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 navštívili sme

Na slovenskom trhu 

s poľnohospodárskou technikou 

má značka Pöttinger dlhodobo 

veľmi silné postavenie. Hlavné 

sídlo spoločnosti sa nachádza 

v rakúskom mestečku Grieskirchen, 

kde je situovaná aj výroba 

krmovinárskej techniky. Závod 

na výrobu sejačiek nájdeme 

v nemeckom Bernburgu. My sme 

sa vybrali na návštevu do Vodňan, 

neďaleko Českých Budějovíc, kde 

montujú stroje na spracovanie pôdy.

Ak sa pozrieme do histórie výroby strojov Pöt-
tinger v českých Vodňanoch, ako prvé musíme 
spomenúť rok 1995 a podpísanie zakladacej 
listiny nového závodu. Prvé roky pracovali 
v prenajatých priestoroch, ktoré im však za-
čínali byť postupne čoraz tesnejšie. Dopyt po 
strojoch so zeleným štvorlístkom v logu na-
rastal, preto sa museli poobzerať po niečom 
väčšom a najlepšie vlastnom, s potenciálom 
ďalšieho rozširovania do budúcnosti. Dôleži-
tým bol rok milénia 2000, vtedy Pöttinger kúpil 
na okraji mesta pozemok s rozlohou 11 hektá-
rov. Následné prípravy a samotná výstavba boli 
slávnostne ukončené v roku 2007 otvorením 
prvej výrobnej haly. Investícia si vyžiadala ná-
klady 8 mil. eur, ale bol to vlastne len začiatok, 
pretože išlo iba o prvú etapu z celkovo šiestich. 
V čase otvorenia novej haly poklepali aj základ-
ný kameň ďalšej. V nej začali vyrábať už v na-
sledujúcom roku. Celý výrobný závod bol dobu-
dovaný v lete 2016, výstavbou piatej a šiestej 
haly, rozšírením kapacity montáže a zväčšením 
logistickej plochy. Celkovo bolo preinvestova-
ných približne 42 mil. eur.

Pri montáži sú použité moderné výrobné po-
stupy, s maximálnym ohľadom na ochranu 
životného prostredia. Čím je ešte výroba vo 
Vodňanoch zaujímavá pre slovenského poľ-
nohospodára? Určite najmä tým, že vyrábané 
stroje sú dôkladne testované v miestnych pod-
mienkach, a tie sú veľmi podobné slovenským.

Výrobné portfólio
Výrobný závod vo Vodňanoch sa špecializu-
je najmä na montáž strojov na spracovanie 
pôdy. Časť výroby tvoria aj komponenty, 
ktoré potom ďalej smerujú do iných závodov 
koncernu Pöttinger, napríklad kondicionéry 
na žacie stroje. O rezanie plechov sa stara-
jú nové laserové automaty, automatizácia 
prostredníctvom robotov do veľkej miery 
sprevádza aj proces zvárania. Farba je naná-
šaná väčšinou v práškovej forme, s násled-
nou úpravou vo vypaľovacej peci. Ide o dobrý 
spôsob z hľadiska ochrany životného pros-
tredia, nakoľko vzniká len minimálny odpad. 
Mimochodom, lakovanie robia taktiež pre 
niekoľko externých firiem. Dôležitým oddele-
ním je technologické centrum, kde prebieha 
konštrukcia, skúšanie a testovanie prototy-
pov. Po dôkladnom a úspešnom absolvovaní 
kontroly, smerujú jednotlivé typy strojov do 
sériovej výroby.

Stroje Pöttinger montujú na moderných 
výrobných linkách vo Vodňanoch

Do súčasnej podoby bol výrobný závod Pöttinger vo Vodňanoch dobudovaný v roku 2016. Pre celý areál je charakteristický vzorový poriadok a čistota.

Vo výbave pluhov Pöttinger Servo možno zvoliť napríklad hydraulickú zmenu záberu počas práce ale-
bo aj užitočný systém Traction Control.

Kypriče Synkro sa vyrábajú s dvoma a troma rad-
mi radličiek. Stroj je v zadnej časti vybavený ešte 
utužovacím valcom, s možnosťou viacerých ty-
pov do rôznych pôdnych podmienok.



navštívili sme / inzercia 

 

Krátke diskové podmietače Terradisc sú obľú-
benými strojmi na podmietky alebo prípravu 
osivového lôžka. Ponuka pracovných záberov 
začína 3-metrovou pevnou nesenou verziou 
a pokračuje až k najväčším 8 a 10-metrovým 
modelom. Disky s priemerom 580 mm sú vyro-
bené zo zušľachtenej ocele, preto sa vyznačujú 
veľmi dlhou životnosťou. Priaznivci radličkové-
ho náradia si môžu vybrať kyprič Synkro. Vyrá-
ba sa v dvoj- alebo trojradovom prevedení. Pri 
prvom uvedenom je možnosť zvoliť pracovný 
záber od 2,5 do 6 m, pričom ide vždy o nese-
ný stroj. Trojradové modely sa vyrábajú od zá-

beru 3 do 6 m, s možnosťou poloneseného pre-
vedenia (4 až 6 m). Samozrejmosťou je výber 
spomedzi rôznych oporných valcov. Synkro je 
vhodné na plytké spracovanie pôdy, ale rovna-
ko aj na hlbšie až do 30 cm.
Vo vodňanskom závode sa sériovo vyrábajú tiež 
rotačné brány Lion a pluhy Servo. Názov ro-
tačných brán Lion priamo korešponduje s ma-
sívnosťou tohto stroja, s typickou odolnosťou 
a životnosťou aj pri dlhodobom používaní v ťaž-
kých podmienkach. V portfóliu má Pöttinger 4 
modelové rady, od pracovného záberu 2,5 až po 
6 m. Veľmi často sú rotačné brány agregované 

so sejacími strojmi Vitasem alebo Aerosem. 
Populárne pluhy Servo sa vyrábajú v šiestich 
typových radoch, od najmenšieho 2-radličného 
Servo 25 až po 9-radličný Servo 6. 50. Zaujíma-
vú a užitočnú výbavu predstavuje systém Trac-
tion Control. Ide o doťažovanie zadnej nápravy 
traktora pluhom, čoho výsledkom je menší pre-
klz, lepšie využitie výkonu ťažného prostriedku 
a následne nižšia spotreba paliva.

Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

foto: autor a Juraj Kandera

Rotačné brány Lion je ideálne kombinovať so sejacími strojmi Vitasem 
a Aerosem. Na snímke finalizácia modelu Lion 403.

Diskový podmietač Terradisc 10001T v procese montáže. Aktuálne stroj na 
spracovanie pôdy s najväčším pracovným záberom od Pöttingeru.

Vyrábajte krmoviny lacnejšie až o 50% so strojmi od firmy

Široká ponuka nesených alebo polonesených 

žacích strojov s prac. záberom od 2,2 do 11,2 m

Odolná zváraná žacia lišta, čelné ozubené súkole-

sia s počtom 39 a 50 zubov pre vysoké zaťaženie a 

tichý chod 

Rýchloupínanie nožov s vymeniteľnou vložkou 

protiostria, modulová konštrukcia diskov

Zameniteľnosť prstového lamača, miagacích 

valcov alebo zhadzovacích diskov bez nutnosti 

použitia náradia

 Jednoduchá agregovateľnosť s každým traktorom

DISKOVÉ ŽACIE STROJE NOVACAT

- originál je len jeden

Obchodné zastúpenie firmy Pöttinger pre SR: 

Ing. Juraj Kandera, tel.: 0918 520 426

kandera@pottinger.sk, www.pottinger.sk

Dealerská sieť: 

Agrobon Zvolen, s.r.o., Zvolenská Slatina • Agro-Auto, s.r.o., Veľká Lomnica

Agrozet Slovensko, s.r.o., Nitra • AT Agrotyp, s.r.o., Ružomberok

MOREAU AGRI, s.r.o., Madunice • P & L Slovakia, s.r.o., Holíč

Najpredávanejšie stroje pre zber a spracovanie krmovín na Slovensku


