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téma: Zpracování půdy a setí

jící souběžný výsev další plodiny nebo 
aplikaci mikrogranulátu. Třetí kompo-
nent bude možné aplikovat povrchově 
anebo společně s hlavními komponen-
ty v rámci dávkování Single Shoot. 

Nová řada rotačních bran
Rotační brány jsou dalším velmi zají-
mavým prvkem nové secí kombinace. 

Jsou vyvinuté také nově – jako mo-
delová řada Lion 103 C. Určeny jsou 
pro traktory s maximálním výkonem 
235 kW/320 k a vyrábí se (ve výrobním 
závodě firmy Pöttinger ve Vodňanech) 
v provedení se záběrem čtyř, pěti 
a šesti metrů. Kromě secí kombinace 
Aerosem VT nacházejí rotační brány 
Lion 103 C uplatnění i jako součást 

kombinace se secími stroji Aerosem 
FDD s čelním zásobníkem nebo pak 
v provozu sólo. Za tím účelem jsou 
vybaveny rameny, připojenými přímo 
k vaně, která se zapojují do spodních 
táhel tříbodového závěsu traktoru. 
Stejně, jako u secích strojů Aerosem 
FDD s čelním zásobníkem, i u secí kom-
binace Aerosem VT přijde vhod krátká 
konstrukce rotačních bran. U řady Lion 
103 C je tato vlastnost ještě umocněna 
díky konstrukci integrovaného skláda-
cího rámu. Oproti předchůdci se poda-
řilo snížit délku o 35 cm. Rozteče ulo-
žení byly zvětšeny a tím bylo dosaženo 
zvýšení odolnosti rámu.
Nakypřenou půdu od rotorů uvádí 
do roviny srovnávací lišta. Její polohu 
je možné jemně přestavovat podle 
potřeby. Zvláště při zpracování těž-
kých či kamenitých půd přijde vhod 
silnostěnná převodová vana z jem-
nozrnné oceli. Vyznačuje se velkou 
odolností vůči zkroucení. Stabilitě ro-
tačních bran napomáhají také velké 
rozteče uložení ozubených hnacích 
kol díky jejich velkému průměru. 

Promyšlená hydraulika
Ačkoli se jedná o kombinaci strojů, 
má Aerosem VT jednoduché řešení 
hydraulických okruhů. Všechny funk-
ce stroje lze ovládat pouze třemi 
dvojčinnými hydraulickými okruhy. 
Dvojčinné okruhy jsou potřebné pro 
zvedání a spouštění stroje, nastave-
ní pracovní hloubky rotačních bran 
a předvolbové ovládání. Sklápění, 
znamenáky a preemergentní znače-
ní kolejových řádků lze ovládat přes 
předvolbové ovládání na panelu.
Tažená secí kombinace Aerosem 5000 VT 
si po svém uvedení na trh rychle získa-
la mnoho nových majitelů. Na základě 
značného úspěchu představil výrobce na 
podzim 2022 novinku – tuto kombinaci 
s pracovním záběrem šesti metrů. Nový 
model Pöttinger Aerosem 6000 VT má 
svůj podélně uložený přetlakový zásob-
ník se zvětšenou kapacitou až na 4600 li-
trů. Zásobník stále zůstává dělený v po-
měru 50 : 50 ve směru jízdy. Požadovaný 
výkon traktoru činí 191 kW/280 k.

Text a foto Petr Beneš

Traktor se na souvratích může k secí kombinaci natočit v úhlu až 
devadesáti stupňů. Bod otáčení secí kombinace je posunutý dozadu

Společnost Pöttinger 
přebírá firmu MaterMacc

Akvizice se dotkne zejména sortimen-
tu secích strojů. MaterMacc se spe-
cializuje na vývoj a výrobu přesných, 
mechanických i pneumatických secích 
strojů a pleček. Velkou část tržeb tvo-
ří přesné secí stroje, které se stanou 
hlavním těžištěm aktivit a obohatí 
sortiment společnosti Pöttinger.

Přesné secí stroje 
obohatí sortiment
Společnost Pöttinger chce využít sy-
nergie svých stávajících produktů 
a technologií s produkty a techno-
logiemi společnosti MaterMacc Spa 
a zatím počítá se zachováním značky 
během přechodné fáze. Obchodní 

a servisní síť i dodávka náhradních 
dílů bude dočasně řešena přímo 
z firmy Mater Macc Spa, ale už s ko-
ordinací spolupracovníků z firmy 
Pöttinger. Produkty budou postupně 
integrovány do portfolia firmy Pöttin-
ger, přičemž se chce společnost za-
měřit na revizi a hlavně uplatňování 
svých vysokých standardů. 
Výrobní závod v Itálii v San Vito al 
Tagliamento se tak v budoucnu stane 
centrem pro výrobu přesných secích 
strojů ve skupině Pöttinger Agricul-
tural Engineering GmbH. Velkým 
a komplexním úkolem blízké budouc-
nosti proto bude zavedení výrobních 
procesů a systémů nového vlastníka.

„V postupném převzetí firmy Mater-
Macc Spa vidíme vynikající možnosti 
poměrně rychle rozšířit náš sorti-
ment spolehlivých produktů o tech-
nologie přesného setí. Touto akvizicí 
jsme učinili další krok směrem k vy-
tvoření úspěšné budoucnosti. Inova-
tivní produkty pro moderní země-

dělství a vášeň lidí v MaterMacc Spa 
dokonale zapadají do světa Pöttin-
ger," prohlásil Gregor Dietachmayr, 
předseda představenstva společnosti 
Pöttinger.

Podle tiskových materiálů

upravila Martina Karásková

Výrobní závod v Itálii v San Vito al Tagliamento se v budoucnu stane 
centrem pro výrobu přesných secích strojů ve skupině Pöttinger 
Agricultural Engineering GmbH

Rakouská společnost Pöttinger je na poli zemědělské 
techniky silným hráčem a od listopadu minulého roku 
je ještě silnější. 7. listopadu po dlouhých a intenzivních 
diskusích, hodnocení produktů a jednání se totiž 
domluvila s italskou společností MaterMacc Spa na jejím 
převzetí a postupném začlenění do koncernu Pöttinger.


