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navštívili sme

Zetor a Pöttinger zorganizovali 

spoločné predvádzanie techniky 

v Trenčianskej Turnej a Soli, 

v spolupráci s ich úspešným 

predajcom Moreau Agri.

Zetor je stále v povedomí našich poľnohospo-
dárov ako domáca značka, na ktorej oceňujú 
jednoduchý servis a nižšie ceny náhradných 
dielov. V posledných rokoch rozšíril svoj vý-
robný sortiment o traktory nižších aj vyšších 
výkonových radov - v rozmedzí od 40 do 170 
konských síl. Počas Zetor Tractor Show sa pred-
stavili rady Major, Proxima, Forterra a Crystal, 
chýbali zástupcovia dvoch najmenších a záro-
veň najnovších radov Utilix a Hortus.
V Trenčianskej Turnej Pöttinger predviedol 
prierez zo svojho pôdospracujúceho sortimen-
tu. Výbornú prácu po pozberanej silážnej ku-
kurici vykonal tanierový podmietač Terradisc 
5001, ale aj radličkový kyprič Synkro 3020 so 
záberom 3 metre. Synkro sa u poľnohospo-
dárov teší veľkej obľube ako univerzálny stroj 
nahrádzajúci dokonca aj orbu. Životnosť pra-
covných orgánov zvyšujú dláta opatrené tvrdo-
návarom.
Ďalej sa predviedol aj štvorradličný otočný 
pluh Servo 25 s nonstop istením NOVA, ktorý 
poskytuje maximálny komfort nastavovania. 
Každá dvojica orbových telies má vlastný dusí-
kový akumulátor s nastavovaním istiaceho tla-
ku priamo z kabíny traktora. Pöttinger ponúka 
širokú škálu sejačiek a sejacích strojov. Ten 
najjednoduchší stroj na sejbu je mechanická 
nadstavbová sejačka Vitasem agregovaná s ro-
tačnými bránami. Univerzálne rotačné brány si 
poradili s čerstvou oráčinou na jednotku, pred-

poklad kvalitne uloženého osiva dvojkotúčový-
mi výsevnými pätkami s kopírovacím kolieskom 
bol vysoký.
Moreau Agri Madunice od začiatku roka zaradil 
do svojho sortimentu aj značku Pöttinger. Na 
zhodnotenie prvého roka spolupráce sme sa 

opýtali zástupcu rakúskej značky na Sloven-
sku Juraja Kanderu: „Moreau Agri sme oslovili 
po dôkladnej analýze. Rozhodli ich viac ako 25 
ročné skúsenosti a celoslovenské zastúpenie. 
Majú skvelý tím ľudí, predajcov, vyškolených 
servisných technikov. Výborné výsledky ukázali 
nielen v krmovinárskych strojoch, ale aj seg-
mente pôdoobrábacej techniky, zvlášť dobre 
sa predávalli sejacie stroje a tanierové nára-
die. Zákazníkovi dodali aj na Slovensku prvý 
8 m Terradisc 8001 T. V krmovinárskej techni-
ke aktuálne spoločne plánujeme predsezónne 
objednávky, aby sme zákazníkom vedeli na jar 
promptne dodať potrebné stroje. V spolupráci 
s Moreau Agri očakávam v krmovinárskej tech-
nike potvrdenie dobrého mena a navýšenie tr-
hového podielu.“
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Kvalitnú prácu predviedol radličkový kyprič Synkro – v množstve podnikov používaný ako univerzálne 
náradie pre viac typov operácií. Životnosť pracovných orgánov zvyšuje tvrdonávar.

Nadstavbový sejací stroj Vitasem s dvojkotúčovou výsevnou pätkou a utla-
čovacím kolieskom v agregácii s rotačnými bránami, sa po orbe predvie-
dol v dobrom svetle.

Proxima, Crystal a Forterra sa redizajnujú do konca roka 2020 podľa vzoru 
Majora (v popredí) navrhnutého v dizajnérskom štúdiu Pininfarina. Pro-
xima (druhá sprava) patrí k najpredávanejším radom Zetorov. Vyrába sa 
v troch verziách líšiacich sa typom prevodovky. Jeho zaujímavosťou je vý-
vodový hriadeľ s možnosťou otáčania vľavo aj vpravo.

Terradisc, v tomto prípade ako 5 m, pred dvoma 
rokmi narástol až na záber 10 metrov, priemer 
tanierov je 580 mm.


