i toto se snažíme řešit. Máme v plánu rozšíření dvoru, což by nám pomohlo k tomu,
abychom mohli mít na středisku více strojů
skladem. A to je pro potencionální zákazníky výhodou. Byl bych rád, kdyby se tato
změna uskutečnila, co nejdříve, ale záleží na

schválení příslušných úřadů. Jakmile budeme mít schváleno, pustíme se do práce.
Jak hodnotíte loňský rok?
Nechtěl bych mluvit za vedoucí ostatních úseků, ale myslím, že i pro ně to byl
jeden z nejlepších roků. Co se týče prodeje
a servisu zemědělské techniky, o které se
zde starám já, můžu za sebe říct, že jsem
opravdu nad míru spokojen. Loňský rok byl
pro nás rekordní nejenom v prodeji strojů,
ale také v prodeji náhradních dílů a v servisní činnosti.

KROMĚŘÍŽ | Mezi klíčové značky, které nabízí LUKROM svým zákazníkům, patří rovněž
britská JCB, jejíž technika se prodává ve více
než 150 zemích světa. Mezi uživateli si získala
oblibu, a proto se snaží také přicházet na trh
s novinkami a vylepšeními.
Z řady teleskopických manipulátorů značky JCB může být pro zákazníky velmi zajímavou novinkou kompaktní manipulátor 525-60,
který má široké využití v menších provozech
živočišné výroby, a to především díky svým
kompaktním rozměrů. Tento stroj byl navržen
jako odpověď na rostoucí poptávku po menších strojích, vhodných pro práci ve starších
zemědělských budovách s průjezdy s maximální výškou dva metry, ale také s výhodami
a dosahem, který je doposud možné nalézt
pouze u větších manipulátorů.
„JCB 525-60 je zaměřen na malé a střední farmy s živočišnou výrobou, kde je velmi
důležitým nákupním faktorem velikost stroje.

Můžete nám prozradit nějaká čísla?
Konkrétně u projektu John Deere činily
v tomto roce tržby neuvěřitelných 245 milionů korun, což je opravdu úžasné číslo. Jak
já s oblibou říkám poslední rok byl pro mě
plodný, a to nejen v pracovním, ale i v osobním životě, neboť do naší rodiny přibyla
dcera.
Jak se vám tedy daří skloubit tak náročnou
práci s péčí o rodinu?
Musím říct, že občas je to obtížné. Svojí
práci se ale věnuji pořád stejně a nezanedbávám ji. Jedinou změnu občas mohou pozorovat kolegové na mých očích, když ráno
přijdu po probdělé noci do práce… (pozn.
redakce: dodal Jan Kubín s úsměvem)

Jan Kubín

Řezačka John Deere zvládá všechny podmínky
KROMĚŘÍŽ | S novinkami nezůstává pozadu
ani značka John Deere. Jednou z hlavních
v loňském roce byla samojízdná řezačka
John Deere řady 8000. Při vývoji této řady
byli jasné instrukce od zákazníků: „Chceme
celosvětově nejlepší výkonnost v šesti klíčových oblastech, kterými jsou: účinnost výkonu, kvalita píce, komfort, spolehlivost, trakce
a úspora nákladů.“
Pro John Deere to byla obrovská výzva
a výsledek stojí podle odborníků i uživatelů
za to. „Je to ukázka naprosté kvality, na což
jsme u značky John Deere zvyklí,“ zdůraznil vedoucí projektu Jan Kubín. Nová řada
řezaček vyšla letos na jaře s výkony od 380
HP (typ 8100) až po 843 HP (typ 8800). Jak
již u řezaček bývá, i tento model má podélně
uložený motor s úhlovou převodovkou pro
pohon řezacího bubnu.

Komfortní výhled i obsluha
Podélné uložení motoru zaručuje vynikající výhled vzad a inteligentní chlazení pro lepší
proudění vzduchu a vyšší účinnost. Jelikož se

Další klíčové prvky manipulátoru JCB 525-60:
• Dvou stupňová hydrostatická převodovka – 30 km/h
• Vznětový motor JCB Diesel Tier 4F (výrobce Kohler) s výkonem 74 hp (55,4 kW) –
bez použití přídavného systému vstřikování močoviny SCR a filtru pevných částic
DPF
• Plnohodnotná kabina – pro zvýšení pohodlí obsluhy
• Průtok oleje v hydraulickém systému 90 l/min pro rychlou práci s výložníkem
• Odpružení ramene „Smoothide System“ ve volitelné výbavě
• „Vavispeed“ – nastavení konstantní rychlosti pojezdu ručním plynem ve volitelné
výbavě
• Automatické spínání reverzních otáček ventilátoru chladiče

Tyto manipulátory se mohou pyšnit všemi
prvky, které používají větší stroje JCB Agri
Loadall, a to všechno při zachování kompaktních rozměrů,“ řekl vedoucí projektu Petr
Sedláček. Manipulátor 525-60 Agri Plus se
zvedací kapacitou 2500 kilogramů je ideální
pro každodenní práci na farmě. Díky maximálnímu zdvihu šest metrů může ukládat balíky slámy do větší výšky.
„Osobně jsem výběrem nadšený, JCB je
úplně jiná třída manipulátorů a pro mě tato
značka představuje špičkovou kvalitu,“ řekl
Milan Kudláček, hlavní mechanizátor podniku
Statek Litobratřice. Uživatelé si mimo jiné pochvalují také jeho obsluhu. Stroj je vybaven
multifunkčním joystickem, s proporcionálním ovládáním výsuvu ramene a plynulým
ovládáním vnějšího hydraulického okruhu.
Jeho klíčovým prvkem je také nízké uložení
ramena výložníku, což umožňuje perfektní
výhled do zadní části stroje.

Čeští zemědělci se dočkali od JCB
očekávaného traktoru
KROMĚŘÍŽ| V oblasti prodeje traktorů JCB
Fastrac nebylo jednoduché dosáhnout
uspokojivých čísel prodaných strojů. V roce
2015 totiž docházelo k velkým změnám.
Výroba traktorů série 8000 byla z důvodu
přechodu na nové emisní normy přerušena
a první dodávky očekávané novinky Fastrac
4000 přišly až v polovině loňského roku.
„Nebyl tak dostatečný časový prostor na
aktivní předvádění tohoto výjimečného traktoru u našich zákazníků. Uvedení této novinky bylo však silně podpořeno ze strany výrobce JCB a to tak, že evropské představení
a školení traktorů Fastrac 4000 proběhlo na
našem území v podniku AGRO Jesenice
u Prahy. Silně medializované události jsme
využili a pozvali zemědělskou veřejnost
z celé Moravy,“ řekl vedoucí projektu Petr
Sedláček. V loňském roce se tak LUKROMU
podařilo prodat sedm traktorů JCB Fastrac.

Stroj s přesností a spolehlivostí
Mezi klíčové vlastnosti řezaček patří: spolehlivost, komfort, efektivita, kvalitní pohonné
ústrojí, nízké provozní náklady a kvalita řezanky. Například poslední vlastnost lze u značky
John Deere podle vedoucího projektu popsat
následovně: „HarvestLab měří pro přesnou
analýzu kvality siláže vlhkost i obsah složek
v reálném čase. Když k tomu přidáte automatický dávkovací systém, můžete lépe aktivně
řídit svoji zásobu krmiva.“
Nová řada 8000 je zkonstruována pro
budoucí vyšší požadavky na výkon. Její konstrukce prošla celkovou přeměnou, takže
žádný z komponentů není vystaven nadměrnému namáhání. Stoje zvládnou všechny
podmínky, od vysokých nadmořských výšek
až po vyprahlé arizonské planiny. Testovací
program úspěšně v tomto ohledu prošel všemi plodinami a podmínkami.

Manipulátor
značky JCB
je ideálním
pomocníkem na
malých farmách

„I při výše uvedených komplikacích můžeme říci, že jsme s číslem prodaných traktorů
spokojeni,“ dodal Petr Sedláček.
Traktor značky JCB Fastrac 4000 se vyznačuje novou prostornou kabinou, motorem od AGCO Power, bezstupňovou převodovkou CVT a rámem. Má dvě řízené
nápravy, možnost přídavného zásobníku na
osivo či hnojivo za kabinou stroje a spoustu
dalších vychytávek. Do chodu ho dostává
šestiválcový motor o obsahu 6,6 litru, Tier 4
Final s technologií SCR a s močovinou. Výkon motoru je 134 – 240 hp v závislosti na
zvoleném typu Power beyond. Maximální
rychlost 60 km/hod při 1 700 ot/min. Traktor
má kotoučové brzdy vybavené systémem
ABS, pět možných variant řízení a poloměr
otáčení 9,8 metru. Hydraulika má v nádrži
objem 130 litrů a šest hydraulických vnějších okruhů.

S prodejem techniky JCB roste i obrat u servisu

Samojízdná řezačka
John Deere řady 8000
na vývoji podíleli i samotní uživatelé, obsahují
vše, co si zákazníci přáli. „Vychutnáte si panoramatický výhled, spoustu prostoru a intuitivní ovládací prvky a displeje. Kladem je
také jednoduchý servis, méně bodů vyžadujících denní údržbu, vynikající přístup ke všem

oblastem a integrovaný oddíl s nářadím a výbavou na čištění pomáhají udržet vaši sklízecí
řezačku čistou a v perfektní kondici,“ popsal
Jan Kubín.
Velkou výhodou jsou také nízké náklady na náhradní díly. Díky ultra odolným

součástkám DuraLine a nové generaci velmi
odolných žacích lišt a nožů na trávu a kukuřici
DuraLine mohou zemědělci jezdit několik sezón bez nutnosti měnit jakékoliv opotřebené
komponenty. Prokázány jsou i nižší náklady
na spotřebu paliva.

KROMĚŘÍŽ | Ke konci března tohoto roku
tomu budou již dva roky, co společnost
LUKROM společně s firmou PEKASS získala
výhradní zastoupení významného světového
výrobce stavebních a zemědělských strojů
značky JCB. První rok byl spíše ve znamení
startu, připravovali se jak prodejci, tak i servisní technici, postupně se plnily sklady a odborný personál se účastnil školení. Na řadu ale
přišel také prodej.
„Jelikož první dodávky strojů přišly téměř
v polovině roku, bylo obtížné naskočit do rozjetého vlaku. I tak jsem hodnotil rok 2014 jako
úspěšný. Podařilo se nám prodat 23 teleskopických manipulátorů a devět traktorů JCB
Fastrac. Prodej náhradních dílů dosáhl dvou
milionů korun,“ řekl vedoucí projektu Petr
Sedláček s tím, že do roku 2015 vstupoval
s optimismem, jelikož byla firma připravena
ve všech směrech.

Všeobecně rok 2015 byl ve znamení
velké poptávky zemědělců po zemědělské
technice, což způsobily mimo jiné i jejich
výborné hospodářské výsledky a poptávku
podpořily rovněž i různé dotační tituly. Proto

71
8,3

prodaných strojů
značky JCB
milionů korun
z prodeje dílů

se obchodníci LUKROMU zaměřili na prodej
prostřednictvím těchto vybraných dotačních
titulů, které směřovaly například do modernizace zemědělských podniků nebo do kompostáren. „V prodeji jsme cílili především na
zákazníky, kteří ke své práci využívají teleskopické manipulátory. Největší zájem zemědělců byl o dotační titul, který však naše stroje

znevýhodňoval a to tak, že byl určen zejména
na nákup menších a levnějších nakladačů,
což nahrávalo naší levnější konkurenci,“ zdůraznil vedoucí projektu s tím, že v tomto segmentu strojů prodejci velmi
postrádali nový kompaktní manipulátor JCB 525-60, který by
se ideálně hodil do tohoto
dotačního titulu.
Z konstrukčních důvodů byly ale dodávky tohoto stroje posunuty o celý
rok a první stroje přivezl
LUKROM bohužel až ke konci
loňského roku. I přes výše zmíněné komplikace, byl ale prodej teleskopických manipulátorů v LUKROMU v roce 2015 rekordní. Celkem se prodalo
51 teleskopických manipulátorů a šest smykem řízených nakladačů.

Úspěšný prodej byl zaznamenán také
u traktorů této značky. Výrazně se podařilo
navýšit i prodej náhradních dílů, a to z dvou
milionů korun v roce 2014 na 8,3 milionu korun v roce 2015. „Tento nárůst potvrzuje náš předpoklad,
že s rostoucím prodejem
strojů JCB a poskytováním
autorizovaného servisu na
nové i starší stroje tento
trend bude pokračovat. Jediný segment strojů, kde
musím konstatovat, že jsme
nedocílili úspěšných hodnot,
je prodej kloubových nakladačů. Tady cítím velkou rezervu už
jen proto, že společnost JCB se přímo
specializuje na konstrukci a výrobu ryze zemědělských kloubových nakladačů,“ dodal
Petr Sedláček.
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Nový samojízdný postřikovač
do vysokých plodin – Leeb PT 330

Dominik Jurečka:
„Stroje jsou nezbytností“

Vrcholem nabídky techniky
HORSCH pro ochranu rostlin
je sériová verze samojízdného
postřikovače Leeb PT 330.
Tento model se stal
dostupným všem zemědělcům
v Evropě teprve v letošním
roce. V současnosti je právem
považován odborníky za vlajkovou
loď této skupiny strojů.
KROMĚŘÍŽ | Společnost HORSCH v posledních letech vidí velký potenciál ve strojích na
ochranu rostlin a do vývoje nových postřikovačů vkládá obrovské finanční prostředky,
což je na strojích znát. „První novinky v této
technice, které se nám daří u zákazníků již
čtvrtým rokem provozovat, sklidily velký
úspěch. Samochodný postřikovač LEEB
PT330, který ukázal revoluční řešení v aplikaci chemických prostředků, kdy je schopen
udržet ramena ve vzdálenosti 30 centimetrů
nad porostem v rychlosti až 30 kilometrů za
hodinu. Tento stroj je pro mě samotného
velkým překvapením a snad budou stejně
překvapeni i naši zákazníci,“ řekl vedoucí
projektu Petr Kachník.

Stroj zvládá práci
ve vysokých plodinách
Leeb PT 330 má šesti válcový motor
o výkonu 330 PS s kapalinovým chlazením.
Používá elektrohydraulické řízení všech kol
a pohon zajišťuje hydrostatický podvozek
s kompletně vlastním plynulým ovládáním
HORSCH. Je uzpůsoben pro práci v poli
rychlostí až 30 km/h, na silnici je pak homologován pro 60 km/h. Stroj disponuje nezávislým hydraulickým zavěšením kol, jejichž
rozchod je plynule nastavitelný v rozsahu od
2,25 do 3 metrů. Také světlá výška je plynule

měnitelná od 1,4 do 1,6 metru. Tak je Leeb PT
330 optimálně vybaven pro práci ve vysokých
plodinách, jako je kukuřice nebo slunečnice.
„Z mého pohledu je to stroj nejvyšší
technické úrovně, co jsme doposud koupili,
a že toho nebylo málo!“ To jsou slova předsedy představenstva Agrochemy Studenec
Františka Komárka, jehož společnost byla
prvním zákazníkem, který si tento stroj do
své flotily pořídil.
Nádrž postřikovací kapaliny pojme
5 000 litrů a zásobník na čistou vodu má
obsah 500 litrů. Výkon čerpadla dosahuje 1
000 litrů/minutu. Proces výplachu se odehrává plně automaticky systémem CCS (Continuous Cleaning System). Postřikovací ramena mají záběry od 30 do 36 metrů, a jsou
devíti dílná. „Jsou naváděna systémem

Boom Control PRO, který byl na Agritechnice 2013 oceněn stříbrnou medailí a který
ramena udržuje i při rychlé jízdě v nerovném
terénu v úplném klidu,“ popsal vedoucí projektu Petr Kachník.

Stabilizace ramen
je bezkonkurenční
Právě stabilizace ramen jsou jedním
z hlavních pozitiv u zákazníků při výběru
takového stroje. „Jednoznačně nejlepší na
tomto stroji je stabilizace ramen. A právě
to nás přesvědčilo. Je to naprosto kouzelné a žádná konkurence to nemá. Z mého
pohledu je to obrovský krok dopředu,“ řekl
Alexandr Matyáš, hlavní agronom podniku
Agrochema Studenec.

Samojízdný Leeb PT 330 používá, podobně jako závěsný Leeb PT, nový ovládací koncept. Byl vyvinut poprvé výhradně
firmou HORSCH a používá mnoho nových
a inovativních funkcí, které zemědělcům
usnadní nastavení, obsluhu a kontrolu nad
technikou.
K tomu patří také vlastní systém spínání trysek v roztečích 50 nebo 25 centimetrů.
Užší rozteč trysek umožňuje společně se
systémem Boom Control PRO postřik z výšky už 30 centimetrů. Tak se dosahuje enormního snížení úletu a optimálního pokrytí
rostlin postřikovou kapalinou. Konfigurace
trysek zahrnuje kombinace od nejjednodušší
1-0 (každých 50 cm jedna tryska) až po 4-2 (každých 50 cm 4 trysky plus každých 25 cm
2 trysky).
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Kolik strojů jste v loňském roce prodali?
Většina skladových strojů se podařila umístit ke konečným zákazníkům. Celkem jsme v tomto roce prodali 102 strojů
značky HORSCH, což v tržbách činí zhruba

V průběhu loňského roku jsme se stali
importérem dopravní techniky pro zemědělství značky KRAMPE, a to v regionu Moravy
a východních Čech. Společnost KRAMPE
patří mezi nejlepší výrobce tohoto segmentu
především díky kvalitě použitých materiálů,
kvalitě zpracování a celkovou robustností,
jednoduchostí a funkčností konstrukce.

KRMNÉ VOZY RMH
NABÍZÍ SVOU KVALITU

Modli se a pracuj. Takové je
poslání sedmatřicetiletého
farmáře Dominika Jurečky, který
žije se svou rodinou na jednom
z nejstarších známých osídlení na
Přerovsku – na Kokorách. Malba
v průchodu jeho statku, která toto
heslo nese, bude vzpomínkou na
hospodáře pro budoucí generace.
KOKORY | “V devadesátých letech tady začala hospodařit moje maminka a já jsem po ní
statek převzal po absolvování studia vysoké
školy a vojny, tedy v roce 2001,“ vzpomíná
na své začátky jeden z našich vážených zákazníků s tím, že farma se několik let zabývala
i chovem prasat, mléčného skotu a výkrmem

býků. V současné době je však čistě rostlinnou. „Hlavní pěstovanou plodinou je pšenice, dále řepka a ječmen, a smlouvu mám
i s prosenickým cukrovarem na dodávku
cukrovky,“ prozradil Dominik Jurečka.
Počátečních 12 hektarů půdy se Jurečkovým podařilo významně rozšířit na 150 hektarů, což s sebou přineslo i nutnost nákupu
nové a výkonnější zemědělské techniky. „Na
začátku podnikání jsem převzal nějaké stroje
po rodičích a další jsme postupně pořizovali.
Starý secí stroj jsme před lety nahradili diskovým secím strojem HORSCH Pronto 4DC.
Zkušenosti s Prontem jsme měli už po jeho
zapůjčení firmou LUKROM plus,“ popsal
farmář s tím, že v současnosti navíc využívá také od sousedního farmáře zapůjčený

strojů prodáno
v roce 2015

Jaké máte plány pro letošní rok?
Co se týče plánů, nerad bych byl skeptický… Ale dle mého názoru, po takto nadprůměrně vydařeném roce, bude obtížné
přeskočit vysoce nastavenou laťku, a to nejenom díky dotačním podmínkám, které jsou
na tento rok plánovány. I přesto se budeme
snažit zákazníkům vyjít vstříc s dostatečným
počtem strojů, které budeme mít skladem.
Vedle toho také připravujeme akce na tažené
diskové podmítače JOKER RT a diskové secí
stroje PRONTO 4DC.

Farmaří celá rodina
Dominik Jurečka se věnuje zemědělství
na plný úvazek. Pomáhá mu částečně manželka, otec a při žních brigádníci. „Do práce
zapojuji i své starší děti,“ říká pětinásobný
otec z Kokor. Zemědělství se věnují i jeho
dva bratři. Lukáš řídí zemědělský podnik
v Nové Vsi u Ivančic, Marian, který je v současné době také ministr zemědělství, se
stará o farmu v Rokytnici u Přerova. I když
mají každý své hospodářství, techniku užívají společně.

NA SCÉNĚ NOVÝ
PROJEKT PATRIOT
Po více než dvacetiletých zkušenostech
s prodejem míchacích krmných vozů LUCLAR, jsme započali nový projekt krmných
míchacích vozů pod názvem PATRIOT. Ten se
zaměřuje na tažené krmné vozy a rozdružovače balíků, které jsou na míru šité požadavkům našich zákazníků a opírají se o dlouhodobé zkušenosti naší společnosti.

TECHAGRO

milionů korun

Zaměřujete se jen na prodej nových strojů
nebo k úspěšným výsledkům přispívají i jiné
komodity?
Tento rok byl úspěšný nejen obrovským
počtem prodaných strojů, ale také prodejem
náhradních dílů. Tomu značnou měrou pomohly suché podmínky, které v našem regionu vládly, ale také přístup zákazníků, kteří ke
svým strojů přistupují daleko zodpovědněji,
než v minulosti. Jsem rád, že si zákazníci uvědomili, že pořizovací cena dílů není rozhodujícím kritériem, ale musí také zvážit kvalitu
a trvanlivost dílů.

radličkový kypřič Terrano 3 FX. Z traktorů na
jeho farmě můžete vidět modely John Deere
6920 a John Deere 6125R.

Zastoupení značky RMH jsme získali teprve loni. Izraelská společnost Lachish industries Ltd. nabízí širokou škálu produktů,
přičemž naše společnost má ve svém portfoliu především samochodné krmné vozy, na
které se specializuje již od roku 1981. Ty se
se vyznačují především svojí kvalitou, robustností, výkonem a motory Deutz a Volvo.

HORÁK AGRO zdobí
námi prodávané stroje

140 milionů korun. Dobré zázemí cítím nejen
ze strany LUKROMU, ale také ze strany výrobce, který značnou měrou přispívá k podpoře prodejů, především množstvím předváděcích strojů a také investicemi do dalšího
vývoje.

Co stojí za úspěchem značky HORSCH?
Určitou zásluhu na tom má finanční stabilita našeho podniku, díky které jsme měli
možnost mít velké množství strojů skladem,
což je v konkurenčním boji naší velkou
výhodou.

LUKROM SE STAL
IMPORTÉREM ZNAČKY
KRAMPE

Samochodný postřikovač
LEEB PT330

Petr Kachník:
Novinky značky HORSCH
 „Laťka je velmi vysoko“

KROMĚŘÍŽ | Pro značku HORSCH byl loňský
rok v historii spolupráce s LUKROMEM nejúspěšnější. Podrobnější výsledky a hodnocení
roku jsme probrali s vedoucím tohoto projektu, Petrem Kachníkem.

� KRÁTCE

KROMĚŘÍŽ | Mezi stroji na zpracování půdy
žádná žhavá novinka sice není, ale představily se nové možnosti, jak podmítače a kypřiče
vylepšit některými praktickými doplňky.
Čtyřřadé radličkové kypřiče Terrano FM
je možné využít se zásobníkem Partner 2800
HT nejen na dva druhy hnojiva, které se pak
aplikují radličkami do požadované hloubky,
ale další možností je využít jednu část zásobníku na hnojivo a druhou na osivo meziplodiny či řepky. S touto výbavou je možné
jedním přejezdem půdu zpracovat, přihnojit
a zasít.
V tomto případě jsou na rámu stroje
umístěny dvě rozdělovací hlavy se semenovody. Přední rozdělovací hlava slouží pro rozvod hnojiva do radliček a zadní rozdělovací
hlava slouží pro osivo. Semenovody pro osivo je možné umístit před pěchem nebo také
za ním.
„Volba, kam semenovody povedou, bude
záležet hlavně na aktuálních půdních a klimatických podmínkách nebo na druhu plodiny a její potřeby pro hlubší či mělčí uložení

osiva. Zásobník Partner HT je možné spojit
s typy kypřičů Terrano FM a MT,“ upřesnil vedoucí projektu Petr Kachník s tím, že k dispozici bude také provedení zásobníku, který je
nesen na ramenech přední hydrauliky. Tento
typ bude možný kombinovat se všemi podmítači a kypřiči, včetně řady Tiger.
Další novinkou je zařízení MiniDrill, které
je rovněž určeno pro výsev meziplodin současně s podmítkou nebo s kypřením. Jeho
nasazení je možné na všechny typy Terrano
FX a podmítače Joker CT. Semenovody jsou
svedeny před pěchem. V porovnání s dříve
dodávaným zařízením DuoDrill je MiniDrill
výrazně cenově výhodnější.
Jako stroj určený speciálně pro ukrajinský, ruský a kazašský trh byl na výstavě
k vidění Tiger 4 MT s pevným rámem. Tento
stroj byl jednak osazen jednoduchým zásobníkem s mechanickým dávkováním hnojiva
bez dmychadla, a součástí stroje je i nezávislý podvozek, který umožňuje využití různých
typů pěchu. Jedná se o podobné řešení, jako
používají kypřiče Terrano FM a MT.

3. – 7. 4. 2016
Veletržní výstaviště Brno
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky:
• největší zemědělský veletrh ve střední Evropě,
• zemědělská technika na téměř 70 tisících čtvereč-ních metrech,
• nejnovější trendy a zemědělské technologie,
• prezentace většiny značek zemědělské techniky působících
v České republice.
LUKROM na veletrhu představí zemědělskou techniku:
• pavilon Y (JCB, KRAMPE),
• pavilon P2, stánek č. 006 (HORSCH),
• stroje John Deere, krmné vozy a technika Mechanizace živočišné
výroby najdete na venkovní ploše pavilonu P stánek č. 002.

Přijďte poznat moderní techniku!
Těšíme se na Vaši návštěvu…

Mezi významné zákazníky společnosti LUKROM patří i Zdeněk Horák z Výšovic. Jeho
podnik HORÁK AGRO už zdobí takové stroje, jako například novinka – kombajn John
Deere S680 HM, samochodný postřikovač řady R4040i se záběrem 36 metrů a dva traktory John Deere 7720 a 6430 s čelním nakladačem. Pozadu nezůstává HORÁK AGRO ani
se stroji pro zpracování půdy a secími stroji značky HORSCH. Chlubit se může například
technikou Pronto 6DC, Terrano 6FG s optipackem, JOKER 6CT a TIGER 4AS.
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LUKROM v obraze

“Dodnes mu říkám, že jsem měl štěstí na nejférovějšího a nejhodnějšího nadřízeného, kterého jsem měl. Podobného už asi do konce života nepotkám. Vzpomínám na to období moc
rád,“ přiznává současný ministr zemědělství, který působil v LUKROMU do roku 2010, Marian
Jurečka (vlevo). Na lukromácké akci Setkání agronomů v Pozlovicích ho uvítal Zdeněk Červenka st. (uprostřed), který mu jako dar věnoval i fotbalovou šálu zlínského klubu. Jak sám ministr
prozradil, fotbal sleduje a postup Zlína do extraligy je pro něho překvapením, neboť čekal, že
se klub bude pohybovat na konci tabulky. Do Pozlovic dorazil i senátor Jiří Čunek (vrapvo).

I traktor může být krásným svatebním vozem! O tom se přesvědčili novomanželé Královi
z Oder, kteří si pro svoji první společnou novomanželskou jízdu vybrali stroj značky Fastrac
JCB 8310.

Očekávanou novinkou roku 2016 u značky John Deere je také představení pásového kloubového traktoru John Deere 9RX. Na listopadové výstavě Agritechnika v německém Hannoveru byl také představen největší kloubový traktor na pásovém podvozku a to model 9620RX.
Tyto traktory se místo kol chlubí čtyřmi stejně velkými „pásovými podvozky“ a dosahují výkonu od 470 HP až po 620 HP.
tiráž:

Prvním zákazníkem nového samojízdného postřikovače Leeb PT 330 s vysokou pracovní rychlostí do vysokých plodin se stala
společnost Agrochemy Studenec. Podle slov
předsedy představenstva je to stroj nejvyšší
technické úrovně, co doposud firma koupila.
Obsluha tohoto stroje při práci nejvíce oceňuje stabilizaci ramen. Více informací o tomto stroji si přečtete na straně 4.

Společnost RACIOLA Uherský Brod se
pyšní oceněním PERLA ZLÍNSKA, které je
každoročně udělováno v rámci Dne Zlínského kraje. V loňském roce získala společnost
v rámci tohoto hodnocení hned dvě ceny.
Jednou z nich, v kategorii masných výrobků,
byla oceněna šunka VICTORIA. Na Dni Zlínského kraje RACIOLA nabízela několik svých
výrobků, mezi nimi nechyběly ani klobásky.

Na výběru nového zemědělského stroje si dávali záležet. Nakonec měl však agropodnik
KELEČSKO a. s. jasno, do svého vozového parku pořídili zbrusu nový Fastrac 4000 od JCB.
Vlastník KELEČSKA Eduard Kovařík se tak stal zcela prvním majitelem tohoto stroje u nás. „Tento traktor jsme zakoupili především do dopravy, neboť jsme jej vyhodnotili jako nejlepší. Říkám
naprosto zodpovědně, že nic lepšího momentálně na trhu není,“ potvrdil muž, jehož podnik se
zabývá živočišnou a rostlinnou výrobou a výrobou krmných směsí.

Objevte LUKROM – Lukromácké noviny vydává společnost LUKROM u příležitosti Dnů otevřených dveří ve svém středisku v Kroměříži.
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