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navštívili sme 

Asi ťažko by sme u nás hľadali 
poľnohospodára, ktorému nič 
nehovorí názov Agrozet. Táto 
tradičná spoločnosť, zameriavajúca 
sa na predaj agrotechniky 
a náhradných dielov, má dlhoročnú 
históriu ešte pred rokom 1989. Po 
rozdelení Československa sa ďalej 
úspešne rozvíjala v Čechách. Od 
minulého roka však opäť pôsobí aj 
na Slovensku, s centrálou v Nitre - 
Dražovciach. 

           
Aj keď stredisko Agrozet Slovensko poskytuje 
poľnohospodárom predajné a servisné služby 
už vyše roka, slávnostné otvorenie sa uskutoč-
nilo až teraz v závere septembra. Bola na to 
výborná príležitosť, predvádzacia Demo Tour 
so značkami Zetor a Pöttinger, ktoré na Slo-
vensku Agrozet zastupuje. Podujatie odštarto-
valo 25. septembra vo Farnej pri Leviciach, na 

pozemku SHR Ernesta Papa, nasledujúci deň sa 
presťahovali stroje do Šurian na salaš – farmu 
Okomán a pozemok pána Raučinu. Ďalší deň 
privítali návštevníkov v areáli strediska v Nitre 
– Dražovciach, ktoré sa nachádza na začiatku 
obce pri vstupe od Nitry, na hospodárskom dvo-
re PD Čakajovce - Dražovce. Na blízkom druž-
stevnom poli sa uskutočnili aj praktické ukážky.
Krátky rozhovor nám poskytol konateľ Agrozet 
Slovensko, s.r.o., Ing. Marek Buch. Spýtali sme 

sa ho, ako hodnotí doterajšie pôsobenie spo-
ločnosti na slovenskom trhu. „Agrozet je veľmi 
úspešnou firmou v Českej republike, kde má až 
13 regionálnych pobočiek. Osvedčený koncept 
spolupráce s poľnohospodármi sme sa rozhodli 
priniesť aj na Slovensko. Ponúknuť tak zákazní-
kom kvalitné stroje a servis od tradičného a zná-
meho Agrozet-u. V priebehu roka pôsobenia na 
Slovensku sa nám podarilo získať zastúpenie 
renomovaných značiek Zetor, Pöttinger, Fliegl 
a ďalších, vrátane lesníckej techniky. Máme veľ-
mi dobre prepracovaný systém dodávky náhrad-
ných dielov, s garanciou dodania do 24 hodín. 
Výhodou je náš výborne zásobený centrálny 
sklad v Českých Budějoviciach, ktorý sa nachá-
dza aj blízko výrobných závodov nami predávanej 
techniky. V blízkej dobe sa náš tím ľudí na Slo-
vensku rozrastie, zatiaľ mám predaj na starosti 
ja, servisní technici sú dvaja, a rovnako dvaja 
ľudia majú na starosti sklad a dodávku náhrad-
ných dielov. Momentálne pôsobíme najmä na zá-
padnom Slovensku, ale cieľom blízkej budúcnosti 
je rozšírenie na stred a východ. Samozrejmosťou 
tak budú ďalšie regionálne strediská.“

Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

Slávnostné otvorenie strediska Agrozet Slovensko

Úvodné privítanie zaznelo od konateľa spoloč-
nosti Agrozet Slovensko, Ing. Mareka Bucha.

Zetor Forterra HD 150 s radličkovým kypričom Pöttinger Synkro 2520. Trak-
tor má štandardne viacprvkovú odpruženú prednú nápravu a výborný po-
lomer otáčania. Na kypriči Synkro predstavili tiež nové radličky Durastar 
plus, vyznačujúce sa veľmi dlhou životnosťou.

Peknú prácu predviedol aj 7-radličný pluh Servo 6.50. Rovnako ako ďalšie 
pôdospracujúce stroje Pöttinger sa vyrába v českých Vodňanoch. Na vý-
ber je počet radlíc od 6 do 9. Dôležitým je patentovaný systém doťaženia 
zadnej nápravy traktora – Traction Control, s pomocou ktorého je preukáza-
né zníženie spotreby paliva až o 4 l/ha.

Vlajkovou súpravou celého podujatia bol nový traktor Zetor Crystal 170 HD 
a univerzálny sejací stroj Pöttinger Terrasem R3. Sejačka bola vybavená 
novinkou – vlnovitými wave diskami, ktorými sa spracováva pôda v 5 cm 
pásoch, čo má veľký význam napríklad v suchých podmienkach.

Zúčastnení ako prví na Slovensku mohli vzhliadnuť a prakticky si vyskú-
šať vlajkovú loď Zetoru - CRYSTAL HD 170. Traktor poháňa 6 valcový motor 
s výkonom 171 PS, s ECO prevodovkou 40 km/h a prevodovými stupňami 
30/30. Je vybavený aj nezávisle odpruženou prednou nápravou, elektro-
nicky ovládanými vnútornými vývodmi hydrauliky a mnohými ďalšími ino-
vatívnymi prvkami. Všetky vylepšené vlastnosti smerujú k nízkym nákla-
dom na prevádzku i údržbu.


