stroje

Opět vynikající výsledky
Podnikat v zemědělství není nic snadného. To platí i pro výrobce zemědělské techniky. Jak se ukázalo v období
krize, má rodinný charakter firmy něco do sebe. Schopnost rychlé komunikace dovoluje pružně reagovat
a pohotově realizovat inovace. Jednou z takových firem je i rakouský Pöttinger, kterému se podařilo krizi
úspěšně překonat a brzy poté znovu dosáhnout vynikajících výsledků.
Historie podniku začala již na lidové slavnosti
v roce 1871, kdy jej založil mistr hodinář Franz
Pöttinger. Orientaci na zemědělské stroje je firma
věrná dodnes a patří k tradičním výrobcům
s působností na trzích celého světa. Jméno
Pöttinger je spjato s průkopnictvím a s moderními
inovacemi, což pro zákazníky znamená, že při
koupi nového stroje této značky obdrží vždy něco
navíc.

Moderní technologie
Může se jednat i o novou technologii, zvyšující
výkonnost. Příkladem může být systém sklizně
pícnin pomocí žací trojkombinace NovaCat X8
RC/ED collector a shrnovače TOP 972 C s-line,
kdy shrnovač může odkládat řádek ze záběru až
16 m. Využívá se funkce tzv. kombinovaného
ukládání, tzn. pokos je žací kombinací shazován
pouze jedním pásem, zbytek je odkládán naširoko. Díky tomu je možné snížit šířku shrnování
až o 40 %.
Dále se firma Pöttinger angažuje i v oblasti strnišťového managementu a propaguje moderní
technologii sloučení mulčování strniště s následným zpracováním půdy diskovým podmítačem
Terradisc. Spojení obou operací do jednoho
přejezdu znamená úsporu nákladů a času.

V oblasti senážních návěsů si firma Pöttinger udržuje vedoucí postavení na trhu. V ČR našly
velmi rychle uplatnění kombinované návěsy Jumbo Combiline. Podvozek Tridem eliminuje
značný výškový rozdíl při současném natočení kol obou řízených náprav přímo uprostřed
výjezdu ze silážního žlabu. Uživatelé oceňují plynulé sledování stopy traktoru, hydropneumatické odpružení a šetrné působení na půdu

Rostoucí skupina zákazníků
V hospodářském roce 2010/2011 vložilo svou
důvěru do strojů této značky opět více zákazníků, kteří mohli profitovat z lepších výkupních
cen svých komodit. Výsledkem byl obrat 236
milionů eur, s nímž se firma rychle vyhoupla na
druhé místo ve své dlouhé historii.

Označení závěsu Alpha-motion je pojmem pro bezkonkurenční kopírování terénu ve všech podmínkách. Čelně nesené žací stroje jsou rovněž
doménou této firmy
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K tomuto úspěchu v uplynulém hospodářském
roce značnou měrou přispělo 1270 spolupracovníků svou angažovaností a také obchodní
partneři na celém světě čilou aktivitou v prodeji strojů, které figurují v hledáčku zemědělců
díky jejich výkonnosti, kvalitě práce a míře
inovací.

Mezi primární úkoly Technologického centra patří odstraňování problémů sériové produkce, analýza slabých míst na speciálních stanovištích či předpověď teoretické životnosti. Zákazník tak při koupi
získává stroj, který byl v průběhu vývoje i před uvedením na trh
důkladně vyzkoušen
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Francii, Švýcarsku a Česku. Speciálně u nás činil
nárůst prodeje ve srovnání s předešlým rokem
53 %.
Správným rozhodnutím bylo i založení vlastní
dceřiné odbytové společnosti na Ukrajině.

Dobré vyhlídky
do budoucnosti

Pluhy nové generace Servo 6.50 jsou známé šířkou možné výbavy. Letos efektivně demonstrovaly své schopnosti v průběhu praktických předvádění, jak dokumentuje i tato fotografie ze
Dne Zemědělce v Kameni

Pod úspěšnou realizací stroje na trhu se skrývá
efektivní systém vývoje, výroby a zkoušení.
Firma naslouchá svým uživatelům a jejich názory a postřehy zpracovává ve vývoji.

Testování základem
spolehlivosti
Důležité komponenty i celé prototypy se testují
ve vlastním testovacím centru, kde jsou na počítačem řízených stanovištích simulovány i nejobtížnější provozní podmínky. Technologické

jsou stroje pro sklizeň píce – celkem 65 % (tj.
nárůst o 26 %). Celých 21 % pak připadá na
stroje pro zpracování půdy, které byly v posledních letech velmi zdařile inovovány. Zákazníci to
ocenili a výsledkem je senzační nárůst prodeje
o 46 %. Dalším důležitým faktorem zlepšení
situace bylo zvýšení cen obilí, a tím i nárůst
příjmů. Uživatelé si také ke svým strojům stále
častěji kupují originální náhradní díly, aby byla
zachována jejich prvotřídní funkce. Ve srovnání
s předešlým rokem se podařilo rozšířit tento
obchod o 8 %.

V Rakousku opět rekordní
obrat

Majitelé pneumatických secích strojů
Terrasem C v ČR si pochvalují nejen přiměřenou energetickou náročnost a snadnou
obsluhu, ale i univerzalitu nasazení při setí
do podmítky nebo po orbě

a inovační centrum TIZ patří v Evropě, co se
týče zemědělské techniky, k nejmodernějším
zařízením svého druhu. Stroje jsou tak dobře
připraveny na uvedení na trh, kterému ještě
předchází testování v praktických podmínkách
u vybraných uživatelů.
Majitelé si pochvalují kvalitní kopírování terénu
a šetrnost k píci, nízkou hmotnost a lehkou konstrukci. Stroje jsou šetrné k půdě a porostům,
mají malou energetickou náročnost a redukovanou spotřebu nafty. Ke kladům lze přičíst kvalitu
laku a povrchovou ochranu na nejvyšší možné
úrovni a také vysokou provozní spolehlivost.

Trh oceňuje inovace
Na celkovém obratu se nadpoloviční většinou
podílí především tradiční sortiment firmy, což
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Na základě rostoucího zájmu o moderní zemědělskou techniku od tradičního výrobce
a nárůstu obratu mohou muži ve vedení společnosti – Heinz a Klaus Pöttinger – hledět do
budoucnosti s optimismem. Vysoké požadavky
na kvalitu práce zaměstnanců ve firmě se odrážejí ve spokojenosti zákazníků a zároveň ve
stabilitě vybudovaného postavení na trhu.
Pöttinger si nadále udržuje vedoucí pozici na
světovém trhu v segmentu senážních vozů,
pověst výjimečných schopností v oblasti čelně
nesených žacích strojů, přední postavení na
trhu v segmentu secích strojů v Rakousku
a stále intenzivněji dokazuje své schopnosti
inovovat i v oblasti techniky ke zpracování
půdy.
Petr Beneš
spolupracovník redakce
Foto autor

Co se týká jednotlivých
trhů, jedním z nejsilnějších je právě
Rakousko. Ve své domovské zemi je logo
Pöttinger tradičně spjato s pověstí kvality.
V minulém hospodářském roce zde bylo
dosaženo nárůstu o více než 8 %. Tím je
rakouský trh s celkovým obratem 17 %
i nadále jedním z nejsilnějších jednotlivých
trhů. Rodinná firma
se může pochlubit
i mnoha aktivitami na
zahraničních trzích.
Dnes hraje export
v celkovém obratu
velmi důležitou úlohu.
Pöttinger vyvezl v uplynulém hospodářském
roce stroje v celkové
hodnotě 195 milionů
eur. Celých 65 %
obratu zemědělské
techniky bylo dosaženo v pěti zemích:
Německu, Rakousku,
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