
Nechajme hovoriť  pána 
Urbanovského: „Všetky poľno-
hospodárske operácie, či už 
pri zakladaní úrody alebo pri jej 
zbere, platí to aj pre krmoviny, 
nám vykonávajú stroje značky 
Pöttinger, ktoré ťahajú traktory 
tiež výlučne jednej, dobre zná-
mej značky. Z tohto pohľadu 
som asi jediný na svete.

Aby som to vysvetlil tech-
nickejšie: čo sa týka strojov na 
zber krmovín, začali sme asi 
pred ôsmimi rokmi jednou boč-
nou diskovou kosou značky Pöt-
tinger a odvtedy sme ich stav 
rozšírili o slušnú flotilu strojov 
tejto značky. Ku dnešnému dňu 
máme všetky kosačky, obraca-
če, zhrňovače, voz EUROPROFI 
5000 L, pluh SERVO 35 S Nova 

a tanierový podmietač TERRA-
DISC 4001 T od výrobcu Pöttin-
ger. Všetky tieto stroje sa nám 
veľmi osvedčili a čo sa týka 
ich výkonu a kvality, splnili na-
še očakávania. Vsadili sme na 
štvorlístok, ktorý nám priniesol 
šťastie. Určite do budúcna, keď 
budeme rozširovať, či obnovo-
vať technickú základňu v našej 
spoločnosti, budeme počítať so 
značkou Pöttinger.

V najbližšej dobe uvažuje-
me o zberacom voze, prípadne 
iných krmovinárskych strojoch.

Chcem ešte vyzdvihnúť 
úspešnú spoluprácu s predaj-
com AT Agrotyp, s. r. o., Ružom-
berok. Úzko spolupracujeme 
s ich pohotovými servisákmi 
a spoločne hľadáme cesty, aby 

sme značku Pöttinger posúvali 
stále ďalej. V poľnohospodár-
stve je v súčasnosti veľa prob-
lémov. Jedným z najvypuklej-
ších, ktorý sa v poslednej dobe 
javí, je kvalifikované personálne 
obsadenie pri obsluhe strojov. 
Preto si zvlášť vážim ochotu 
a schopnosť servisákov z AT 
Agrotyp aj telefonicky pomôcť 
pri  nastavovaní niektorých 

strojov alebo vyriešiť drobný 
technický problém. Nie vždy sa 
stretnem s podobným prístu-
pom u iných…“

A mne nezostávalo, len sa 
poďakovať pánovi Urbanovské-
mu za výstižnú reč.

    Milan Rada
Moderná mechanizácia 

v poľnohospodárstve®

Pöttinger víťazí na celej čiare

Na snímke zľava: Ing. Ľudovít Urbanovský, konateľ Podtatranskej poľ-
nohospodárskej spoločnosti Bobrovec, Mgr. Eva Rašková, konateľka 
AT Agrotyp, s.r.o. a obchodný zástupca AT Agrotyp Rastislav Miháľ.

Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bob-
rovec, ktorej konateľom je Ing. Ľudovít Urbanovský, 
hospodári v horských podmienkach na necelých 
900 hektároch. Orná pôda a TTP sú tu v pomere 
zhruba 1 : 1.


