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V létě roku 2015, tedy v době, kdy firma SOME Jindřichův 
Hradec, s. r. o., oslavila výročí 20 let od svého vzniku, jste se 
ve vašich regionech mohli setkat se stroji na předváděcích  
akcích nazvaných příznačně Polní dny ve znamení půdy. Fir-
ma SOME zastupuje přední výrobce v oblasti zpracování půdy  
a sklizně pícnin – značku PÖTTINGER, traktory koncernu SAME 
DEUTZ-FAHR, stroje SAME a LAMBORGHINI.

Polní dny ve znamení půdy se konaly po celé České republice, 
konkrétně v Jihočeském, Královehradeckém, Plzeňském, Stře-
dočeském, Libereckém a Ústeckém kraji, stejně tak na Vysočině 
a jižní Moravě. 

K vidění byly traktory světoznámého výrobce SAME DEUTZ-
-FAHR, a to v podání značek LAMBORGHINI a SAME. Jedná se 
o traktory, které jednoznačně vyčnívají z davu svým nepřeko-
natelným a elegantním designem navrženým samotným panem 
Giugiarem, který je podepsaný pod mnoha skvosty automobi-
lového odvětví – tedy italská krása s německou silou. Traktory 
disponují výkonem od 35 do 250 Hp s hospodárnými motory 
DEUTZ AG a s možností manuálních, powershiftových, roboti-
zovaných či plynulých převodovek. Stroje jsou vybaveny vším, 
co je potřeba pro práci na poli každý den i noc. V suchém létě 
a vysokých teplotách, které panovaly v loňském létě, se velmi 
osvědčí automatická klimatizace s 13 průduchy umístěnými po 
celé kabině tak, aby byla zajištěna rovnoměrná teplota a maxi-
mální komfort obsluhy. Stejně tak široké, komfortní a pneuma-
ticky odpružené sedadlo se stará o pohodlí i při nejtěžší práci na 
poli. Pro práci je k dispozici 12‘‘ dotykový monitor s intuitivním 
nastavením s možností GPS navigace pro přesnou práci. 

Ruku v ruce s moderními traktory byly na poli představeny 
stroje tradičního výrobce, a to značky PÖTTINGER, která je sy-
nonymem kvality, dlouhé životnosti a dobře odváděné práce. 
S výjimkou secích strojů, které jsou vyráběny v Německu, jsou 
půdozpracující stroje PÖTTINGER vyráběny v České republice 
ve Vodňanech a mohou se pyšnit puncem domácí značky. 

Během Polních dnů ve znamení půdy se uskutečnily aktivní 
ukázky půdozpracujících strojů tohoto výrobce. Použijeme-li 
slova produktového manažera programu PÖTTINGER Libora 
Gulykáše: „V dobrých podmínkách pracuje každý stroj dobře 
– ovšem v těžkých podmínkách se teprve ukazují rozdíly mezi 
jednotlivými stroji.“ Horké a suché léto loňského roku bylo tedy 

Když se tradice 
snoubí s elegancí

ideální možností, aby vynikly jednotlivé 
přednosti strojů PÖTTINGER.  

Polní ukázky otevíraly tradičně pluhy  
SERVO, které díky svému systémů jiště-
ní a dotěžování zadní nápravy traktoru 
TRACTION CONTROL patří k technolo-
gické špičce v tomto oboru. Dále pokra-
čovaly ukázky diskových a radličkových 
podmítačů s označením TERRADISC  
a SYNKRO. Při tomto přímém srovnání 
měl každý zákazník možnost porovnat 
co je pro jeho podmínky vhodné. Opět 
se osvědčila technická řešení pro dotíže-
ní pracovních orgánů jednotlivých strojů, 
aby bez problémů pracovaly i při ex-
trémních podmínkách které panovaly. Po 
přípravě půdy přišla na řadu ukázka setí  
v podání strojů TERRASEM, které díky 
své agresivní sekci pro přípravu půdy po-
tvrdily svou kvalitu a schopnost pracovat 
v tvrdých podmínkách. 

Pro většinu z nás je ovšem velmi důle-
žitý vzhled a pocity, které stroje vzbuzují. 
V tomto případě jistě nikomu neuniklo 
spojení moderního traktoru z koncer-
nu SDFG s dravou tváří, agregovaném  
s robustním půdozpracujícím strojem 
pocházejícím od rodinné firmy s dlou-
hou tradicí, vyrobeném navíc Čechách.  
LAMBORGHINI a PÖTTINGER – toto 
spojení se prostě musí líbit. 

Těšíme se na setkání s vámi při dalších 
akcích firmy SOME Jindřichův Hradec. 

www.somejh.cz


