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záruka

stroj shodné s provedením Nova-
Cat V10. Při případném kontak-
tu s překážkou se žací stroj umí 
vychýlit dozadu a  zároveň i  na-
horu. Po pominutí překážky se 
vrátí zpět do původní polohy, a to 
bez toho, aby řidič traktoru mu-
sel zastavovat či couvat. 

Šetrná manipulace s pící
Při sklizni na orné půdě, ale i na 

loukách, se ukazuje jako před-
nost schopnost žací lišty Nova-
Cat odvádět nečistoty směrem ke 
spodní straně a  tedy mimo tok 
hmoty. Žací disky mají integro-
vané stěrky, které pomáhají k čiš-
tění žací lišty. S krmivem je při-
tom manipulováno šetrně, což 
platí i o kondicionéru Extra Dry. 
Přitom žací stroje Pöttinger do-
kážou sklidit i  velmi nízký nebo 
polehlý porost. Pohon žacích dis-
ků je vyřešen spolehlivě – pro 

pohon disků a  mezikol slouží 
kola s průměrem na téměř shod-
né úrovni.

Kromě sečí vojtěšky a jetele na 
orné půdě sklízí žací kombinace 
také trvalé travní porosty. Píce 

z nich se buď suší na seno, ane-
bo se sklízí v  zavadlém stavu 
pomocí svinovacího lisu. U trav-
ní hmoty jako obtížně silážova-
telné píce je třeba nejprve zvý-
šit obsah sušiny, což žací stroj 
firmy Pöttinger umí efektivně 
urychlit.  

Pluh s vhodnou výbavou
Na orné půdě je Karel Kloud 

zastáncem orby. Pro tuto klasic-
kou polní operaci využívá otočný 
sedmiradličný pluh značky 
Pöttinger v poloneseném prove-
dení. Pluh má označení Servo 
6.50 Plus Nova a pro práci v ob-
tížných podmínkách disponuje 
řadou technických fines. Jednak 
je to systém trakčního posilovače 
Traction Control, s nímž lze pře-
nesením části zahlubovacích sil 
orebních těles na traktor dotížit 
jeho zadní kola, a tím snížit pro-
kluz a zvýšit výkonnost. 

V  současné době nabízí firma 
Pöttinger systém Traction Cont-
rol již v řízeném provedení.

Další velkou přednost pluhů 
Servo 6.50 firmy Pöttinger Ka-
rel Kloud rovněž oceňuje. Po-
velem z kabiny traktoru si mů-
že vyřadit první orební těleso 
ze záběru. Vykývnutím hlavní-
ho rámu pluhu se toto těleso 
posune do prostoru vyorané 
brázdy za kolem traktoru a ne-
pracuje, čímž se požadavek na 
tahový výkon u  pluhu sníží. 
Dále je pluh vybaven i  systé-
mem hydropneumatického non-
stop jištění všech orebních tě-
les Nova, který dovoluje plynu-
lou orbu i  v  kamenitých pod-
mínkách. 

„Pluh Servo 6.50 od firmy 
Pöttinger je skutečně dobrým 
strojem a rozhodně bych ho do-
poručil,“ vyjádřil své zkušenosti 
majitel.

Vhodný koncept 
univerzálních secích strojů

Po orbě pak následuje urovná-
ní povrchu půdy pomocí smyku 
a poté výsev. Zakládání porostů 
má Karel Kloud vyřešené tak, 
aby probíhalo co nejefektivněji, 
tedy rychle a s minimem přejez-
dů. Jeho požadavkům vyšla 
vstříc opět firma Pöttinger se 
svými secími stroji řady Terra-
sem. Model Terrasem R3 má 
pevný rám a  pracovní záběr tří 
metrů. Koncept těchto univerzál-
ních secích strojů Karlu Kloudo-
vi ideálně vyhovuje, protože slu-
čuje více operací do jednoho 
přejezdu: předseťovou přípravu 
půdy, formování seťového lůžka, 
uložení osiva i zpětné utužení. 

Nutnost samostatné přípravy 
půdy před setím odpadá, protože 
ji přebírá předřazená sekce talí-
řového podmítače.  

V krajině s nadmořskou výškou 
500 metrů zabírají z této výměry 
300 hektarů trvalé travní porosty 
a 50 hektarů půda orná. Hlavní 
plodinou na orné půdě jsou 
brambory, dodávané do škrobár-
ny Amylex. Zakládání porostu 
i  sklizeň hlíz obstarává podnik 
služeb. Zbývající výměra slouží 
k pěstování pícnin na orné půdě, 
konkrétně vojtěšky a jetele. 

Včasné provedení prací
Aby bylo možné provádět agro-

technické operace v  požadované 
kvalitě a  včas, sháněl se Karel 
Kloud po kvalitní zemědělské 
technice. V  otázce volby značky 
vsadil na rakouského výrobce 
Pöttinger. První stroje si pořídil 
v roce 2008. Jednalo se o dvouro-
torový shrnovač se středovým for-

mováním řádku Eurotop 701, žací 
stroj Novadisc 305 a šestirotorový 
nesený obraceč Eurohit 610 N. 

Modernizace strojového par-
ku pokračovaly pořízením čelně 
neseného žacího stroje Nova-
Cat 306 F ED v závěsu alfa mo-

tion, dalšího shrnovače Euro-
top a prvního taženého obrace-
če HIT 10.11 T. 

Stroje firmy Pöttinger se v ná-
ročných podmínkách osvědčily, 
a také řidiči traktorů si pochvalo-
vali snadnou obsluhu a nenároč-
nou údržbu. Proto i v dalších fá-
zích modernizace strojového vy-
bavení farmy obdržel traktor 
s  čelním žacím strojem novou 
žací kombinaci Pöttinger Nova-

Cat A9 ED (2017) a k taženému 
desetirotorovému obraceči při-
byl ještě druhý shodně vybavený 
typ (2018).  

Žací kombinace NovaCat A9 
ED je nejnovější produkt firmy 
Pöttinger a  rozhodně nezahálí. 
V létě roku 2018 měla nasekáno 
již 500 hektarů. Pozemky na 
Sedlčansku mají průměrnou ve-
likost pět hektarů, a  v  agregaci 
s  traktorem Massey Ferguson 
Dyna6 se s uvedenou kombinací 
poseče za 8–10 hodin 50 hekta-
rů. Přitom díky velkému pracov-
nímu záběru není zapotřebí jez-
dit tak vysokou rychlostí, ale spí-
še pomaleji a  lze lépe sledovat 
případné překážky.

Důvěra v rakouského 
výrobce

Karel Kloud je s  prací strojů 
Pöttinger zcela spokojený. „Kdy-

bych potřeboval další stroj na 
sklizeň pícnin, určitě bych si za-
koupil opět značku Pöttinger. 
Nic jiného bych nevolil,“ řekl 
uznale. Po deseti letech zkuše-
ností má pro svůj názor pádné 
důvody: „Stroje od firmy Pöttin-

ger mají velice dobrý poměr ceny 
a  výkonu. Zároveň jsou i  lehké 
a  s  nízkou energetickou nároč-
ností, takže agregované traktory 
jsou méně namáhané.“

NovaCat A9 ED je strojem 
s  fixním záběrem, který v závis-
losti na provedení čelně nesené-
ho žacího stroje dosahuje 8,92 
nebo 9,18 m. Nicméně například 
výhody, jako je hydraulická ná-
jezdová pojistka, má tento žací 
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Petr Beneš

Technika do těžkých podmínek
Jedním ze soukromě hospodařících zemědělců v okrese Příbram je Ing. Karel Kloud. Hospodaří od roku 2008 na 130 hektarech zemědělské půdy. 
Spolu s dalšími dvěma fyzickými osobami, kterými jsou manželka Helena a bratr Václav, se stará celkem o 370 hektarů.

Hmota je rotorem kondicionéru s prsty z kalené 
oceli dopravována přes plechy, konstruované tak, 
aby rozhazovaly píci po celém pracovním záběru. 
Prsty jsou uspořádány spirálově pro rovnoměrné 
zatížení; každou lamelu lze individuálně nastavit
 Foto Petr Beneš

Výkonnostně dostatečně dimenzovaný je strojový park v soukromém hospodářství Karla Klouda, 
v němž hrají hlavní roli širokozáběrové stroje firmy Pöttinger  Foto Petr Beneš

Výsev krycí plodiny a zároveň i podsevu při 
jednom přejezdu dokáže zabezpečit secí stroj 
Tegosem 200. Vývody s rozrážecími plechy jsou 
uložené v prostoru secích botek; zásobník 
pojme 200 l osiva
 Foto Petr Beneš

S žací kombinací A9 ED dokážou zkušené obsluhy z Bražné 
posekat za 8–10 hodin 50 hektarů při spotřebě pouhých dvou 
až tří litrů nafty na hektar Foto Petr Beneš
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