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ale i těmto vozům s vysokou rych-
lostí plnění v pohodě ujede. Řidič 
traktoru může být v klidu. 

Parádní práce  
se shrnovačem
»Se shrnovačem Pöttinger TOP 
1252 je parádní práce. Oproti před-
chozímu typu Eurotop 651 postaču-
je méně přejezdů. Také řidiči trak-
torů, kteří pracují s návěsem Jumbo, 
si chválí sníženou energetickou ná-
ročnost při sbírání těchto řádků, 
které jsou lépe formované,« liboval 
si Lukáš Hašek. 

V jednoduchém řádku z pracov-
ního záběru až 12,5 metru je hrabi-
cemi velkých rotorů shrnovače TOP 
1252 hmota skládána k sobě rovno-
měrně a ideálním způsobem pro 
sběrací a plnicí ústrojí vozů. I v mís-
tech výskytu překážek, jako napří-
klad sloupů elektrického vedení, je 
plynule »obejde«. 

»Je to paráda, ta možnost plynu-
lého stažení každého předního ro-
toru zvlášť,« řekl Lukáš Hašek.

Díky této komfortní funkci je 
možné i s velkým shrnovačem 
snadněji manévrovat v okolí překá-
žek či v klínech pozemků. 

Tři senážní návěsy Jumbo pracu-
jí v podniku DS Agro Libštát tak, že 
hmotu současně vozí do dvou si-
lážních žlabů na dvojici středisek – 
dva návěsy zásobují jeden žlab a tře-
tí vůz má na starosti druhý žlab. 

Protože práce je v sezóně hodně, 
tak dvěma návěsům Jumbo 6610 D 
pomáhá ještě starší vůz Europrofi 
3 L. Sklízí seno, slámu a odváží si-
lážní kukuřici od řezačky, i když je 

Pícniny z trvalých travních porostů 
i z orné půdy sklízí kompletní linka 
této značky. 

Žací kombinace  
NovaCat 8600 ED
Sečení luk ve třech až čtyřech se-
čích ročně obstarává žací kombi-
nace NovaCat 8600 ED. V agregaci 
s traktorem Case IH Puma CVX 240 
poseče dohromady 1500 až 2000 
hektarů ročně. Traktor má pro se-
čení se současnou úpravou píce 
v pracovním záběru 8,3 metru vý-
konu dostatek i při práci ve svazích.

Také díky jeho moderní plynulé 
převodovce CVX činí spotřeba pou-
ze 3,6 l/ha. Pět set hektarů z každé 
seče je s výkonnými stroji Pöttinger 
uklizeno za 13 dnů. 

Krmivo, určené k výživě skotu, se 
sklízí pomocí tří senážních návěsů 
Jumbo 6610 D. Jenom v této činnos-
ti sklidí, nařežou a odvezou do mís-
ta uložení 2000 tun píce. Přitom 
tyto vozy stále přesvědčují svou vy-
sokou rychlostí plnění. 

Poté ale sezóna návěsů nekon-
čí, protože pomáhají ještě v odvo-
zu hmoty od sklízecí řezačky. Tato 
linka sklízí hmotu pro bioplynovou 
stanici. Dále vozy sbírají ještě slámu 
z výměry 180 hektarů.

Tím strojem, který přebírá na 
sebe zodpovědnost za formování 
rovnoměrných a dostatečně vydat-
ných řádků, je největší shrnovač fir-
my Pöttinger TOP 1252. Od roku 
2013 se na pozemcích společnosti 
DS Agro Libštát sebevědomě staví 
do role předjezdce dohromady až 
trojici senážních návěsů Pöttinger, 

Mechanizace

Senážní návěsy firmy Pöttinger fungují v podniku DS Agro Libštát jak při skliz-
ni senáží, tak i slámy a sena či odvozu kukuřice od řezačky. Doposud přesvěd-
čily vysokou rychlostí plnění a spolehlivostí fungování.

Dva senážní návěsy Jumbo 6610 D slouží v podniku od roku 2010 zcela bez 
vážnějších poruch. Sklidí a do místa uložení odvezou ročně dva tisíce tun ma-
teriálu.

Shrnovač firmy Pöttinger TOP 1252 se od roku 2013 na pozemcích společnosti DS Agro Libštát sebevědomě staví do role předjezdce dohromady až trojici senáž-
ních návěsů Pöttinger.

Kompletní linka od rakouského výrobce
Společnost DS Agro Libštát s.r.o. hospodaří na okrese Semily od roku 2010. Živočišná výroba zahrnuje chov 200 dojnic, 30 krav bez tržní  
produkce mléka a 200 telat ve stáří do šesti měsíců. Podnik má také v provozu bioplynovou stanici o výkonu 1020 kWh. V podniku DS Agro 
Libštát je tradičně zastoupena technika od rakouského výrobce – firmy Pöttinger. 
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v provozu již dvacet let. Za celou 
tuto dlouhou dobu probíhala jen 
nezbytná výměna opotřebitelných 
dílů. 

Vydařený tažený obraceč
V kompletní lince od firmy Pöttin-
ger nechybí ani obraceče. Lukáš Ha-
šek si při naší návštěvě pochvalo-

val služby zvláště taženého modelu 
HIT 10.11 T. 

»Je to velmi dobrý stroj, vůbec 
nelituji jeho pořízení,« řekl. 

Agregován je s traktorem Ze-
tor 7745, který jej v pohodě zvládá 
i v kopcovitém terénu. I při svém 
pracovním záběru 10,5 metru rov-
noměrně kopíruje terén, a zároveň 

Tažené širokozáběrové obraceče HIT T firmy Pöttinger si v našich podmínkách získaly značnou popularitu. U stroje HIT 10.11 T oceňují pracovníci podniku DS 
Agro Libštát jeho obratnost, fungování bez ztrát prstů a šetrnou manipulaci s pící při nízké energetické náročnosti.

manipuluje s pící šetrně, protože je 
osazen novými rotory. 

»Na obraceči HIT 10.11 T od ra-
kouské firmy Pöttinger se mi také 
líbí, jak je obratný, a to, že nedochá-
zí k žádným ztrátám prstů. Za ce-
lou dobu práce s ním jsme nemuseli 
jediný prst vyměňovat. Tento stroj 
nám ušetří hodně času, náklady na 

další pracovní sílu, a to vše při mi-
zivé spotřebě paliva,« dodal Lukáš 
Hašek spokojeně.

Dlouhou životnost techniky 
Pöttinger v podniku potvrzují také 
dva starší nesené obraceče HIT 690 
NZ, které stále ještě pracují. 

Petr BENEŠ
Foto autor a archiv.


