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Rodinný výrobce slaví jubileum
Firma Pöttinger je v našich podmínkách známým výrobcem. Jméno si získala svými samosběracími návěsy na
suchou hmotu a návěsy s plnicím rotorem, které při sklizni zavadlé píce dokázaly nahradit samojízdnou sklízecí
řezačku – současně s úsporou času a nákladů. Ale také žací trojkombinace výborně řešily hlad po výkonu na
farmách, které potřebovaly sklízet velké plochy pícnin v ideálních podmínkách. Perfektní kopírování terénu všech
žacích strojů, ale i rotorů u shrnovačů či obracečů a šetrné zacházení s krmivem přesvědčily stovky zemědělců ke
koupi ucelených technologií sklizně pícnin Pöttinger. V otázce finálního sklizňového prostředku je možnost volby
samosběracího návěsu anebo svinovacího lisu v provedení sólovém či s baličkou na jednom podvozku.
Firma Pöttinger nalezla v České republice vynikající odbytiště svých strojů, ale nejen to: velké výměry orné
půdy a luk v podnicích, obtížné podmínky a houževnatost praktických
uživatelů, to vše jsou ideální podmínky pro testování nových strojů.
I když má Pöttinger vlastní testovací
centrum v areálu domovského závodu,
tak i přesto posílá předsériové prototypy strojů do ČR, kde musí nejprve projít
rukama českých zemědělců. Testování je
tak komplexní, že jeho vedením je pověřeno samostatné Oddělení testování
strojů Pöttinger v závodě ve Vodňanech.
V této továrně se také vyrábí stroje na
zpracování půdy, následně pak exportované do zemí celého světa. Vodňanský
závod má zásluhu na tom, že je firma
Pöttinger u nás vnímána jako český výrobce zemědělské techniky. Její technika včetně sortimentu náhradních dílů,
elektroniky a ovládacích prvků je pro
naše podmínky prostě jako stvořená.

Již sto padesát let ve
službách zemědělství
V letošním roce oslaví firma Pöttinger
významné jubileum – sto padesát let

své existence. Za tuto dobu pomohly
stroje v červeno-žlutých barvách ulehčit práci mnoha tisícům zemědělců na
celém světě. Jubilejní rok je slaven
pod mottem „Oslavuj minulost – žij
budoucností“. Na začátku dlouhé historie byla malá dílna v rakouském
Grieskirchenu, kde se v současnosti
nachází sídlo mezinárodně uznávaného výrobce zemědělské techniky.
Úplný začátek rakouského výrobce
je spjat se jménem Franz Pöttinger –
vynalézavým hodinářem, jenž chtěl
vymýšlet nové věci již v devatenáctém
století. Domníval se, že stejně, jako
v hodinovém stroji, musí dobře fungovat mechanické součástky i v technice, která by zemědělcům usnadnila
jejich úmornou práci na polích a loukách. Tak se zrodil první zemědělský
stroj Pöttinger vůbec – řezačka píce.
Pomocí pro praxi byl významnou,
což bylo podtrženo i oceněním stříbrnou medailí na Lidovém festivalu
v rakouském Linci. Stroj potvrdil svému vynálezci správnost jeho záměru
a úspěch na festivalu v roce 1871 byl
také podnětem pro založení společnosti Pöttinger. Firma se od té chvíle

Vynalézavý hodinář Franz Pöttinger a jeho žena Juliane stáli v roce
1871 u zrodu firmy Pöttinger. Měli společný cíl – vyvíjet techniku pro
zemědělce, která jim usnadní namáhavou práci a bude spolehlivě
fungovat

Velkou pozornost věnují
konstruktéři Pöttingeru snadnému
nastavení i ovládání strojů,
což platí v plné míře i o novém
secím stroji s čelním zásobníkem
Aerosem FDD
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Zaměřeno na
náhradní díly
Provoz zemědělské techniky je spojen s nutností
oprav a výměn náhradních dílů. U některých se
jejich výměna přímo předpokládá v určitém časovém
intervalu, a tak je označujeme jako opotřebitelné,
jiné by měly vydržet dlouhodobě, ale přesto mohou
překvapit a nejčastěji v tu nejméně vhodnou dobu.
Když k tomuto překvapení dojde, je nutné se rychle
poohlédnut po dílech nových.
Ve svých počátcích vyvinula firma Pöttinger řadu nakládacích strojů
pro seno a další druhy krmiv, tažených koňmi. Nakladač na obrázku
byl přímým předchůdcem samosběracích návěsů Pöttinger

ještě intenzivněji věnovala výrobě zemědělské techniky.
Sortiment produktů se rozrostl o mlýnky a lisy na ovoce, řezačky píce, štěpkovače a vyorávače brambor. Pořádný kus
těžké práce dokázaly farmářům ušetřit
nakladače na seno, slámu, trávu a řepný chrást, které se v padesátých letech
velmi rychle staly prodejním šlágrem.
O několik let později se podařila revoluce v mechanizování sklizně píce ze svažitých luk pomocí motorového obraceče/
/shrnovače. Stroj, známý jako Pöttinger
Heuraupe, byl také pomyslným startovním výstřelem pro techniku ke sklizni
pícnin, na jejíž vývoj a výrobu se firma
Pöttinger od té doby specializuje. Je to
dáno také tím, že Rakousko je země
s velkou výměrou luk a pastvin.

výrobní sortiment také o rotační brány,
radličkové kypřiče a nesené otočné pluhy. A o šest let později vstoupil rakouský výrobce i do segmentu secích strojů,
po úspěšném převzetí této divize od
německé firmy Rabe v roce 2001.
Jak se to společnostem se silným sklonem k inovacím stává, i firma Pöttinger přenesla svou působnost za hranice domovské země. Po první účasti na
veletrzích v Rakousku a v sousedních
zemích následovalo založení první
dceřiné společnosti ve Francii. Stalo
se tak v roce 1999. Poté následovalo
i čtrnáct dalších zemí v Evropě, zámoří
a také v Asii. Rozšiřování prodejní sítě
ale nekončí a takovým posledním významným krokem bylo založení dceřiné společnosti v Polsku v roce 2020.

Předskokan
samosběracích vozů

Zavázán zemědělcům

Sklizeň sena se podařilo urychlit
a usnadnit strojem, který sbíral seno
z řádku a dopravoval jej na přívěs. Přívěs i nakladač sena byly tažené koňmi
a dopravník nakladače byl poháněn
mechanickými převody od pojezdových kol. Stroj byl v praxi také velmi
úspěšný a stal se přímým předchůdcem slavných samosběracích návěsů.
Od té doby získala firma Pöttinger
rozsáhlé zkušenosti se samosběracími
návěsy, s nimiž zaujímá jedno z předních míst na světě. Ale svůj sortiment
si postupně rozšiřovala i o žací stroje,
rotorové obraceče a shrnovače píce
v širokém rozpětí pracovních záběrů.
Rok 1975 je dalším milníkem v historii –
byla získána továrna na pluhy v Bavorsku. Pöttinger si tímto krokem rozšířil
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Od svého vzniku až do současnosti si
firma Pöttinger zachovává ráz rodinného podniku, který ctí své tradice,
ale zároveň sleduje nejmodernější
trendy. Pöttinger se odjakživa cítí
pevně zavázán zemědělcům.
„My u firmy Pöttinger již více než
150 let pracujeme pro úspěch našich zákazníků. Jako rodinný podnik
přebíráme zodpovědnost za budoucí
generace a za stav životního prostředí. Je naším úkolem vyvíjet zemědělskou techniku, která umožní
provozovat zemědělskou výrobu se
všemi jejími aspekty i v budoucnosti,“ přiblížil mluvčí společnosti Gregor Dietachmayr strategii rodinného
podniku do budoucnosti.
Petr Beneš, foto archiv

Pokud je stroj v záruce, postará se
o výměnu vadných dílů servis. Poté je
jejich výběr na uživateli techniky. Ten
si je může jednoduše zakoupit jako
originály přímo od prodejce, který mu
stroj dodal. Má přitom jistotu kvality,
jistotu, že díl bude na stroj pasovat,
ale i jistotu vyšší ceny. Cenové navýšení je přitom u originálních dílů velmi zvláštní a nemá nějakou jednoticí
linii. Někdy je akceptovatelné a jindy
enormně zvýšené. Takže je otázkou,
zda se vyplatí, a závisí to i na konkrétní situaci. Jestliže jde třeba o komponent motoru, k jehož demontáži vede
složitá cesta a může svým provozem
ovlivnit další díly, je asi výhodnější
použít originál. Ovšem existuje velké množství náhradních dílů, které,
pokud si zákazník koupí jako neoriginální, nemusí nutně udělat chybu.
Výrobci techniky si nikdy vše nevyrábějí sami, a tak je klidně možné, že
si zakoupí sice neoriginální díl, ale ve
stejné kvalitě, a někdy i od stejného
výrobce, jen zabalený do krabice, na
níž chybí logo známého výrobce.

Specialista s tradicí
Specialistou na prodej náhradních dílů
je firma T-AGRO. Na našem trhu působí
již více než 20 let a na šesti střediscích
po celé ČR zaměstnává přes padesát
pracovníků. A jaké díly T-AGRO nejčastěji prodává? Samozřejmě, že ty, které
jsme zmínili pod názvem opotřebitelné.
Jsou to často díly půdozpracující techniky. Například ostří a dláta pluhů, nebo
radličky a talíře kypřičů. Častý a typicky
sezónní sortiment představují díly sklizňové techniky. Například žabky, prsty,
klínové řemeny firmy Gates, ložiska,
hydraulické hadice a další komponenty
pro sklízecí mlátičky, uzlovače a pastorky pro lisy, prsty pro obraceče a shrnovače, nebo nože pro žací techniku.
V nabídce jsou i komponenty traktorů,
především z oblasti jejich příslušenství,
jako jsou světla, skla dveří a čelní skla,
alternátory, rychlospojky, součásti brzdového systému, nebo klimatizace,
závěsy, náhonové hřídele a podobné
druhy náhradních dílů, které mají často
určitou univerzalitu. A samozřejmě též
oleje a filtry pro pravidelnou údržbu.

Opotřebitelné díly s karbidovými plátky vykazují významně vyšší životnost
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