
Návěsy Torro 7010 a  8010 
Combiline firmy Pöttinger jsou 
osazeny propracovaným řeza-

cím ústrojím. Při sklizni senáží, 
ale i při sběru sena pracuje ná-
věs Torro 8010 L Combiline 
s  plnou sadou nožů. Při sběru 
slámy se využívá poloviční po-

čet nožů, aby se docílilo zvýšení 
nasákavosti této tradiční pode-
stýlky. 

V  rámci dalšího vývoje firma 
Pöttinger představila pro své ná-
věsy Torro 7010 a 8010 Combi-
line nové generace nové nože 
Durastar. Tyto nože vydrží pod-
statně déle, protože jsou výrazně 
tvrdší a odolnější vůči opotřebe-
ní. K výrobě nožů se využívá bo-
rová ocel, poskytující požadova-
né vlastnosti.

Autocut a úspora práce
Dalším řešením ke zvýšení vý-

konnosti je automatické brousicí 
zařízení Autocut, které u návěsu 
firmy KLAS rovněž nechybí. Po-
dle slov předsedy přináší znač-
nou úsporu práce. Nabroušené 
nože po celý den znamenají také 

snížení spotřeby paliva a zvýšení 
kvality řezanky.

Na to, že návěsy Torro Combi-
line náleží do nejnovější generace 
vozů značky Pöttinger, poukazuje 
i  podlahový dopravník, který je 

v přední části o 150 mm sklopený 
dolů. Tato inovace má několik 
předností. Při vyprazdňování na 
silážním žlabu je píce směrem do-
zadu mírně nadzvednuta, což má 
za následek rovnoměrné vykládá-

ní. Zároveň neulpívá větší množ-
ství hmoty na vnitřní straně čela 
nástavby. Potřebný příkon pro vy-
prazdňování je nižší a  samotné 
vyložení materiálu je rychlejší. 

(Pokračování na str. 43)
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Petr Beneš

Automatika broušení a kvalita řezanky
Senážní návěsy firmy Pöttinger jsou vyvinuté pro profesionální intenzivní nasazení. Takové podmínky čekají i na vůz Torro 8010 L Combiline 
ve vlastnictví zemědělského podniku KLAS a. s., který obhospodařuje celkem 884 hektarů zemědělské půdy v okolí středočeských Votic. Návěs slouží 
nejen ke sklizni zavadlé píce z řádku, ale také k odvozu řezanky kukuřice od sklízecí řezačky. 

Původní továrna v  Saverne se 
rozkládá na výměře 26 ha a leží 
prakticky v centru města. To má 
dvě nevýhody. Jednak problémy 
s nákladní dopravou, jednak ne-
možnost rozšiřovat svoji veli-
kost. Proto také nedávno vyrostl 
nový závod na okraji města. Ale 
zpět k původnímu závodu. Bra-
nou areálu, v  němž se dodnes 

zachovala původní vila zaklada-
tele společnosti Josefa Kuhna, 
projede každý den kolem 120 
kamionů. Ty přivážejí materiál 
nezbytný pro výrobu a  odvážejí 
hotové stroje. 

Jen nejvyšší kvalita
Z každého kamionu, který při-

váží suroviny pro výrobu, jsou 
odebrány vzorky a jeho náklad je 
vyložen až po testech kvality v la-
boratoři. Materiál se podrobuje 
fyzikálním a chemickým testům 
nebo je zkoumán na spektro-
metru, který je schopen během 
20 sekund určit obsah až 28 prv-
ků. Pečlivý příjem je prvním před-
pokladem pro kvalitní finální vý-
robek. Firma Kuhn nenakupuje 
hotové výrobky, chce mít celý 

proces výroby zcela pod kontro-
lou. Slovo kvalita píší v Saverne 
velkými písmeny a  mnohoná-
sobná a  neustálá kontrola jed-
notlivých procesů výroby, kom-
ponentů i  hotových výrobků na 
kontrolních stanovištích nás 
provází celým závodem.

Vlastní proces výroby začíná ve 
slévárně. Ano, firma Kuhn je je-
diným výrobcem závěsné země-
dělské techniky s  vlastní slévár-

nou. Na tu jsou v Saverne hrdí. 
A proč tu zůstala dodnes? Důvo-
dem je zmíněná snaha o co nej-
větší kvalitu. Vzhledem k  tomu, 
že odlitky obecně vykazují lepší 
vlastnosti než svařence, odlévají 
si části převodovek, různé skříně, 
ozubená kola a další díly pro secí 
stroje či např. rotační brány v té-
to slévárně, jež si po dlouhá dese-
tiletí udržuje ten nejvyšší stan-
dard. Zajímavý je i proces výroby 
odlitku. Vše začíná v modelárně, 
v níž vznikají pískové formy. Pro 
představu, každý týden „spolk-
nou“ formy 35 t písku. Za for-
movacími linkami následují lin-
ky, kde se odlévají do forem vlast-
ní výrobky. Surový materiál je 
vkládán do elektrických pecí 
s příkonem 800 kW (celkový pří-

kon pecí je 2,5 MW). Roztavený 
materiál se následně na třech 
linkách lije do pískových forem. 
Po ochlazení trvajícím 90 minut 
se odlitky postupně očistí od pís-
ku z  forem. Hotové odlitky jsou 
podrobeny pečlivému měření 
v  laboratoři. Hrubé odlitky se 
v  dalším kroku opracovávají na 
robotizovaných pracovištích. 
Slévárna ročně vyprodukuje cel-
kem 12 500 tun odlitků, z nichž 

je 95 % určeno pro vlastní výro-
bu. Odpadní teplo z pecí je využí-
váno pro vytápění závodu.

Precizní opracování 
materiálu

Kromě slévárny se v objektu pů-
vodního závodu nacházejí ještě 
další specializované provozy. Jed-
ním z  nich je opracování plo-
chých a profilovaných materiálů. 
Obráběcí centra jsou vybavena 
nejmodernějšími obráběcími stro-
ji, do nichž Kuhn investoval mili-
ony eur. Jsou to speciální laserové 
roboty, na nichž se řeže materiál 
až do tloušťky 30 mm, včetně 
speciálního 3D robota, určeného 
pro prostorové řezání materiálu. 
A  po nařezání je třeba materiál 
svařit. Svařovacích robotů by-

chom napočítali více než tři desít-
ky. Některé svařené komponenty 
se následně tepelně zušlechťují, 
čímž se zvyšuje jejich tvrdost. Jed-
nou ze specialit obráběcího cent-
ra je stroj na výrobu ozubených 
kol, jenž je schopen pomocí spe-
ciálních keramických nožů vyře-
zat ozubené kolo za neuvěřitel-
nou půl minutu. Ten stál pro zají-
mavost milion eur. Na jiném pra-
covišti se vyrábějí hřídele. Chybět 
pak nemohou ani lisy a  ohraňo-
vací stroje. Na automatizovaných 
obráběcích linkách se opracová-
vají ozubená kola či kónické sou-
části strojů. Zkrátka neustále ino-
vovaný systém výroby s  nejmo-
dernějšími stroji. A stejně jako na 
jiných pracovištích, tak i obrobky, 
svařence, výlisky a  jednotlivé 
komponenty procházejí pečlivou 
kontrolou kvality. Jen v této hale 
je sedmdesát měřicích a kontrol-
ních stanovišť!

Čtrnáct linek
Vyrobené díly se soustředí na 

montážních linkách, kde se 
z nich kompletují různé kompo-
nenty strojů. Montážních linek je 
v  závodě čtrnáct a  čtyři z  nich 
jsou určeny právě pro částečnou 
montáž komponentů strojů před 
finální montáží. Na jedné se na-
příklad kompletují převodovky 
do rotačních bran, půdních fréz 
nebo kondicionérů. Jen pro zají-
mavost – půdních fréz se ročně 
vyrobí 1500 kusů ve 130 různých 
typech. Na další lince probíhá 
částečná předmontáž žacích lišt. 
Z těchto linek po důkladné kon-
trole funkčnosti odchází výrobky 
do lakovny a poté na jednu z de-
seti linek na montáž strojů. Po-
slední velkou investicí do tohoto 
závodu, celkové náklady činily 
17,7 milionu eur, bylo vybudo-
vání centrálního logistického 
centra CLC (sofistikovaného 
meziskladu), které bylo otevře-
no loni v září. Jeho kapacita činí 
19 000 boxů velikosti europalety 
a 40 000 menších zásobníků na 

díly. Cílem je dosáhnout větší fle-
xibility na montážních linkách. 
V praxi to znamená, že se dodá-
vají na výrobní linky jen ty kom-
ponenty a v tom množství, které 
je v  daný okamžik potřebné. 
V původním závodě v Saverne se 
vyrábí stroje na sklizeň pícnin 
(kromě největších modelů, které 

se montují v novém závodě), ro-
tační brány a  půdní frézy. Nový 
stroj opouští montážní linku kaž-
dých 30 minut a  je opět pečlivě 
testován. Všechny stroje přísluš-
ného modelu opouštějící linku 
jsou totožné, případná nadstan-
dardní výbava se zajišťuje až na 
konci výrobního cyklu (v novém 
závodě MGM je tomu opačně, 

každý stroj na výrobní lince je 
originál). Přibližně 5 % strojů 
odchází k  zákazníkům v  bar-
vách obchodních partnerů firmy 
Kuhn, tedy například v zelené.  

Dále stroje směřují do expedice, 
kde jsou podle místa určení umís-
těny buď do přepravního boxu, 
nebo částečně rozloženy na palety.

Opouštíme závod s  opravdu 
dlouhou historií a míjíme přitom 
další pracoviště, například oddě-
lení vývoje nebo vlastní tiskárnu 
odborných a  propagačních ma-
teriálů, která ročně spotřebuje 
120 t papíru. 

Nový závod v Monswilleru na-
vštívíme v  některém z  příštích 
čísel našeho časopisu. 

Jiří Hruška

Společnost KUHN CENTER CZ uspořádala nedávno velmi zajímavou návštěvu největšího evropského výrobce zemědělské techniky, firmy Kuhn. 
Prohlídky výrobních závodů ve francouzském městě Saverne se zúčastnili jak prodejci společnosti KUHN CENTER CZ, tak jejich zákazníci.

Výroba začíná ve vlastní slévárně

Slévárna je pýchou firmy Kuhn Foto Kuhn

Letecký pohled na areál původní továrny v centru Saverne Foto Kuhn

V Saverne se vyrábějí také žací stroje Foto Jiří Hruška

Při sklizni zavadlé hmoty z řádku je klapka v poloze, kdy je její 
horní část sklopena dovnitř. Přitom jsou aktivní senzory plnění, 
umístěné na její vnitřní straně Foto Petr Beneš

Návěs Pöttinger Torro 8010 L Combiline v podniku KLAS výborně vyřešil požadavky podniku 
na sklizňový prostředek s univerzálním využitím Foto Petr Beneš



(Dokončení ze str. 42)

Jedna klapka, mnoho funkcí
Návěsy Torro Combiline se 

pyšní originální výbavou v podo-
bě multifunkční klapky v  čelní 
stěně. Při sklizni zavadlé hmoty 
z řádku je klapka v poloze, kdy je 
její horní část sklopena dovnitř.  
Přitom jsou aktivní senzory plně-
ní umístěné na její vnitřní straně. 

Tyto senzory ohlašují řídicí elek-
tronice tlak, kterým působí vrst-
va píce nad plnicím rotorem na 
klapku v  přední části návěsu.  
Obsluha si přitom může v termi-
nálu v  kabině nastavit, při jaké 
hodnotě tlaku se aktivuje posuv 
podlahového dopravníku, čímž 
lze přizpůsobit fungování auto-
matiky plnění příslušnému dru-
hu sklízené hmoty. 

Jakmile nadejde období sklizně 
kukuřice na siláž, postačuje klap-
ku povelem z  kabiny traktoru 
hydraulicky sklopit. Řidič tím zís-
ká lepší výhled do ložné plochy 
návěsu. Speciální plech pak slou-
ží k zakrytí plnicího kanálu, aby 
se do řezacího ústrojí a do prosto-
ru rotoru nedostávala řezanka. 
Pokud návěs Torro 8010 L Com-
biline pracuje při sklizni senáží 
vybavený stropními lany, tak 
i  tento prvek lze jednoduše 
a rychle demontovat. Rychlá de-
montáž stropních lan je charak-
teristický prvek výbavy víceúčelo-
vých návěsů Pöttinger nejnovější 
generace, který se jejich uživatelé 
naučili s velkou oblibou využívat. 

Víceúčelová klapka se sklopí 
dovnitř ložné plochy, tím dojde 
k  centrálnímu uvolnění prováz-
ků a  je možné je odpojit. Je na-
místě podotknout, že s  praktic-
kým řešením v  podobě sklopné 
klapky pro víceúčelové návěsy 
přišla firma Pöttinger vůbec po-
prvé a následně ji převzali i další 
výrobci.  

Žádné zbytečné prostoje
Pracovníci firmy KLAS všech-

ny tyto možnosti využívají a  je-

jich hodnocení nového návěsu je 
jednoznačné. „Velmi se nám líbí 
to, jak rychle je možné návěs 
Torro Combiline přestavit pro 
sklizeň silážní kukuřice. K odvo-
zu hmoty od řezačky jej využí-
váme s  oblibou a  hned nám 
postačuje o  dvě odvozní sou-
pravy jednodušší linka,“ potvr-
dil předseda. 

V  praxi se ukázalo, že návěs 
Torro Combiline bez problému 
převeze i těžkou hmotu do místa 
uložení. Nová multifunkční zad-
ní stěna pak v  cíli ještě více 
usnadňuje vykládání. Díky nové-

mu pohonu dávkování, který po-
skytuje systému vyprazdňování 
návěsu výkon 160 kW, dokáže 
návěs Torro Combiline vyložit 
veškerou hmotu v rekordně krát-
kém čase. 

Torro Combiline nové genera-
ce se také pyšní ojí se zvýšenou 
nosností. Může být vyrobena 
v provedení pro zatížení až čtyři 
tuny. Rovněž i v oblasti podvoz-
ku mají zájemci o tyto vozy řadu 
možností: tandemová náprava 
může být v provedení s nuceným 
řízením zadních kol, ovládaným 
hydraulicky (prostřednictvím 

přídavných táhel k  oji), anebo 
elektro-hydraulicky (s  pomocí 
malého, mechanicky ovládané-
ho potenciometru).

V poměru k tomu, jaké objemy 
hmoty dokáže návěs Pöttinger 
Torro 8010 L Combiline v podni-
ku KLAS sklidit a odvézt, vychá-
zí nákladově velice dobře. Výbor-
ně vyřešil požadavky podniku na 
sklizňový prostředek s univerzál-
ním využitím; při sklizni kukuři-
ce dokonce přinesl úsporu pra-
covních sil. Návěsy Torro Com-
biline se vyznačují optimálním 
poměrem ceny a výkonu. 

Tak, jak dochází ke zvyšování 
výkonnosti sklízecích mlátiček, 
jsou k nim vyráběny i adekvátní 
sklizňové adaptéry. Společnost 

Geringhoff je jedním ze specia-
listů na jejich výrobu a na našem 
trhu je známá především těmi 
kukuřičnými. Vyrábí však i adap-
téry pro sklizeň obilnin a olejnin, 
a to unikátní konstrukce. 

Unikátní konstrukce
Proč unikátní? Protože kdyby 

byly obyčejné, nikdo by si je asi 
nepořídil. Každý z  výrobců sklí-
zecích mlátiček si totiž své klasic-

ké obilní adaptéry vyrábí sám, 
a aby si zákazník koupil adaptér 
od jiného výrobce, musí být v ně-
čem odlišný. A to TruFlex je.

Použití velkého záběru žacího 
adaptéru je spojeno s  mnoha 

konstrukčními nepříjemnostmi. 
Mezi ty hlavní patří velká hmot-
nost, která zatěžuje sklízecí mlá-
tičku a  také kvalitní kopírování, 
jež je nutné zejména při sklizni 
luskovin a podobných plodin vy-
žadujících nízké strniště. 

TruFlex má na tyto problémy 
řešení. Pro snížení hmotnosti ne-
ní použit průběžný šnek, ale dva 
příčné pásové dopravníky, pohy-
bující se po dně žacího stolu 

a rovnoměrně posunující hmotu 
k centrálnímu pásu doplněnému 
malým vkládacím bubnem, který 
posečenou plodinu rovnoměrně 
dopravuje do komory šikmého 
dopravníku. Rovnoměrně proto, 
že pohyb dopravníků je hydro-
statický a jejich rychlost lze regu-
lovat. Tak je možné se přizpůso-
bit aktuálním podmínkám skliz-
ně a dobře řešit i takové situace, 
jako je zacpání komory šikmého 
dopravníku. V  takové chvíli je 
možné příčné dopravníky nejpr-
ve vypnout a pak je pomalu pus-
tit a „šikmák“ pozvolna zatížit. 

Hmotnost adaptéru ale nesni-
žuje jen absence průběžného 
šneku. Pozitivní vliv na hmotnost 
má i hliníkový přiháněč a zatížení 
sklízecí mlátičky snižují rovněž 
kopírovací kola, na něž se přenáší 
část z hmotnosti adaptéru.

A jak je to s kopírováním? V zá-
běru 9,2 m (model TruFlex 30) je 
to klasika, tedy pevný přiháněč 
a  k  němu pevná, nebo flexibilní 
žací lišta s výkyvem 20 cm. Zají-
mavější je to u provedení TruFlex 
Razor 35 a  40, kde je adaptér 
konstruován jako třídílný. Tři sek-
ce mohou nezávisle kopírovat te-
rén v  pracovních výškách do 
50 cm (například při sklizni sóji, ve 
stojícím i polehlém porostu), nebo 
být napevno (při sklizni řepky). 
Na tři sekce je proto rozdělený 
i přiháněč. Také kosa žací lišty ne-
ní v jednom kuse, ale je dvoudílná. 
I ta je zajímavá, má totiž středový, 
a navíc hydrostatický pohon. Díky 
zařazení pojišťovacího ventilu do 
hydraulického systému se kosa při 
přetížení rychle zastaví, což elimi-
nuje riziko většího poškození.

A ještě jednu zajímavost adap-
téru TruFlex můžeme zmínit. 
Souvisí se ztrátami výdrolem a je 
to vzduchový systém. Proud 
vzduchu vyvozený ventilátorem 
je rozváděn hned za žací kosu, 
kde mohou vypadávat zrna či 
semena. Ta jsou vzduchem uná-

šena na pásové dopravníky, a tím 
se snižují sklizňové ztráty.

Speciální adaptéry 
sále rozšířenější

V současné době je použití spe-
ciálních sklizňových adaptérů 
stále rozšířenější, zejména u nej-
výkonnějších sklizňových strojů. 
Ty bývají často v axiálním prove-
dení a  speciální adaptéry se 
k nim hodí. Vyjma výhod ohled-
ně lepšího vysekávání a  nižších 
ztrát před mlátičkou umožňují 
(díky možnosti nastavení rych-
losti podávání) i  rovnoměrnější 
plnění rotorů, které je důležité 
pro vytížení mláticího a separač-
ního mechanismu i snížení ztrát 
zrna, které tam vznikají. 
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Luboš Stehno

Mistr v kopírování
Mistrem v kopírování, o němž bude tento článek, není ani kopírka, ani 
nějaký plagiátor či penězokazec. Bude jím adaptér Geringhoff TruFlex 
vyráběný v záběrech 9,2; 10,7 a 12,2 metru. Je určený především pro sklizeň 
takových plodin a porostů, s nimiž mají klasické adaptéry problémy.

Dvoudílná kosa má hydrostatický pohon Foto archiv

Adaptéry Geringhoff TruFlex jsou určeny hlavně pro výkonné sklízecí mlátičky, u nichž zvyšují efektivitu 
sklizně Foto archiv

Adaptéry TruFlex Razor 35 a 40 jsou konstruovány jako třídílné 
s nezávislým kopírováním ve výšce až 50 cm Foto archiv

Proud vzduchu od ventilátoru je rozváděn hned za žací kosu, kde 
mohou vypadávat zrna či semena. Ta jsou vzduchem unášena na 
pásové dopravníky, a tím se snižují sklizňové ztráty Foto archiv

inzerce

Nová multifunkční zadní stěna je namísto plachty vybavená 
plechovým zakrytím, které zabraňuje ztrátám materiálu v průběhu 
přejezdů Foto Petr Beneš

Víceúčelové návěsy Torro 7010 a 8010 Combiline nabízí velkou kapacitu ložné plochy, vysokou 
technickou úroveň, ale zároveň kompaktní rozměry pro práci v členitých pozemcích s úzkými vjezdy
 Foto Petr Beneš
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