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Predviedla sa technika na práce po žatve
Každé ročné obdobie je
niečím špecifické. Kombajny na poliach vystriedali pracovné súpravy za
účelom spracovania pôdy,
vykonania podmietky, prípadne súpravy, ktoré rovno aj založia nový porast.
Mechanizáciu využívanú
po žatve predviedla na
pozemkoch spoločnosti Poľnohospodár Nové
Zámky a. s. pri obci Bánov
spoločnosť HRIADEĽ, spol.
s r. o. zastupujúca niekoľko svetových značiek poľnohospodárskej techniky.
Dlhoročný partner
a spoluorganizátor
Dňa poľa

Ako ťažné prostriedky sa
predviedli traktory Fendt
agregované poväčšine so zá‑
vesným náradím HORSCH,
v jednom prípade s kypričom
značky Framest. Deň poľa
zameraný na práce po žatve
zorganizovaný na pozem‑

rok sme začali s pestovaním
konope. Venujme sa ďalej
výrobe osiva, a to nielen čo
sa obilnín týka, ale taktiež
kukurice. V živočíšnej výro‑
be máme dve strediská, kde
je ustajnených celkom dve‑
tisíc kusov zvierat, z čoho
je 700 ks dojníc. Výkrm ho‑
vädzieho dobytka je v počte
zhruba 400 ks. Máme mlie‑
kový typ hovädzieho dobyt‑
ka
holsteinsko‑frízskeho
plemena, s ktorým dosa‑
hujeme úžitkovosť 28 l na
dojenú kravu. Plánová roč‑
ná produkcia je na úrovni
6,2 mil. litrov mlieka. Ďalej
je naše zameranie nasme‑
rované aj na špeciálnu rast‑
linnú výrobu, kde sa nachá‑
dza jablkový sad s rozlohou
17 hektárov, päťhektárový
slivkový sad a osemhektáro‑
vý broskyňový sad. Z vinice
z celkovej výmery 8,5 hektá‑
ra sa snažíme vyrábať vlast‑
né víno,“ uviedol v úvodnom
príhovore Ing. Marek Šimu‑
nek, predseda predstaven‑

parku, prvé traktory Fendt
sme kúpili už v roku 1997,
čo boli vôbec prvé traktory
tejto značky na Slovensku.
Jeden z nich využívame ešte
aj dnes, pričom na konte má
zhruba 23-tis. motohodín.“
Ako už bolo spomenuté
v priebehu vlaňajšieho roka
pristúpili v spoločnosti Poľ‑
nohospodár Nové Zámky
a. s. k masívnejšej obnove
techniky, zakúpili štyri vý‑
konné traktory Fendt 828
Vario a 939 Vario. Spolu‑
práca s dlhoročným dodá‑
vateľom techniky, firmou
HRIADEĽ neostala len pri
traktoroch, zakúpili ďalej
sejačku Pronto 9 DC a ťažký
šesťmetrový disk Joker HD.
Spoločné predvádzanie
aj individuálne ukážky

„Poľnohospodársku tech‑
niku, ktorú máme v našom
portfóliu predvádzame for‑
mou praktických poľných
ukážok pravidelne, pretože

Traktory Fendt boli poväčšine agregované so závesným náradím HORSCH, v jednom prípade
s kypričom značky Framest.

teleskopický
manipulátor
značky Kramer, pričom náv‑
števníci uvidia v zábere aj
náš najsilnejší, 375-kilowat‑
tový (500 k) traktor Fendt
1050 Vario, čo je vôbec naj‑
silnejší klasický kolesový
traktor medzi konkurenciou.
Technika značky Framest
tu má zástupcu v podobe
podryváka Duotill 3000.
Každý stroj, resp. pracovná
súprava je v prípade záujmu
k dispozícii pre vyskúšanie,
čo je taktiež veľkou výhodou
poľných akcií tohto typu,“
uviedla Ing. Blažena Ácsová,
marketingová manažérka
firmy HRIADEĽ.
Zo všetkých najviac
zaujala najväčšia súprava

To, že sú traktory Fendt 1000 Vario predurčené pre veľké závesné náradia, predviedol
najvýkonnejší Fendt 1050 agregovaný s tanierovým podmietačom Joker 10 RT priamo na poli.

koch Poľnohospodár Nové
Zámky a. s. nebol vôbec ná‑
hodný, keďže tento podnik
bol prvým, ktorý sa pred
rokmi rozhodol pre traktory
Fendt. „Spoločnosť Poľno‑
hospodár Nové Zámky a .s.
má široký záber poľnohos‑
podárskych činností. Máme
rastlinnú výrobu, živočíšnu
výrobu a špeciálnu rastlinnú
výrobu. V rastlinnej výrobe
pestujeme tradičné plodiny
ako je pšenica, pšenica tvr‑
dá, raž, kukurica, jačmeň, sl‑
nečnica, repka, ale venujeme
sa aj cukrovej repe, a tento

stva Poľnohospodár Nové
Zámky a. s. a pokračuje.
„Čo sa týka investícií, za
vlaňajší rok sme preinves‑
tovali 1,15 mil. eur vrátane
nákupu poľnohospodárskej
techniky, keďže k jej obnove
chceme pristupovať v pra‑
videlných cykloch. Jedným
z partnerov v oblasti dodáv‑
ky mechanizácie, ktorá spĺ‑
ňa naše požiadavky, je mo‑
derná, kvalitná a efektívna,
je už dlhé roky práve spoloč‑
nosť HRIADEĽ, spol. s r. o.
Traktory Fendt patria k stá‑
liciam v našom strojovom

iné je stroj alebo pracovnú
súpravu vidieť stáť napríklad
na výstave a iné je ho vidieť
v zábere priamo na poli. Deň
poľa zameraný na požatevné
práce sme tento krát zorga‑
nizovali s našim dlhoročným
obchodným partnerom, spo‑
ločnosťou Poľnohospodár
Nové Zámky a.s. na pozem‑
koch pri obci Bánov, ktorého
sa tu zúčastní takmer stovka
partnerov z blízkeho oko‑
lia. Pripravených je celkom
sedem pracovných súprav
v zložení Traktor Fendt a ná‑
radie HORSCH, novinka

Aby mohol byť mimoriadny výkon traktorov Fendt 1000 Vario využiteľný po celý rok, sú všetky
jeho súčasti skonštruované tak, aby boli mimoriadne spoľahlivé.

Kedysi rodinná firma
Fendt založená v roku 1937,
začínala kosou ťahanou
koňmi. Dnes je sortiment
strojov značky Fendt pod‑
statne rozsiahlejší. Okrem
širokej škály traktorov všet‑
kých veľkostí a výkonov, kto‑
ré sú známe predovšetkým
Vario prevodovkou, sú to
aj rezačky, kombajny alebo
lisy. Počas Dňa poľa zame‑
raného na práce po žatve
sa predstavilo niekoľko vý‑
konnostných tried traktorov
v zastúpení modelov Fendt,
516 Vario, 828 Vario, 936
Vario, 939 Vario a najsilnej‑
šieho traktora Fendt 1050
Vario. Posledný menovaný
a najvýkonnejší traktor Fen‑
dt vôbec, je zároveň aj naj‑
novším modelom a právom
zaujal najviac. „Veľký, silný
a jedinečný, to sú slová, kto‑

ré traktor Fendt 1050 s 375
kW (500 k) pod kapotou
vystihujú asi najlepšie. Aby
mohol byť mimoriadny vý‑
kon, ktorý traktory Fendt
1000 Vario ponúkajú využi‑
teľný po celý rok, sú všetky
jeho súčasti, od motora, cez
prevodovku, až po ventilátor
a hydrauliku skonštruované
tak, aby boli mimoriadne
spoľahlivé aj v prípadoch pri
náročnom nasadení v ťaž‑
kých podmienkach, a aby
prispievali k vysokému vý‑
konu, efektívnemu preno‑
su sily a k nízkej spotrebe
paliva. Ťahová sila nie je
jedinou výhodou, ktorou sa
traktory Fendt 1000 vyzna‑
čujú. Je to aj obratnosť, níz‑
ka prevádzková hmotnosť
a vysoká užitočná nosnosť.
Naopak najnovšie softvéro‑
vé riešenia a pestrá paleta
rozhraní, ktoré sú v stroji
zapracované otvárajú cestu
k počítačovým službám, kto‑
ré na základe rýchlej analýzy
dát a rôznym možnostiam
údržby zvyšujú efektivitu
práce na poliach. Traktory
Fendt 1000 Vario dokážu
svoju silu využiť aj vďaka
pneumatikám, lepšie pove‑
dané vďaka inteligentnému
asistentovi pre správnu voľ‑
bu doťaženia stroja, resp.
systému regulácie tlaku
v pneumatikách. Variabilný
pohon všetkých kolies sa tak
bude môcť v každej situácii
spoľahnúť na správnu trak‑
ciu a mimoriadnu obratnosť
traktorov Fendt 1000 Vario,
“ hovorí Ing. Vítězslav Chrá‑
pavý zástupca výrobcu Fen‑
dt, AGCO GmbH.

„Najvýkonnejší štandard‑
ný traktor, ktorý značka
Fendt vyrába, vypĺňa vý‑
konnostnú kategóriu od 285
do 375 kW (380 – 500 k),
a s vlastnou hmotnosťou
traktora iba 14 ton, a celko‑
vou dovolenou hmotnosť,
ktorá môže dosiahnuť až
23 ton, iba dokazuje svoju
vysokú modularitu,“ dodáva
Ing. Patrik Čachó, produk‑
tový manažér pre značku
Fendt firmy Hriadeľ.
Za sebou mal
desaťmetrový podmietač

To, že sú traktory Fendt
1000 Vario predurčené pre
veľké závesné náradia, do‑
kazoval agregovaný tanie‑
rový podmietač Joker 10 RT.
Stroj určený pre rýchle spra‑
covanie strniska s veľkou
plošnou výkonnosťou, ktorý
slúži na plytké prekyprenie
so súčasným intenzívnym
miešaním pôdy s rastlinný‑
mi zvyškami, ale taktiež na
zapracovanie organických
hnojív, medziplodín a prob‑
lematických porastov. Pá‑
rové uchytenie tanierov do‑
voľuje vysokú priechodnosť
hmoty strojom pri spracova‑
ní, naopak kónicky klenuté
taniere s priemerom 52 cm
s agresívny vykrajovaním po
obvode, uchytené pod uh‑
lom 17° zaručujú spoľahlivé
vnikanie do pôdy. Spätné
utuženie je dosiahnuté buď
dvojitým RollPack valcom
s priemerom 55 cm alebo
dvojitým SteelDisc valcom
s priemerom 58 cm.
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Počas Dňa poľa zameraného na práce po žatve sa predstavilo niekoľko modelových tried traktorov
Fendt.
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