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Firma PÖTTINGER je ce-
losvetovým producentom poľ-
nohospodárskej techniky. Naši 
spolupracovníci tvoria hodnoty, 
na ktoré sa môžete kedykoľvek 
spoľahnúť. Medzi najznámej-
šie portfólio strojov firmy PÖT-

TINGER patria samozberacie 
a senážne vozy Europrofi, Tor-
ro a Jumbo. Neustály vývoj po 
dobu viac ako 50 rokov dnes 
prináša ucelený a prepracova-
ný koncept v každom detaile. 
Vyrábame viac ako 44 typov 

samozberacích a senážnych 
vozov s objemom od 17 do 
100 m3. Silnostenný rám pre 
najvyššie zaťaženie, patentova-
né vkladacie a rezacie ústrojen-
stvo s automatickou brúskou 
AUTOCUT garantujú najvyššiu 
kvalitu rezanky za každých pod-
mienok, pre kvalitné a čisté kr-
mivo.

PÖTTINGER ponúka svoji-
mi senážnymi vozmi techno-
lógiu:

• ušetríte až 50 % nákladov pri 
senážovaní

• vysoká denná výkonnosť pre 
kvalitu senáže

• spoľahlivosť celej linky
• rezanka s pozitívnym vply-

vom na zdravotný stav 
a úžitkovosť dobytka.

Senážny voz = riešenie pre mo-
derné podniky

Ing. Juraj Kandera
www.pottinger.sk

Vždy o krok vpred pre kvalitnú senáž

Senážny voz JUMBO 10010 Combiline s nápravou „TRIDEM“ a cel-
kovou hmotnosťou 31 000 kg.

Automatická brúska nožov AUTOCUT priamo na voze. Zlepšenie 
kvality rezanky, nabrúsenie všetkých 45 nožov do 5 min.

Najväčšiu výmeru zaberajú 
hustosiate obilniny, ale pestujú 
tiež olejniny repku a slnečnicu 
ako aj kukuricu na zrno. Časť 
obrábanej výmery je vždy urče-
ná na dopestovanie krmovín – 
senáž a kukurica na siláž.

V minulosti pomerne hojne 
zastúpená živočíšna výroba sa 
dnes „vďaka“ cenovej politike 
scvrkla na celkom 1100 kusov 
hovädzieho dobytka, z čoho asi 
360 ks sú dojnice s mliekovou 
produkciou. Okrem spomenu-
tého družstvu patrí aj zverofar-
ma, určená na špeciálny chov 
danielej zveri.

Prvý stroj LEMKEN – taniero-
vý podmietač Heliodor Gigant 
1000 so záberom 10 m zakú-
pili v roku 2007. Dnes má za 
sebou už veľa hektárov, ale stá-
le slúži. Minulý rok, ako hovorí 
predseda družstva – Ing. Peter 
Horňáček, bola celkom šťast-
nou voľbou kúpa tanierového 
podmietača LEMKEN Rubin 
12/500 KUA, ktorý im nahrá-
dza stredne hlbokú orbu. Už te-
raz sú rozhodnutí kúpiť si ďalší, 
presne taký istý.

Keďže ich staršie pluhy už 
dosluhovali, bolo potrebné 
poobzerať sa po nových. Pre-

dajca strojov LEMKEN, firma 
ANJA Agrotechnik, im minu-
lú jeseň doviezol na farmu na 
predvedenie dva pluhy: LEM-
KEN Diamant 11 7+1 L100 
a druhý LEKEN EurOpal 7 4+1 
N100. Pán predseda k tomu 
poznamenáva: „Obidva pluhy 
sme si hneď po predvedení 
aj nechali. Mechanizátor aj 
obsluha si pochvaľuje ich veľ-
mi dobrú prácu, jednoduché 
nastavovanie a hlavne, oproti 

starším pluhom, šetrenie nafty. 
Jednoznačne sú veľmi dobre 
skonštruované a z kvalitných 
materiálov. Keďže máme ťažké 
pôdy, oba pluhy sme vybavili 
prútovými odhrňovačkami, čo 
zabraňuje vytváraniu veľkých 
hrúd a zjednodušuje nám ďal-
šie spracovanie pôdy.“

Pripravil: 
    Milan Rada

Moderná mechanizácia 
v poľnohospodárstve®

Oba pluhy si hneď po predvedení nechali
PD Neverice, okr. Zlaté Moravce, vzniklo zlúče-
ním šiestich obcí v roku 1976. Dnes hospodári na 
13-tich katastroch a obhospodaruje 3620 ha. Z 
toho je 3280 ha ornej pôdy a zvyšok sú TTP. Pôdy 
majú prevážne ťažšie, ílovito-hlinité, ale aj štrkové, 
kamenisté a čo sa týka terénu – tiež „z každého 
rožku trošku…“

Pluh LEMKEN Diamant 11 je ako nový, ale svojimi kvalitami pre-
svedčil. Na snímke predseda PD Neverice, Ing. Peter Horňáček.

Samozberacie a senážne vozy sú vo firme PÖT-
TINGER vyvíjané a vyrábané už viac ako 50 rokov, 
čoho výsledkom je dnes inteligentná technika pre 
vysoký komfort pri práci a vysokú kvalitu krmiva.


