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LEMKEN live je spracovaný s maximálnou starostlivosťou  

zodpovedného novinára, avšak bez záruky.

Odtlačok

Milé čitateľky a čitatelia,

s veľkou radosťou Vám dnes odovzdávame 
už piate vydanie nášho magazínu pre 
zákazníkov LEMKEN live.

Zdá sa, že téma LEMKEN je 
nevyčerpateľná.

Je úplne jedno, na aký odbor podnikania 
sa zameriame, pretože firma LEMKEN 
rýchlo a nezadržateľne preniká do 
všetkých oblastí.

Naviac sa zaoberáme i nadčasovými témami, ktoré budeme spoločne s 
našimi zákazníkmi – poľnohospodármi riešiť v budúcnosti.

Ako môže LEMKEN prispieť k tomu, aby moderné poľnohospodárstvo 
dokázalo zaistiť rastúcu potrebu potravín pre stále sa zvyšujúci počet 
obyvateľov na Zemi? Táto naliehavá otázka nás stále viac núti k tomu, 
aby sme sa venovali praktickému riešeniu intenzívnejších foriem 
mechanizácie v rastlinnej výrobe i mimo Európu.

Nezabúdame ani na dôležité otázky týkajúce sa ochrany rastlín. Od 
poľnohospodárskej techniky sa očakáva, že bude spolupracovať na rozvoji 
nových technológií, ktoré budú schopné splniť náročné požiadavky.

Ako firma s celosvetovou pôsobnosťou sme vždy u vzniku trendov, ktoré 
ale často môžu byť i veľmi protichodné. V každej krajine a na každom 
kontinente pracujú poľnohospodári inak – napríklad v USA majú farmári 
úplne iné pôdní podmienky ako ich európski kolegovia. A práve táto 
rozmanitosť foriem a možností je pre nás tak podnetom, ako aj výzvou k 
hľadaniu nových riešení.

Napriek stále pokračujúcej globalizácii nikdy nezabúdame na detaily. 
Priamy kontakt so zákazníkmi je pre firmu LEMKEN vždy na prvom mieste. 
Nestačí nám iba predať, chceme byť zákazníkom stále k dispozícii radou i 
činom. Investície do nového školiaceho centra AgroFarm je toho dobrým 
príkladom. Spoločne s našimi partnermi v oblasti predaja chceme 
využiť najrôznejše tréningové programy k tomu, aby sme mohli našim 
zákazníkom ponúkať profesionálnu starostlivosť, nech sa nachádzajú 
kdekoľvek na svete.

Vývoj nových strojov a zlepšovanie detailov vyžadujú trpezlivosť. Práca 
vo vývojových centrách je náročná nielen z hľadiska času. O to viac nás 
potom teší, keď LEMKEN po úspešných testoch uvedie na trh inovatívne 
riešenie, napríklad nový presný sejací stroj Azurit a nový ťahaný 
postrekovač Vega 12. Technicky dokonalé stroje prinášajú nielen lepší 
výkon, ale sú i splnením našich vízií. Vysoké investície vkládané do našich 
výrobných závodov prispievajú k dosahovaniu stále vyšších štandardov 
kvality pre naše produkty. Nový výrobný závod pre náš program 
postrekovačov je toho jasným dokladom.

LEMKEN live prináša správy o našich mnohostranných aktivitách.
Modrá je dobrá… nechajte se inšpirovať

Váš

Karl-Hubertus Reher, riadieľ predaja

Obsah

Chceli by ste si prečítať i ďalšie vydanie 
magazína LEMKEN live?

Napíšte nám na adresu live@lemken.com  
alebo vyplňte kontaktný formulár:  
www.live.lemken.com.
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Pole leží čo by kameňom dohodil od Luxemburska, v kra-
ji, kde sa až do 90. let ťažila železná ruda. Osevný postup 
zahŕňa repku, pšenicu, jarný a ozimný jačmeň, každá z 
týchto plodín je zhruba na rovnakej ploche. Pri obsahu ílu 
55 % a chladnom počasí, ktoré tu prichádza veľmi skoro, 
je nutné práce vykonávať včas pred začiatkom častých 
dažďov, čo sa týka najmä výsevu ozimných obilovín. Orie 
sa 200 ha vlastnej pôdy a 150 ha ako susedská výpomoc. 
Za týchto podmienok je nejvernejším spojencom člove-
ka pluh. Dva prejazdy 6 m širokými rotačnými bránami 
pripravia pôdu pre sejbu, ktorá začína zvyčajne medzi 
15. a 20. septembrom. Aby pritom nedochádzalo k po-
škodzovaniu pôdy, bol jediný traktor rodinného podniku 
vybavený pneumatikami o šírke 900 mm. A práve tieto ši-
roké pneumatiky prinútili pána Samsona, aby sa obrátil na 
svojho obchodníka Ets Collet-Louis Davignona so želaním 
kúpiť šesťradličný nesený pluh.

Voľba padla na otočný nesený pluh Juwel 8 VT firmy 
LEMKEN s nonstop istením proti preťaženiu, variabilnou 
zmenou pracovnej šírky a voliteľnou orbou on-land alebo 
v brázde. 

Po prvej sezóne sa s nami syn pána Samsona Nicolas, kto-
rý jedného dňa rodinný podnik prevezme, podelil o svoje 
dojmy z orby on-land:
„Konečne sme s traktorom sa širokými pneumatikami 
mohli pracovať pohodlne.

V našich podmienkach sme ani nepotrebovali GPS, aby 
sme dosiahli „uhladený” výsledok. Výdatne nám pritom 
pomáhali odhrňovačky DuraMaxx s predĺženou životnos-
ťou, ktoré pôdu otáčali skutočne výborne!

Pôda tu nie je príliš kamenistá, takže orba on-land je voči 
pneumatikám šetrná a neutláčame dno brázd. Okrem 

„Vďaka orbe on-land môžu teraz pneumatiky 
nášho traktora kamkoľvek!“

Pán Samson si občas robí starosti s rentabilitou, pretože veci nejdú vždy tak, ako by si pred-
stavoval. Pre „veľké“ práce, ako je základné spracovanie pôdy, má SCEA de Lanevais (hospo-
dárstvo pána a pani Samsonových) o výmere 230 ha ornej pôdy v lotrinskom Bouligny jediný 
traktor, a tak sa rozhodol svoj strojový park optimalizovať.

toho široké pneumatiky vyvíjali ideálny kontaktný tlak, 
ktorý zhutneniu zabraňuje.”

Samozrejme sa uskutočňuje aj bezorebná sejba, ale pri 
narastajúcej rezistencii psiarky lúčnej alebo stoklasu pred-
stavuje pluh nepostrádateľný „žolík”, predovšetkým na 
ílovitých pôdach. Okrem toho sa rodina Samsonových 
nedávno zapojila do projektu „bioplyn” a tak sa pluh hodí i 
pri pestovaní energetických plodín.

Pán Samson so 
synom Nicolasom 
pri pluhu LEMKEN, s 
voliteľným režimom 
on-land/brázda.



xxxxxxReportáž z Kanady

Veľké ciele sa 
strojmi one-pass  firmy LEMKEN

Keď sa pred ôsmimi rokmi v Kanade skokom zvýšila cena kukurice, roz-
hodol sa obchodník s dobytkom Schaus Land & Cattle Co., že na svojej 
farme na juhu Ontária rozšíri plochy obilnín.

Schaus Land & Cattle Col. je rodinný 
podnik pána Kena Schausa (vľavo)    
a jeho otca Wally Schausa.
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Užitkové plochy doteraz patrili pasúcemu sa dobytku, 
ktorý bol presunutý do dvoch výkrmní v Allistone a 
Walkertone, každá pre 3 000 kusov.

Rodinný podnik má 22 zamestnancov a jeho vlastníkmi sú 
pán Ken Schaus a jeho otec Wally. Obaja vždy kládli veľký 
dôraz na kvalitu svojich produktov a tie sa taktiež na trhu 
velmi dobre predávajú.

Kvalita ako hnací motor
Po vstupe do maštale stačí jeden pohľad. Všade je dokonale 
čisto, zvieratá sú na prvý pohľad zdravé. Všetky kusy pochá-
dzajú zo západnej časti Kanady, známej vysokou kvalitou i 
veľkou ponukou zvierat. Väčšina z nich pochádza z chovov, 
z ktorých majiteľmi rodina Schausová spolupracuje už dlh-
šie ako 30 rokov.

Zvieratá dostávajú najmä kukuricu, z ktorej sa krmivo pripra-
vuje hlavne na šrotovacích strojoch vo vlastnom závode v 
Allistone. „Je to síce drahé, ale rýchlo sa to vyplatí, pretože 
lepšia stráviteľnosť prináša vyšší prírastok hmotnosti a mäso 

má perfektné mramorovanie,” vysvetľuje pán Schaus. Kto 
pozná programy „Certified Angus Beef” a „Ontario Com Fed 
Beer”, vie, že povestne vysoká kvalita mäsa znamená, že vý-
robcovia často dostávajô za svoj dobytok maximálne ceny.
Filozofia zameraná na kvalitu bola taktiež dôvodom pre 
rozšírenie poľnohospodárskych aktivít. Dnes sa na farme 
pestuje na 750 ha kukurica, sojové bôby a pšenica, a všetko, 
s výnimkou sóje, slúži prevažne ako krmivo pre obyvateľov 
maštalí.

Plytké spracovanie pôdy
„Zo začiatku sme pôdu obrábali konvenčným spôsobom, 
ale potom sme uvideli tanierový podmietač LEMKEN pri 
práci a zistili sme, ako je plytké spracovanie pôdy výhod-
né,” pochvaľuje si pán Schaus. „Od tej doby, čo obraciame 
pôdu do hĺbky 8 cm namiesto 15 cm, dosahujeme lepšiu 
klíčivosť, pretože pôda si do 15 cm udržuje vlhkosť a už 
nevysychá.”

S výkonom poľných strojov LEMKEN bol pán Schaus natoľo 
spokojný, že si hneď objednal Rubin s pracovným záberom 

6 m a o dva roky neskôr ešte 10 m široký Heliodor, a ako 
vraví, nikdy to neoľutoval.

„Rubin zvládne počas jedného prejazdu všetky práce, pre 
ktoré by sme normálne potrebovali pluh, brány, kyprič a 
sieťové brány.“

Nižšie plošné náklady vďaka firme LEMKEN
V porovnaní s konvenčným spracovaním pôdy sa prevádz-
kové náklady pána Schausa znížili asi o tretinu. „So strojmi 
LEMKEN zvládneme spracovať za štyti hodiny 40 hektárov. 
Je to mimoriadne kvalitná a premyslená technika – investí-
cia do nej sa vyplatí!”

Pole po sójových bôboch zvládne Heliodor jedným pre-
jazdom upraviť na dokonalé sejbové lôžko. „Raz sme s Ru-
binom pri rýchlosti skoro 13 km/h zapracovali strnisko po 
kukurici pri pracovnej hĺbke 8 cm. Nezostali tam žiadne 
rostlinné zvyšky. Potom sme ešte s Heliodorom zlikvidovali 
koreňové baly a sejbové lôžko bolo absolútne perfektné.”

125 dt/ha ako cieľ
Firma sa snaží pri kukurici o výnos 125 dt/ha. „Túto myšlien-
ku nám vnukli úspešní hospodári a náš agronomický po-
radca.” Pre neskoršie pridávanie dusíka bol tento rok zakú-
pený nový stroj pre hnojenie do riadkov s namontovaným 
sejacím strojom, ktorý dokáže siať medzi riadky s kukuricou. 
„Hustý porast medzi riadkami v septembri poskytuje rezač-
ke stabilnejšie postavenie, chráni úhor pred eróziou, zacho-
váva hygienu poľa a udržuje pôdu úrodnou.”

Pán Schaus je presvedčený o tom, že svojich 125 dt/ha do-
siahne. Potrebuje k tomu správny druh hybridu, musí zacho-
vať plodnosť pôdy a starať sa o ňu podsevom a vhodnými 
strojmi LEMKEN, aby v nej zostala vlhkosť. „Keď mi kukurica 
siaha k ramenám a ja hrabnem osem centimetrov do pôdy, 
mám plnú hrsť bielych koreňov kukurice. Neuveriteľné!”

Sledujte novinky z farmy Schaus Land & Cattle Co. na 
Twitter@KenSchaus.

Reportáž z Kanady

S plytkým spracovávaním pôdy strojmi LEMKEN dosahujú Wally Schaus (vľavo), jeho žena Moreen Schaus   

(v strede) a Ken Schaus (vpravo) rýchlejšieho klíčenia a lepšieho rastu rastlín.

Väčšina vypestovanej 
kukurice sa skrmuje 
dobytkom (3 000 
kusov) z vlastného 
chovu.  

Rubin 9 s pracovnou šírkou 6 m pre plytkú podmietku.
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Reportáž z USA – Idaho

Brian Huettig pred svojimi strojmi LEMKEN, kľúčovými pre obrábanie pôdy a sejbu

Veľké plochy – intenzívne kultúry
Brian Huettig má skutočne všetko, čo človek potrebuje ku 
šťastiu: dobrú ženu, tri dcery a poľnohospodársky podnik, 
ktorý je so svojimi 1 400 hektármi slušný i na americké po-
mery. To jediné, čo mu chýba, je voda.

Pretože zrážky sa tu vyskytujú väčšinou v podobe snehu, využívajú 
hospodári po celý rok zásobník na vodu z ľadu rieky Snake. Voda z 
tohto prírodného zdroja je skutočne výhodná. „Avšak vysoké nákla-
dy predstavujú elektricky poháňané vodné čerpadlá,” doplňuje pán 
Huettig. A je tu ešte daľší problém, ktorý by v budúcnosti mohol 
farmárom narobiť vrásky. „Sneží stále menej,” sťažuje si farmár. „Minu-
lú jeseň sme prakticky zásoby vody úplne spotrebovali. Štát Idaho 
dnes už nevydá žiadne povolenie k zavlažovaniu ďalších pozemkov.” 
Pritom farmári v tejto oblasti obhospodarujú zatiaľ len 1/5 celkovej 
plochy, bol by tu teda priestor k jej rozšíreniu.

„Teraz môžu stále ešte využívať výhodné podmienky pre zavlažo-
vanie,” vraví pán Huettig. “Vďaka vode a horúcim dňom dosahujú u 
obilovín výnosy až 100 dt/ha.”

Šetrne zaobchádzajú so zdrojmi
Z týchto podmienok vyplývajú zvláštne požiadavky na obhospoda-
rovanie pôdy. Trvalé zavlažovanie vedie ku zhutneniu pôdy, veľkým 
problémom na širokých a otvorených pláňach v Idahu je i veterná 
erózia. „Preto nikdy neorieme,” vraví pan Huettig, „vykonávame iba 
nakyprenie podorničnej vrstvy so sejbou do mulču.”

Hlboké obrábanie pôdy sa vykonáva na jeseň. Farmár k tomu – 
okrem iného – používa kyprič Karat firmy LEMKEN. „Pred zemiakmi 
mám rád pôdu spracovanú do hĺbky 45 cm,” vysvetľuje. „Tam ale Ka-
rat naráža na svoje hranice. Preto som sa v tomto prípade rozhodol 
pre iný stroj.” Na jar sa ale „modráci” vracajú, aby sa znovu venovali 
svojej práci na rozľahlých plochách.

Pozemky o priemernej veľkosti 164 ha umožňujú vysoké pracovné 
výkony. Prípravu sejbového lôžka pred fazuľou, kukuricou a cukro-
vou repou robí pán Huettig s tanierovým podmietačom Rubin 9, 
pred zemiakami sa na jar ešte raz uplatní kyprič, v tomto prípade Ka-
rat firmy LEMKEN. Jačmeň seje strojom Compact-Solitair. „U techniky 
firmy LEMKEN pre spracovanie pôdy a sejbu si cením predevšetkým 
vysokú intenzitu premiešania pôdy a vynikajúce utuženie sejbové-
ho lôžka. Okrom toho som s týmto technickým vybavením dokázal 
výrazne zvýšiť plošný výkon oproti pôvodne používaným strojom,” 
pochvaľuje si mladý farmár.

 Zem Šošonov

>  Idaho má 1 466 465 obyvateľov (odhad r. 2006). Pred príchodom 
bielych osadníkov, patrilo územie Šošonom. Dnes majú viac než tri 
štvrtiny obyvateľov európskych predkov, z toho nejväčší podiel  
– 21,8 % – tvoria prisťahovalci z Nemecka. Meno Huettig naznaču-
je, že i táto rodina má korene v Európe.

>  Pre Idaho je charakteristická hornatá, čiastočne ešte nedotknutá 
krajina s bohatými zásobami prírodných surovín. K poľnohospo-
dárskym produktom patrí hovädzie mäso, cukrová repa, mliečne 
produkty, pšenica, jačmeň a zemiaky, ktoré sa dokonca predávajú 
pod značkou Idaho Potatoes. Horúce dni a studené noci im vraj 
dodávajú nezameniteľnú chuť.

Najnovšia technika
Pokiaľ je to možné, využíva pán Huettig technické inovácie v rast-
linnej výrobe. Patria k nim napríklad geneticky upravené druhy cuk-
rovej repy a kukurice. Vybavenie GPS u svojich strojov využíva pri 
odoberaní vzoriek pôdy, pri zavlažovaní a minerálnom hnojení. Jeho 
traktory a kompletná zberová technika doplňujú koncepciu Smart 
Farming.

V budúcnosti by chcel pán Huettig využiť systém riadeného množ-
stva osiva. Pripravuje sa na to už teraz a spracováva si za podpory 
GPS mapu. Technickú možnosť variabilnej sejby mu ponúka Com-
pact-Solitair firmy LEMKEN.

Brian Huettig je doma v mestečku 
Hazelton v štáte Idaho, jednom zo 
severozápadných štátov USA. Svoju 
farmu zameranú na pestovanie ze-
miakov, cukrovej repy, sladovníckeho 
jačmeňa, kukurice a zelených fazuliek 
vybudoval na ílovito-sprašovej pôde, 
na ktorú ročne spadne len 306 mm 
zrážok.

Limitujúcim faktorom jeho osevného 
postupu je nielen nedostatok vody, 
ale i extrémne teploty. Zatiaľ čo zima 
s teplotami až -18 °C obmedzuje pes-
tovanie zimných kultúr, má v lete s 
teplotami presahujúcimi 30 °C každá 
kvapka vody cenu zlata. „Všetky naše 
plochy musíme zavlažovať umelo,” 
vysvetľuje Brian Huettig. „Na obilie 
potrebujeme napríklad 460 mm, na 
zemiaky dokonca 760 mm.”

Compact-Solitair 9 KH so 
záberom 6 m pri práci
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O sejbe a zbere
Pojem blízkosť zákazníka sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch: všetci o tom 
hovoria a každý má nejaké požiadavky. Ako by to ale malo v skutočnosti 
byť, to ukazuje príklad firmy LEMKEN. Úzky kontakt so zákazníkom je totiž 
už dlhé roky pevnou súčasťou firemnej kultúry.

V centre pozornosti – servis a kontakt so zákazníkom
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V centre pozornosti – servis a kontakt so zákazníkom

Stroje na mieru
LEMKEN prináša výkonnú techniku, ktorej dôležitou devízou je roz-
manitosť. Je úplne jedno, akú pôdu obhospodarujete, na aké trhy 
dodávate a aké úlohy potrebujete splniť. LEMKEN Vám vždy ponúk-
ne správne riešenie! Len u pluhov máme napríklad 2 000 modelov v 
1 500 rôzných variantách.

To nejlepšie na koniec
Dobrá práca nekončí dodávkou produktu. To patrí u firmy LEMKEN 
k hlavným zásadám. Preto sú regionálni i miestni predajcovia a ser-
visní technici zákazníkom vždy k dispozícii. Vždy a všade. Počínajúc 
radami pre údržbu a opravy až po ponuku rozsiahlej palety náhrad-
ných dielov a servis. S firmou LEMKEN máte vždy istotu. Môžete sa 
o tom presvedčiť i osobna pri návšteve nášho závodu v Alpene, kde 
Vás radi oboznámime s našim výrobným procesom.

Zodpovednosť a dôvera
Najlepšie je začať doma. Iba pracovníci, ktorí cítia záujem o svoju 
osobu, prenesú tento model do svojho chovania k zákazníkom! Po-
kiaľ sa sami budú stretávať s toleranciou, otevrenosťou a rešpektom, 
budú rovnako postupovať v styku s ostatnými. To u firmy LEMKEN 
zistili už dávno. Dôsledkom je firemná kultúra, ktorá vychádza z 
princípu zodpovednosti a dôvery. Práve preto sú pracovníci firmy 
LEMKEN spokojní a vysoko motivovaní. Čo zákazníkovi sľúbia, to aj 
vždy splnia. Výsledok: produktívny vzťah pracovník–zákazník, ktorý 
podnecuje obojstranný rozvoj!

Poľnohospodár ako pomocný konštruktér
Byť nablízku zákazníkom znamená spolupracovať s nimi vo všetkých 
oblastiach, venovať sa im na 100 % a vnímať ich ako partnerov na 
rovnakej úrovni. Pozorne načúvať ich potrebám a chápať ich myš-
lienky ako podnety pre inovácie. U firmy LEMKEN je to bežná prax. 
80 % technikov firmy LEMKEN vykonáva nejakú vedľajšiu činnosť v 
poľnohospodárstve alebo z poľnohospodárskeho prostredia po-
chádza. Ako AgroVision Company je naviac firma toho názoru, že 
poľnohospodári môžu kdekoľvek na svete hospodárit so ziskom. To 
je vízia, v ktorej je základom spoločného úspechu vzájomná súčin-
nosť poľnohospodára, obchodníka a výrobcu. Dlhodobý cieľ potom 
predstavuje zaistenie globálneho zásobovania potravinami dnes, 
ale aj v budúcnosti. Preto sú stroje LEMKEN vyrábané pre praktic-
ké použitie na základe skúseností z praktického života. Vznikajú z 
úzkeho dialógu ludí, ktorí s nimi pracujú každý deň a ich poznatky 
prispievajú k tomu, aby poľnohospodárske stroje mohli plniť všetky 
želania zákazníkov.

Christoph Bulich, 

statok Hommelsheim, 

Nörvenich-Eschweiler 

pri Dürene

Norbert Müller,  Landtechnik Zimmermann, 
Euskirchen

Heinrich Schneider, vedúci regionálneho predaja LEMKEN

Live: Pán Bulich, pán Müller, ako vnímate osobné 
kontakty s firmou LEMKEN? Čo je na nich najlepšie?

N. Müller: Je jedno, či zavoláte do závodu v Alpen alebo 
rokujete s niekym priamo na mieste. U firmy LEMKEN je to 
vždy záležitosťou dôvery a priateľského prístupu. Problémy 
sa riešia rýchlo a my sme spokojný!
 
C. Bulich: Spolupráca s firmou LEMKEN je velmi príjemná. 
Pracovníci v Alpene, ľudia na obchodnom oddelení a ob-
chodníci sú vždy veľmi dobre pripravení a ochotní pomôcť. 
Pokiaľ nastanú problémy, postavia sa k nim vecne a rýchlo 
ich vybavia.

Live: Pán Schneider, ako sa liší zaobchádzanie so 
zákazníkmi u firmy LEMKEN od ostatných výrobcov, 
kterých poznáte?

H. Schneider: Našou mimoriadnou výhodou je dokonalý 
servis po realizovanom predaji. Nepoznám inú firmu, ktorá 
by bola v tomto smere aspoň približne rovnako dobrá. V 
celom Nemecku máme 18 pobočiek, vždy s regionálnymi 
vedúcimi a servisnými technikmi. Zákazníci sa na nás 
môžu obrátiť kedykoľvek, sme vždy pripravený.

Live: A ako získavate poľnohospodárov, aby sa stali 
zákazníkmi firmy LEMKEN?

H. Schneider: Predovšetkým intenzívnymi kontaktmi s 
našimi zmluvnými predajcami a ich odbornými pracovník-
mi. Práve tí sú spojovacím článkom medzi poľnohospodár-
mi a našimi produktami. Okrem toho sa s nimi stretávame 
na veľtrhoch, dňoch otvorených dverí, poľných dňoch 
alebo pri najrôznejších prednáškových akciách.

Live: Už ste s firmou LEMKEN dosiahli nejakého 
zvláštneho úspechu?

N. Müller: Pred 15 rokmi sme ešte v programe nemali 
žiadne sejacie stroje LEMKEN. Tie dnes predstavujú veľkú 
časť nášho obratu. Sme na to veľmi pyšný!

C. Bulich: V r. 2010 sme prešli na stroje LEMKEN a tie slávia 
u zákazníkov úspechy. I u nás sa vypláca predevšetkým 
sejacia technika. Stroje ako Zirkon 10 a Saphir 7 dokázali 
výrazne zvýšiť klíčivosť!

Live: Čo je pre Vás naozaj dôležité? Máte konkrétne 
ciele, ktoré by ste spolu s firmou LEMKEN chceli 
realizovať?

N. Müller: Samozrejme si želáme, aby naši zákazníci 
zostávali i naďalej s firmou LEMKEN spokojní. Naviac by 
sme chceli v budúcnosti získať i zákazníkov z okrajových 
oblastí nášho predajného sektora. 

C. Bulich: Našim cieľom je vždy úplne vyčerpať potenciál 
strojov LEMKEN a zlepšovať tak pracovné výsledky. To sa 
nám darí. Želám si, aby to tak zostalo ešte veľmi dlho!
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V tesnej blízkosti
Ako to vypadá v prvej línii? Správu podávajú vedúcí regionálneho predaja LEMKEN, obchodník LEMKEN a 
zákazník LEMKEN!



Na veľtrhu Agritechnica 2011 to byla najprv 
koncepčná štúdia, tento rok už LEMKEN 
predstavil postrekovač Vega 12 v Hannoveri 
v nultej sérii. Prevedenie s nádržou o obje-
me 3 000, 4 000 a 5 000 litrov a ramenami od 
15 do 24 metrov (pre začiatok) by sa malo 
na trhu objaviť v roku 2016. Mladému tímu 
pod vedením rovnako mladého produkto-
vého manažéra pre oblast ochrany rastlín 
Philippa Kampsa a vedúceho konštrukcie 
Carstena Surborga sa podaril skutočne dob-
rý ťah.

„Vo fáze vývoja je potrebná veľká starost-
livosť,” hovorí pán Kamps. „Samozrejme 
chceme, aby sa nové produkty čo najrých-
lejšie dostali na trh, ale tempo udáva kvalita. 
Prípravnú sériu sme spustili najskôr v sever-
nom Nemecku, to bolo pred tromi rokmi. 

Potom nasledovali rýchlo ďalšie stroje na 
juhu a východe, čiastočne vo veľkých poľ-
nohospodárskych podnikoch. Najďalej sa 
zatiaľ od vývojového tímu dostal stroj VEGA 
12/4000 s ramenami SEH 24, ktorý svoje 
schopnosti dokazuje na poli o rozlohe 200 
ha so zemiakmi v drsnom prostredí škótskej 
Vysočiny.”

Prípravné série sa testujú za praktických 
podmienok tak dlho, pokiaľ nezodpove-
dajú požiadavkám pracovníkov vývoja. 
Patria sem testy schopností v najrôznejších 
kultúrach, napríklad na zeleninárskej farme 
v Porýní-Falcku. Naviac je postrekovač pod-
robovaný dlhodobým testom v skúšobných 
priestoroch firmy LEMKEN. „V tejto fáze pra-
cujeme na vylepšení a optimalizácii funkcií 
postrekovača,” potvrdzuje pán Kamps.

V decembri 2014 boli výsledky hodnotené 
spoločne s ľuďmi z praxe a v prvej polovi-
ci roku 2015 sa doplňovali ďalšie detaily. 
„V lete 2015 sme už boli natoľko spokojní, 
že sme súhlasili s výrobou nultej série v 
októbri,” vysvetľuje pán Kamps. „Nultú sériu 
sme taktiež predstavili na veľtrhu Agritech-
nica 2015.” V súčasnej dobe je pre predvá-
dzacie, demonštračné a školiace účely v 

prevádzke desať strojov v Nemecku, Fran-
cúzsku, Beneluxe, Veľkej Británii, Rakúsku a 
Švajčiarsku. V týchto krajinách tiež LEMKEN 
plánuje uviesť budúci rok stroj na trh. Sú-
bežne s tým prebiehajú všetky potrebné 
technické previerky pre trhy, ktoré by stroj 
mohol osloviť. „Tak, ako Vega dnes vypadá, 
bude tiež schádzať z výrobných pásov 
v novom závode v Harene. Pokiaľ ide o 
vzhľad, nebudeme už nič meniť.”

Philipp Kamps a jeho tím venovali základné-
mu vybaveniu Vegy mimoriadnu pozornosť. 
„Oproti konkurencii prináša náš postrekovač 
celú radu noviniek. Týka sa to predovšetkým 
ochrany užívateľov a životného prostredia. 
Ochrana rastlín dnes viac ako inokedy musí 
harmonizovať s prírodou. To je pre nás sku-
točne veľká výzva. Dôležitá je samozrejme 
tiež stabilita pri preprave po cestách a pri 
jazde po poli. 
V súčasnej dobe pracujeme na optimalizácii 
automatického riadenia ramien BoomCom-
mand. Sme na dobrej ceste nakoľko na 
budúci rok by sa trh mohol dočkať aj šírky 
27, 28 a 30 metrov. Nová Vega úspešne do-
plňuje súčasné nesené postrekovače Sirius 
8 a 10 a ťahané stroje Primus a Albatros,” 
pochvaľuje si Philipp Kamps.

 Na prvý pohľad:

>  Všetky výtlačné a sacie ventily sú spínané 
elektricky a nie sú teda viazané na ovlá-
dacie centrum.

>  Osadenie ventilov je prevedené tak, aby 
boli potrebné len krátke hadice. Cirku-
lačné vedenie vnútri ramien zaistí, že 
prípravok sa do trysky dostáva okamžite 
po zapnutí. Zvyškové množstvá sú nepa-
trné a je ich možné veľmi jednoducho a 
dokonale vyčistiť.

>  Elektrické ventily jednotlivých trysiek 
zaručujú, že prípravok na ochranu rastlín 
bude dokonale a veľmi presne rozptýlený 
po celom pracovnom zábere.

>  Elektrické spínanie a obsluha pomocou 
displeja ponúka užívateľom maximálny 
komfort.
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DeltaRow – nová rada presných sejacích strojovOchrana rastlín – Vega pred vstupom na trh

Ochrana rastlín v súlade s prírodou
Ochrana rastlín neodpúšťa chyby. Dlhá doba vývoja a rozsiahle testy pred uvedením stroja 
na trh nie sú preto nikdy zbytočné. Nový tahaný postrekovač Vega 12 má už prevažnú časť 
tohoto komplikovaného procesu úspešne za sebou.

Ťahaný postrekovač Vega 12

Štvorriadkové prototypy nového 
presného sejacieho stroja Azurit sa v 
poľných podmienkach testujú od 
roku 2014 a tento rok sa k nim pri-
dala nová osemriadková verzia. Ako 
štúdiu predstavil LEMKEN stroj na 
veľtrhu Agritechnica už v roku 2013. 
Dennis Bergerfurth je pri vývoji 
Azuritu od samého počiatku. „Prvé 
hodnotenia pre nás vyznievajú veľmi 
dobre,” hovorí a počíta s tým, že uve-
denie na trh do dvoch rokov je isté.

Srdcom inovovaného stroja je nový 
princíp DeltaRow. „U DeltaRow sa 
zrná neukladajú v jednej jednodu-
chej rade, ale sú predsadene uklada-
né dvomi dvojitými výsevnými bod-
kami na každej výsevnej jednotke 
pri rozchode jednotlivých výsevných 
častí 12,5 cm,” vysvetľuje pán Berger-
furth. Tento vzor „cik-cak” je podľa 
jeho názoru v súčasnej dobe na trhu 
jedinečný a ponúka mnoho výhod. 
„Dôležité je, že vzdialenosť medzi vý-
sevnými sekciami je 75 cm, takže rov-
naká ako doposiaľ. Nedochádza teda 
k žiadnym konfliktom s doterajšou 
technikou používanou pri ošetrovaní 

Viac miesta pre kukuricu
Štúdiu nového presného sejacieho stroja doviedla firma LEMKEN tentoraz k praktickému 
 využitiu skutočne neuveriteľnou rýchlosťou. Pod názvom Azurit má byť stroj k dispozícii na 
trhu už v r. 2017.

Compact-Solitair Z10 s Azuritom 9-4.75 D

DeltaRow so vzorom „cik-cak” O 70 % väčší priestor pre rastliny ako pri sejbe v 
riadkoch.

a zbere rastlín.” A čerešnička na torte: 
„Výsev týmto spôsobom zaistí väčšiu 
vzdialenosť medzi dvoma rastlina-
mi, ktoré potom majú k dispozícii 
priestor o 70 % väčší.”

Aj hnojenie je lepšie. „Toho sme do-
siahli tým, že prihnojovacia jednot-
ka pri jazde vpred ukladá hnojivo 
presne do stredu a 5 cm pod riadok, 
ktorý vysieva DeltaRow. Všetky rast-
liny tak majú symetrický prístup k 

zásobe hnojiva a môžu rovnomerne 
a optimálne využívať živiny. To je tiež 
veľmi zaujímavé z pohľadu nového 
nariadenia o hnojivách, najmä pokiaľ 
sa týka zníženého rizika vyplavova-
nia dusičnanov.” Rozloženie rastlín a 
lepšie využitie priestoru asi o 70 % 
znamená, že metóda je atraktívna 
predovšetkým pre pozemky ohro-
zené eróziou. „A v neposlednej rade 
umožňujeme zákazníkom touto kon-
cepciou dosiahnuť väčších výnosov, 
pretože rastliny vzhľadom ku svojmu 
optimálnemu životnému priestoru 
dokážu lepšie využiť živiny, vodu a 
svetlo ako u doterajšieho riadkového 
výsevu.”

Azurit je možné samozrejme kombi-
novať so všetkými strojmi LEMKEN na 
spracovanie pôdy. Systém je vhod-
ný tiež pre následné opatrenia na 
ochranu rastlín a tiež pre zber tech-
nikou závislou na riadkoch. „Azurit 
pre presný výsev zvládne kukuricu, 
sóju, slnečnicu aj repku,” hovorí pán 
Bergerfurth. „V Nemecku sme pritom 
zameraní práve na kukuricu.”



„Obchod s náhradnými dielmi je významnou súčasťou obratu 
 LEMKEN,” konštatuje pán Boris Bröcheler, vedúci odbytového servisu 
náhradných dielov. „Podiel na celkovom obrate sa dnes pohybuje 
okolo 20 % a trvale stúpa. Z viac než 80 % pripadá obrat na náhrad-
né a opotrebiteľné diely z oblasti spracovania pôdy.”
 
LEMKEN preto venuje sektoru náhradných dielov maximálnu pozor-
nosť. Začína to už vo výrobe, pretože zušľachťovanie ocele patrí k 
základným kompetenciám firmy LEMKEN. Vo vysokých peciach sa 
jednotlivé diely zahrievajú až na 900 °C, tvarujú sa, následne sa po-
čas jednej minúty ochladia na 100 °C a zakalia sa. Teploty a intervaly 
ochladzovania pritom určujú tvrdosť a štruktúru materiálu. Výsled-
kom je materiál mimoriadne odolný voči opotrebeniu.

 
„Trendom sú originály”
Obstarávanie náhradných dielov znamená pre poľnohospodára 
trvalé a nevyhnutné náklady, ktoré závisia na značke a strojovom 
systéme. „Originálne diely sa síce platia draho, ale môžu tiež draho 
prísť,” podotýka pán Bröcheler. „Výhody originálu prevyšujú náklady, 
a to je z hľadiska prevádzky rozhodujúce.”

Originálne náhradné diely zaručujú priebežnú kvalitu každého jed-
notlivého dielu v každom okamžiku. U náhrad sa naproti tomu veľmi 
rýchlo prejavia nevýhody najrôznejšieho druhu, napríklad nižšia kva-
lita. LEMKEN zaručuje používanie tých najkvalitnejších špeciálnych 
ocelí, ktoré môžu výrobu opustiť až po splnení náročných kritérií. 
Skúsenosti ukazujú, že u náhrad trpí aj presnosť. Dôsledkom sú 
dlhšie doby pri montáži a prestavbách. Zdanlivá výhoda sa potom 
rýchlo zmení na nepríjemnú komplikáciu.

Jednotlivé časti strojov pre spracovanie pôdy sú vystavené mimoriadne veľkému 
opotrebeniu a skôr, alebo neskôr musí prísť k ich výmene. Pritom platí priama úmera: 
čím kvalitnejšie náhradné diely, tým dlhšia doba životnosti. Investovať do vysokokva-
litných originálnych náhradných dielov LEMKEN je preto ekonomicky zmysluplné a poľ-
nohospodárom aj podnikateľom to prináša skutočnú pridanú hodnotu.

Naviac si s každým originálnym náhradným dielom LEMKEN ku-
pujete aj technickú inováciu. Dobrým príkladom sú orbové telesá 
DuraMaxx. Práve u nich sa špeciálnou výrobnou technológiou po-
darilo predĺžiť životnosť, v porovnaní s doterajšími odhrňovačkami, 
zhruba o 50 %. Podobne to platí pre pancierované hroty radličiek 
kypričov. Sú opatrené doštičkami z tvrdokovu a ich životnosť je 
niekoľkonásobná. To znamená, že spolu s originálnym náhradným 

Náhradné diely – každý kus sa počíta

dielom si kupujete aj kratšiu dobu montáže, čo je významný faktor z 
hľadiska času aj peňazí.

Originálne diely tiež zaistia lepšie pracovné výsledky. Rýchlovýmen-
ný systém radličiek kypričov Karat a Kristall napríklad farmárom 
umožní prispôsobiť radličky konkrétnym pôdnym podmienkam a 
pracovnej hĺbke a zabráni tak zbytočnému opotrebeniu.

Privážame vám kvalitu
Kvalitné náhradné diely vypravujeme na cestu v opticky výrazných 
obaloch s vlastným dizajnom, ktoré príjemcovi signalizujú, že „pri-
chádza kvalita”. LEMKEN sa na výhody originálnych náhradných die-
lov totiž zameral aj marketingovou kampaňou „A Part of us”.

„Sme si vedomí kvality našich náhradných dielov a toho, že zákaz-
níkom dodávame skutočnú nadhodnotu,” uzatvára pán Bröcheler. 
To je cieľ, ktorý musí LEMKEN dosiahnuť pomocou svojho špeciálne 
vyškoleného tímu expertov pre sektor náhradných dielov a trvalou 
kvalitou produktov.

Originálne náhradné diely nie sú samozrejme lacné. Pritom sa ale 
jedná o jednoduchú matematickú rovnicu, akú poznajú predovšet-

kým podnikatelia a veľké firmy. Musia pozorne kalkulovať, pretože 
ich stroje sú vystavené mimoriadnemu zaťaženiu. Úvaha či originál-
ny, alebo iný náhradný diel je väčšinou zbytočná. „Niet divu, že sa 
všetci vracajú k originálnym náhradným dielom,” konštatuje nako-
niec pán Bröcheler. „A práve preto nemôžeme v tomto smere pri-
pustiť žiadne kompromisy.”

Špeciálna výrobná metóda a 

intenzívna kontrola kvality zaistí 

dlhú životnosť.

Skúška tvrdosti a mikroskopické analýzy potvrdzujú optimalizo-
vanú kvalitu.

každý originálny náhradný diel lemken je opatrený 

nezameniteľnou značkou, takže aj opotrebované diely môžeme bezproblémovo identifikovať.ČASŤ 
NÁS

 Orbové telesá DuraMaxx

>  Orbové telesá DuraMaxx sa vyrábajú z výrazne tvrdšej ocele, 
ako tomu bolo doposiaľ. Možné je to preto, že nedochádza k 
oslabeniu materiálu vŕtaním a vysekávaním.

>  Orbové telesá DuraMaxx sú koncipované tak, že odhrňovačky, 
pásky aj hrude je možné vymeniť bez použitia nástrojov a 
veľmi rýchlo.

>  Aj výmena špičiek, ktoré sú teraz pripevnené iba jednou  
skrutkou, je podstatne rýchlejšia ako u doterajších systémov.

Ďalšie informácie o servise náhradných dielov nájdete na http://lemken.com/ersatzteile-service/.

Náhradné diely si môžete objednať on-line prostredníctvom nášho logistického partnera agroparts  
(https://www.agroparts.com/agroparts/).
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3 a 4 z hľadiska poľnohospodárskej úžitkovej plochy 
predstavujú samozrejme obrovský potenciál. Ďalšie, 
rovnako dôležité rastúce trhy sú aj mimo Európu.  
Patrí k nim napríklad Čína, kde vývoj od nedávnej 
doby podporujeme prevádzkami vybudovanými 
priamo na mieste. Búrlivým vývojom prešla v posled-
ných desiatich rokoch aj Kanada, kde sme správne 
a včas rozpoznali trend a dopyt po „intenzívnejšej” 
technológii pre rastlinnú výrobu. Kanadskí farmári 
sa začali viac zaujímať o profesionálnu techniku LEMKEN, 
ktorá im prináša vyššie výnosy. Jednoznačným dôkazom je 
značná obľuba našich krátkych tanierových podmietačov 
Rubin a Heliodor.

Live: V čom vidíte ťažisko obchodných aktivít 
LEMKEN dnes a v budúcnosti?

K.-H. Reher: Považujeme sa za špecialistov v profesionál-
nej rastlinnej výrobe, teda „od zberu do zberu”. Základom 
našej činnosti je už dlhé desaťročia spracovanie pôdy vrá-
tane orby, ktorá aj dnes predstavuje asi 60 % nášho obratu. 
Vďaka nadmernému rastu však nadobúdajú na dôležitosti 
aj ďalšie skupiny produktov. V oblasti sejby dnes môžeme 
našim zákazníkom ponúknuť mnoho inteligentných 
riešení. V budúcnosti máme v úmysle prísť na trh s ďalšími 
inovatívnymi technikami, ako je koncepcia DeltaRow 
pre presný výsev. Najväčší potenciál rastu sa ale skrýva 
v najnovšej skupine produktov zameraných na ochranu 
rastlín. Výstavba nového závodu v Harene a s tým spojená 
koncentrácia nášho know-how vnesú v nadchádzajúcich 
rokoch do tohto trhového segmentu čerstvý vietor.

Live: Poľnohospodárstvo je v súčasnej dobe  
predmetom mnohých debát v spoločnosti.  
Kam smerujete vy?

K.-H. Reher: V Európe a najmä v Nemecku sa proti 
konvenčnému poľnohospodárstvu zdvíha veľa hlasov. 
Pravidlá a s tým spojené dokumentačné povinnosti 
narastajú permanentne aj v poľnohospodárskej oblasti. 

Live: Aké postavenie zaujíma odbyt vo firemnej kultúre 
LEMKEN?

K.-H. Reher: Odbyt patrí spoločne s vývojom a výrobou k základným 
operatívnym zložkám našej firmy. Okrem predaja prostredníctvom 
našich obchodných partnerov je našim hlavným cieľom trvalá 
spokojnosť zákazníkov. Aby sme mohli náš predajný systém v tomto 
zmysle čo najviac optimalizovať, vykonali sme v tomto roku určité 
organizačné zmeny. Oddelenie manažmentu náhradných dielov a 
servisu produktov boli zlúčené a dnes sú vedené pod spoločnou hla-
vičkou After Sales Service. V odbyte predsa nejde len o predaj nových 
strojov, ale stále viac o to, aby sme zákazníkom poskytovali vhodné 
náhradné diely a servis, samozrejme spoločne s profesionálnym po-
radenstvom. Cieľom je vytvorenie dlhodobého vzťahu so spokojnými 
zákazníkmi a myslím, že sme sa tomu opäť o ďalší krok priblížili.

Live: Ktoré trhy sú pre LEMKEN zvlášť dôležité?

K.-H. Reher: Stále je pre nás najdôležitejšia Európa, kde hlavný 
článok našich úspešných aktivít už dlhé roky predstavujú Nemecko a 
Francúzsko. Na význame nadobúdajú najmä štáty strednej Európy, z 
ktorých je možné menovať Poľsko a Rumunsko, ktoré dnes ako číslo 

Program strojov firmy LEMKEN je zastúpený vo viac ako 50 krajinách sveta. Zhruba 70 % 
obratu tvorí export. Úspešnosť odbytu však nemôžeme merať len predanými kusmi. Magazí-
nu LEMKEN live poskytol rozhovor pán Karl-Hubertus Reher, ktorý je od začiatku tohto roku 
novým vedúcim odbytu firmy LEMKEN.

Karl-Hubertus Reher je od 1. januára 2015 novým vedúcim odbytu firmy 
LEMKEN.

Karl-Hubertus Reher usiluje o trvalý dialóg so svojou „posádkou“ a 

informuje sa o novom vývoji v oblasti techniky sejby.
Odbyt nie je len predaj  

Odbyt – rozhovor s pánom K.-H. Reherom

Súčasne vidíme nutnosť dosahovať zvýšených výnosov aj 
na európskych obmedzených plochách. Aj preto je dnes 
úsilie zamerané na intenzívnejšie metódy hospodárenia a 
s tým opäť súvisiace inovácie a trvalé zlepšovanie. Dôležitú 
úlohu bude hrať pokračujúca digitalizácia vo všetkých 
smeroch, stačí uviesť heslo „Smart Farming”. Súčasne 
môžeme na celom svete využívať naše dlhodobé bohaté 
skúsenosti tam, kde rastlinná výroba zatiaľ ešte o niekoľko 
desaťročí zaostáva za Európou. Pre obidve oblasti je firma 
LEMKEN dobre vybavená. Výzva spočíva v tom, dokázať v 
jednej organizácii zlúčiť najrôznejšie požiadavky a vedieť 
ich využívať paralelne aj lokálne.

Live: Aký je Váš názor na postavenie firmy LEMKEN 
v medzinárodnej konkurencii?

K.-H. Reher: Ako rodinný podnik sme na túto napínavú 
dobu dobre pripravení. Naše rozhodovacie parametre mô-
žeme definovať slobodne bez vonkajších vplyvov v zmysle 
našich firemných cieľov. LEMKEN je dnes i v budúcnosti 
viac ako konkurencieschopný.Naše veľké plus: Spoločne s 
našim výnimočným tímom zostávame pevne zakorenený 
v zemi, pre tých pre ktorých naše produkty vyvíjame a 
vyrábame. To si chceme zachovať.
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Radličky, alebo chémia?
Predĺženie povolenia pre používanie glyfosátu je pálčivý problém. Vzhľadom k rozsiahlej 
dokumentácii a kontroverzným diskusiám bolo teraz rozhodnutie o zhodnotení odsunuté o 
šesť mesiacov a nedalo sa očakávať do 31.12. 2015, ako sa pôvodne predpokladalo. Glyfosát 
áno, alebo nie – odpoveď na túto otázku výrazne ovplyvní budúcnosť spracovania pôdy.

Zásadne platí, že pre poľnohospodára 
je glyfosát dôležitý pre ochranu rastlín. V 
súčasnej dobe sú povolené prípravky s 
obsahom 69 %. Glyfosát je herbicíd, ktorý 
sa používa na celom svete – počínajúc 
ošetrovaním jednotlivých rastlín a bojom 
proti burinám a nežiadúcim vegetáciám až 
po sušenie uskladneného obilia, alebo rep-
ky. Podľa predpisov Spolkového ústavu pre 
poľnohospodárstvo a výživu je však jeho 
používanie pre ošetrenie pred zberom 
(sušenie) dovolené len vo výnimočných 
prípadoch.

V aktuálnom letáku (391) uviedla spoloč-
nosť Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft 
nasledujúce čísla pre používanie glyfosátu. 
Poľnohospodári používajú účinný herbicíd 
na 39 % ornej plochy, u repky ozimnej je 
glyfosátem ošetrené cca 80 % plochy, u 
strukovín cca 70 %. Vzhľadom k rozsahu 
pestovania hrajú repka ozimná, jačmeň 
ozimný a pšenica ozimná z hľadiska plochy 
najväčšiu úlohu.

Po zbere – pred sejbou
Glyfosát sa spravidla používa proti tvrdošij-
ným burinám a trávnym burinám v období 
po zbere aj a/lebo pred sejbou. Po zbere 
je to najmä v prípade minimalizovaného 
spracovania pôdy,farmári ale používajú 
herbicíd stále častejšie aj pri osevnom 
postupe repka ozimná – strukoviny. Lik-
vidácia burín pred výsevom býva obvyklá 
najmä pri sejbe do mulču/priamom vý-
seve cukrovky, alebo kukurice, alebo po 
medziplodinách. Účinky glyfosátu je nutné 
vyzdvihnúť najmä v prípade rezistentných 
burín, kde je takmer nenahraditeľný.

Doba a intenzita používania glyfosátu majú 
rozhodujúci vplyv na technológiu spracova-
nia pôdy. Mnohé aplikácie, napríklad na str-
nisko, slúžia ako náhrada za prejazd strojov. 
Dobrá odborná prax však má svoje hranice. 
Mnohí poľnohospodári sa vracajú k inten-
zívnejšiemu spracovaniu pôdy, aby pou-
žívanie herbicídov minimalizovali. Hlboké 
spracovanie má na vlastnosti pôdy totiž aj 

Zdroj DLG Merkblatt 391:
Glyfosát – zodpovedne zaobchádza 
s účinnou látkou

Pre úspešnú sejbu do mulču je používanie glyfosátu mimoriadne dôležité.

Glyfosát – o čom sa diskutuje

Pluh je dobrou alternatívou glyfosátu.

iné, nezanedbateľné pozitívne efekty. Patrí 
k nim najmä prerušenie kapilarity, zapra-
covanie slamy a/lebo boj proti slimákom a 
myšiam. Aj tieto faktory je pri posudzovaní 
nutné vziať do úvahy.

Áno – nie / ak – tak
U bezorbového spôsobu je dôvodom men-
šia spotreba paliva, zníženie emisií CO2 a 

zlepšená ochrana proti erózii. Z oraných polí 
je vetrom a dažďom odnesené šesťkrát viac 
pôdy ako z neoraných pozemkov. V jednom 
vedeckom článku hovoria pracovníci Uni-
verzity Justuse Liebega z Gießenu o úbytku 
pôdy až 15 t/ha za rok, čo znamená zmen-
šenie pôdnej vrstvy asi o 12 mm. V určitých 
situáciách je zmysluplná aj kombinácia 
spracovania pôdy a aplikácia glyfosátu, pre-
dovšetkým ak je potrebné účinne zasiahnuť 
proti burinám, ktoré klíčia neskôr.

Napriek všetkým výhodám bezorbového 
spracovania sa dnes farmári stretávajú s 
názormi, že glyfosát nebude možné použí-
vať. Naznačuje to prinajmenšom zaujímavá 
dotazníková akcia vykonaná medzi pod-

nikateľmi, ktorá bola zverejnená v 
LU-Trendreport 2015. Veľa účastní-
kov vidí budúcnosť v tradičnej orbe, 
a to v akomkoľvek type pôdy, teda aj 
na ľahkých a stredných pôdach, kde 
sa stále viac diskutuje o kombinácii 
rôznych metód. Návrat k mechanickej 
likvidácii burín je na programe stále 
častejšie.

 Pre priamy výsev (s glyfosátem)

>  nízke výrobné náklady z dôvodu nižšej spotreby pohonných 
hmôt

>  menšia vodná a veterná erózia

>  menšie vyplavovanie dusičnanov

>  klesajúca emisia CO2

 Proti priamemu výsevu

>  závislosť na herbicídoch ako je glyfosát

>  riziko tvorby mykotoxínov

>  nové techniky priameho výsevu

>  nedostatočné know-how

 Alternatívy k používaniu glyfosátu
>  Boj proti burinám pri predsejbovej príprave 

Alternatíva: jarná brázda

>  Boj proti burinám s hlbokými koreňmi a/lebo ťažko odstrániteľným burinám po zbere 
Alternatíva: orba

>  Sušenie, alebo boj proti burinám pred zberom 
Alternatíva: optimálne riadenie zásob, výnimočné ošetrenie dielčích plôch

>  Opatrenia vo WW pri špeciálnych situáciách s odolnou psiarkou poľnou, pred výsevom 
Alternatíva: zmena osevného postupu

>  Opatrenia pre poľnú hygienu po zbere 
Alternatíva: ďalší krok spracovania pôdy, eventuálne orba

>  Boj proti burinám s hlbokými koreňmi a/lebo ťažko odstrániteľnými po zbere  
Alternatíva: zmenšenie podielu pšenice v osevnom postupe a/lebo orba

Nepríjemné dôsledky burín sa  
prejavujú najmä v osevnom postupe 
s obilninami.
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Prvým krokom bolo už v roku 2008 založenie 
oddelenia „AgroTraining“. Od tej doby sú tak pra-
covníci servisu a odbytu, ako aj technici a pre-
dajcovia špecializovaných predajcov LEMKEN 
pravidelne zásobovaný najdôležitejšími informá-
ciami o technike a náhradných dieloch v oblasti 
spracovania pôdy, sejby a ochrany rastlín.

Od r. 2010 sa každý rok koná tematický „Schulun-
gscamp“, pri ktorom sa technika LEMKEN musí 
osvedčiť v porovnaní s hlavnými konkurentami. 
Tohto roku pán Peter Baumgärtner, vedúci od-
delenia AgroTraining, a jeho team podrobne 
informoval o aktuálnom stave v technike sejby.

Úzke spojenie s praxou
So zahájením výstavby „AgroFarm“ začala firma 
LEMKEN ďalej optimalizovať svoju koncepciu 
ďalšieho vzdelávania. Zahájenie činnosti sa plá-

Nie je nad ďalšie vzdelávanie, to 
si myslia vo firme LEMKEN, a ofi-
ciálnym položením základného 
kameňa školiaceho strediska 
LEMKEN AgroFarm v júni 2015 
preto zahájili novú éru svojej 
koncepcie.

Poriadne pohnúť 
pôdou

nuje na máj 2016. Školiace centrum sa nachá-
dza asi 4 km od hlavného sídla firmy LEMKEN v 
Alpene. Stávajúca poľnohospodárska usadlosť 
bola citlivo zrekonštruovaná a slúži ako foyer a 
súčasne ako jedáleň s rázovitým prostredím.

V 11 000 m2 veľkom areáli bude ďalej asi 1 400 m2 
veľká hala, v ktorej sa sústredia štyri základné te-
matické okruhy: orba, podmietka, sejba a ochra-
na rastlín. Súčasťou budú moderné školiace 
miestnosti a kancelárie.

„Priamo susediaca poľnohospodárska plo-
cha nám ponúka optimálne podmienky pre 
praktické školenia na strojoch,“ uvažuje Peter 
Baumgärtner. „Naviac budeme mať v spolupráci 
s miestnym hospodárom prístup aj na okolité 
polia. AgroFarm je dôležitou súčasťou koncep-
cie odbytu a servisu LEMKEN. Prostredníctvom 
našich výborne vyškolených externých pracov-
níkov a kvalifikovaných odborníkov u našich 
odbytových partnerov rozprestrieme spoľahlivú 
sieť od Alpenu k poľnohospodárom na celom 
svete.“ Na AgroFarme by sa ročne malo školiť 
okolo 5 000 obchodníkov s poľnohospodárskou 
technikou a pracovníkov servisu a odbytu.

AgroFarm – školenie vo vzťahu k praxi

Teraz sa ale v Harene chystá do sveta celkom iná flotila. LEMKEN sem 
minulú jeseň sústredil svoju kompletnú výrobu postrekovačov.

Presne na začiatku roka padol symbolický štartovný výstrel k vý-
stavbe závodu LEMKEN na výrobu poľných postrekovačov. Na 
viac než trojhektárovom pozemku vzniknú do jesene kancelárske 
plochy, školiace priestory s pripojenou prezentačnou halou o veľ-
kosti 525 m2 a 10 000 m2 veľká výrobná hala. „Sme hrdí na to, že 
sme tento náročný cieľ zvládli v tak krátkom čase, “neskrýva radosť 
konateľ firmy LEMKEN pán Anthony van der Ley. „Predstavuje to 
pre nás dôležitý míľnik a investovali sme tým do priekopníckeho 
projektu zamareného na budúcnosť. Ochrana rastlín sa medzitým 
stala jedným z našich hlavných tém.“ LEMKEN sa v uplynulých ro-
koch výrazne rozrástol a vychádza sa z toho, že mechanizácia v 
poľnohospodárstve bude stále viac potrebná. „Len tak dokážeme 
uživiť deväť miliárd ľudí.“

Špičkový výkon
Haren je v okrese Emsland známy skôr ako mesto lodiarov. Z viac ako 20 lodných 
spoločností sa odtiaľto na cestu vydáva každoročne viac ako 250 námorných a 
pobrežných lodí.

Dekáda vývoja
Pred zhruba desiatimi rokmi rozšíril LEMKEN paletu svojich výrobkov 
o ochranu rastlín. Spoločne so spracovaním pôdy a sejbou ponúka 
dnes rodinný podnik široký program pre profesionálnu rastlinnú 
výrobu.

V prvom kroku LEMKEN kúpil v roku 2005 renomovanú firmu 
RTS-Pflanzenbautechnik a prevzal tím pracovníkov aj závod v Mep-
pene. Ten ale čoskoro prestal stačiť požiadavkám rýchlej a plynulej 
výroby postrekovačov a jeho rozšírenie nebolo možné. Preto sa fir-
ma LEMKEN rozhodla pre kompletnú novostavbu. V bezprostrednej 
blízkosti starého závodu a vo výhodnej polohe voči ceste A 31 sa 
našiel pozemok v Harene, ktorý má zo všetkých hľadísk tie najlepšie 
predpoklady. LEMKEN investoval do tohto budúceho závodu celých 
dvanásť miliónov eur. 30 pracovníkov tu už od októbra 2015 vyrába 
poľné postrekovače pre stále rastúci trh.

LEMKEN doma – Haren
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Praktické tipy

Krok za krokom sme si vyskúšali, ako je možné zvýšiť ťažnú silu kypri-
ča. Dokonca aj za ideálnych podmienok bol plošný výkon pri rovnakej 
spotrebe o 14 % väčší.

Nikdy sa mu nedá úplne vyhnúť, ale: preklz 
– neproduktívny pohyb pneumatík – by mal 
byť jednoducho čo najmenší. Hlavne u ťa-
haných strojov nie je ale jednoduché zaistiť, 
aby ťahač nestrácal výkon. 
Rozmer pneumatík, tlak v pneumatikách, 
záťaž, alebo prenesenie hmotnosti stroja 
na traktor sú opatrenia, ako traktoru dodať 
väčší záber. V rámci porovnania systémov 
sme chceli vedieť, ktoré z možností k tomu 
môžu naozaj prispieť. V polovici septembra 
2014 sme preto vyrazili s traktorom Claas 
Axion 850 Cmatic a 5 m širokým kypričom 
Karat 9/500 KUA firmy LEMKEN na farme 
Brockhoff vo východovestfálskom Erwitte, 
kde nás očakávalo pekne homogénne pole. 
Rôzne varianty sme testovali pri rovnakej 
pracovnej hĺbke a pevnom nastavení tem-

pomatu. Východiskovým bodom, naším 
„nulovým variantom“, bol kompletne neza-
ťažený Axion s pneumatikami nahustenými 
k prasknutiu. Pri následnej optimalizácii trak-
tora sme mali pripravené tieto otázky:
>  Čo sa stane, keď znížime tlak v pneuma-

tikách?
>  Aký vplyv má veľkosť pneumatík?
>  Čo prinesie čelná záťaž a aká by mala byť 

veľká?
>  Aký efekt má hmotnosť ráfikov, resp. kolies 

a koľko času je potrebné na ich montáž?
>  Môže posilňovač trakcie na kypriči nahra-

diť hmotnosť pneumatík?
>  O koľko percent väčší plošný výkon je 

možné získať, a to od najhoršej až po naj-
lepšiu variantu? Alebo – koľko nafty sa dá 
pri rovnakom plošnom výkone ušetriť?

Suchá pôda: Kvalitná pôda bola po zbe-
re zemiakov pekne vyschnutá. To bolo z 
odborného hľadiska pre spracovanie síce 
dobré, ale pre testy preklzu už menej. O to 
zvedavejší sme boli, ako sa jednotlivé opat-
renia prejavia. Jedno je isté: čo prinesie efekt 
za dobrých podmienok, malo by sa prejaviť 
pozitívne aj za tých zlých.
LEMKEN a Claas spoločne vybavili kyprič 
i ťahač pre naše testy meracou technikou. 
S nalepenými a príslušne kalibrovanými 
tenzometrickými senzormi na spojovacom 
hriadeli spodného závesu a na hornom 
závese sme mohli kontrolovať konštantnú 
potrebu ťažnej sily nášho kypriča. Vďaka 
krátkym a voľne visiacim reťaziam vpredu 
na ráme kypriča mal naviac vodič prehľad, 
či hĺbka zostáva konštantná. Pracovná hĺbka 

– ktorú sme kontrolovali pri každej jazde – 
bola priebežne asi 17 cm. Okrem toho sme 
jazdili šikmo k bežnému smeru spracovania 
a ušetrili sme si cesty a úvrať pri meraných 
jazdách. Každú jazdu s meraním sme opa-
kovali trikrát.
Pretože náš ťahač nemal radar, poskytovala 
nám údaje o skutočnej rýchlosti jazdy po 
poli GPS Matrix od TeeJet. Z rozdielu údajov 
na tachometri (prevodová rýchlosť) sme 
potom vypočítali konkrétny preklz.

Väčší plošný výkon: Pri všetkých jazdách 
bol pri volante rovnaký vodič. Najdôležitej-
šie bolo – ako tomu väčšinou v praxi býva 
– odviesť čo najväčší plošný výkon pri rov-
nakej pracovnej hĺbke. Pri všetkých jazdách 
sme tempomat traktora mali nastavený na 
rýchlosť 18 km/h, ktorú ťahač pri tejto pra-
covnej šírke a hĺbke nemohol dosiahnuť ani 
napriek svojmu maximálnemu výkonu 264 
HP. Pri tomto nastavení sa ale v kombinácii 
s plynulým pohonom prejavilo každé per-
cento preklzu priamo na pracovnej rých-
losti, bez potreby reakcie vodiča. V priemere 
sme mali podľa GPS rýchlosť 8 až takmer  
10 km/h.
Okrem preklzu nás samozrejme tiež zau-
jímala spotreba nafty na hektár. Hodnoty 
pochádzali zo systému Cepísk ťahača, čo 
dovoľovalo dobré porovnanie jednotlivých 
variantov. Umožnilo to tiež ďalšie hod-
notenia. Preto sme variantu s najmenším 
preklzom išli naviac s rovnakou efektívnou 
rýchlosťou ako nulovú variantu. Pri rovna-
kom plošnom výkone sme potom vyčíslili 
možnú úsporu paliva na hektár.
Podľa veľkosti pneumatík sme si našu tes-
tovaciu radu rozdelili na dve časti: Najprv 
sme ťahač obuli relatívne „malými“ pne-
umatikami Michelin AxioBibs IF 650/85 R 
38 vzadu a 540/65 R 34 vpredu a vyskúšali 
všetky varianty. V druhej fáze šiel traktor na 
širokých gumách Goodyear 800/70 R 38 
vzadu a 600/70 R 30 vpredu a opäť sme 
testovali – s malými zmenami – všetky 
možnosti. 
V nasledujúcich ôsmich bodoch zhrňujeme 
efekt našich konkrétnych opatrení pre obi-
dve veľkosti pneumatík. Z dôvodu prehľad-
nosti popisujeme jednotlivé varianty podľa 
druhu pneumatík. Tendencie sa samozrej-
me nechajú preniesť aj na iné výrobky rov-
nakých rozmerov.

1. Nulová varianta: Užšie pneumatiky Mi-
chelin boli jednotne nahustene na 1,4 baru. 
Axion neniesol žiadne prídavné zaťaženie a 
pri teste mal hmotnosť 10,5 t.
Preklz: 19 %; spotreba 10,4 l/h
Aj široké pneumatiky Goodyear mali pri 
prvej jazde namerané 1,4 baru. Pretože kon-
zoly na vyťažovacom závaží už boli osadené 
v ráfikoch a pneumatiky a ráfiky boli o niečo 
väčšie, ukázalo sa na váhe 10,7 t.
Preklz: 22 %; spotreba: 10,3 l/ha
Aj keď sú pneumatiky väčšie a správne 
nahustené tak sa pri prvých testovacích 
jazdách zahrýzali menej ako tie od Miche-
lina. Preto je preklz dokonca o 3 % väčší ako 
u „menších“ pneumatík – jedine vo veľkosti 
pneumatík to ale nie je.
 
2. Menší tlak: Podobne, ako to prebieha v 
praxi, sme pred ďalšou jazdou jednotne zní-
žili tlak v pneumatikách na 0,8 baru.
Preklz: 17 %; spotreba: 10,1 l/ha
Za ideálnych pôdnych podmienok sa dá 
znížením tlaku preklz u pneumatík Michelin 
znížiť asi o 2 %. Pretože ťahač bol bez záťa-

že, nebolo možné znížený tlak na bokoch 
jasne poznať, pneumatiky sa „netiahly“. Po 
skúsenostiach z prvej testovacej jazdy sme 
potom u veľkých pneumatík od tejto zdanli-
vo „polovičnej“ varianty upustili.

3. Ďalšie zníženie tlaku: Podľa tabuľky 
pneumatík (únosnosť pri ťažnom výkone) 
sme znížili tlak zadných AxioBibs na 0,6 baru.
Preklz: 14 %; spotreba 10,1 l/ha
Pri tomto tlaku je pôsobenie pneumatiky 
výrazne dlhšie, preklz o 5 % menší ako u 
nulovej varianty. 
V ťažkých podmienkach bol efekt ešte zre-
teľnejší.
Rovnaký test s Goodyear a 0,6 baru:
Preklz 15 %; spotreba 9,8 l/h
Tu priniesol veľmi nízky tlak oproti výcho-
diskovej situácii značné zlepšenie: preklz 
menší o 7 % a teda plošný výkon o 7 % vyšší! 
Ale predsa len veľké pneumatiky stále ešte 
neboli lepšie ako „malé“. 
K optimálnemu stavu, teda poriadnemu 
„položeniu“, im viditeľne chýbala ešte nejaká 
tá hmotnosť.

Posilňovač 
trakcie

Variant doťažovacie 
závažia

Tlak v pneumatikách
1,4       0,8      0,6 bar

Čelné závažie
0,9/1,5 t

19
17
14
12
10
10
8

1
2
3
4
5
6
7

22
–
15
10
8
10
8

–
+2 /–
+5 /+7
+7/+12
+9/+14
+9 /+12
+11/+14

Preklz % Rozdiel %
Pneumatiky A Pneumatiky B Plošný výkon

Graf ukazuje efekt rôznych opatrení. Každé znížené percento preklzu prináša o 1 % väčší 
plošný výkon. 
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Menší preklz znamená väčší plošný výkon.

Väčší záber, väčšia plocha, 
rovnaká spotreba

Pri našom praktickom 
teste s kypričom sme 
trakciu ťahača zlepšovali 
krok za krokom.  
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4. Čelné závažie 900 kg: Tlak v pneumati-
kách vzadu zostal na 0,6 baru, vpredu sme 
Micheliny podľa tabuľky nahustili na 1,0 bar.
Preklz: 12 %; spotreba 10,2 l/ha
V porovnaní so začiatkom vzrástol plošný 
výkon o 7 %. Okrem toho ťahač „ležal“ kľud-
nejšie, „Powerhopping“, teda hopsanie, pri 
ťažkej práci takmer zmizlo.
Pneumatiky Goodyear s rovnakým tlakom 
0,6 baru a čelným zaťažením 900 kg:
Preklz: 10 %; spotreba 9,8 l/ha
Záťaž znížila preklz ešte o 5 %. Bez väčšej ná-
mahy sme teda dosiahli zlepšenie celkom o 
12 % 
v porovnaní s východiskovým stavom a veľ-
ké pneumatiky predbehli malé; ich potenci-
ál bol využitý lepšie.
Podľa tabuľky pneumatík majú Goodyear 
pri 0,6 baru ešte dosť vzduchu na ďalšie 
zaťaženie. Preto niesol ťahač pri ďalšej jaz-
de 1,5 t. Preklz sa znížil o ďalší kúsok na 9 %  
(9,7 l/h). Efekt ťažkého čelného závažia bol 
za našich podmienok neprehliadnuteľný – 
prinajmenšom pri rázvore Axionu.

5. Pomoc z kypriča: Kyprič LEMKEN bol 
vybavený posilňovačom trakcie. Valec 
predpätý na 190 barov ťahá horný záves a 
prenáša tak hmotnosť z kypriča na zadnú 
nápravu traktora (dodávajú aj iní výrobcovia 
kypričov). Malo by byť však použité čelné 
závažie, pretože ťahač by bol inak vpredu 
príliš ľahký. Posilňovač trakcie patrí u nášho 
kypriča k štandardnej výbave, inak sa dá ob-
starať za príplatok 1 671 eur (bez DPH). Tlak v 

pneumatikách a čelné závažie 900 kg zostali 
pri tejto variante bez zmeny.
Preklz: 10 %; spotreba 10,0 l/ha
Posilňovač trakcie zlepšil záber zadnej ná-
pravy a znížil preklz u pneumatík Michelin 
znovu o 2 %. 
V porovnaní s nulovou variantou sme do-
kázali plošný výkon relatívne jednoduchým 
spôsobom zlepšiť celkom o 9 %.
U pneumatík Goodyear pri tlaku 0,6 baru 
a čelnom závaží 1,5 t poklesol preklz tesne 
pod 8 %. Pretože ťahač s nízko nahustenými 
pneumatikami a ťažkým čelným závažím 
podával už beztak slušný výkon s nízkym 
preklzom, vyšiel efekt posilňovača celkom 
naprázdno (za nevýhodných podmienok by 
bol podstatne vyšší). V porovnaní s výcho-
diskovou situáciou sme sa ale kombináciou 
opatrení dostali na plošný výkon väčší o 14 %.

6. S doťažovacími závažiami kolesa: Na 
ďalšiu cestu sme do ráfikov namontovali 

doťažovacie závažia. Pretože u Michelinov 
sa najprv montujú nosné konzoly zvnút-
ra a zvonku ráfikov, museli obidva rafiky 
dole. Konzoly ťažké 35 kg ale môžu zostať 
namontované „na neskôr“. Vlastné závažia 
mali každé svojich 267 kg. Montáž je naj-
rýchlejšia s dvoma ľuďmi s vysokozdvižným 
vozíkom a bočným zdvihom. Priškripnúť si 
pritom prsty nie je žiadny problém a podľa 
praxe trvá montáž pol hodiny až hodinu. 
V praxi zostávajú závažia väčšinou v dobe 
sezóny namontované, a to aj pri prejazdoch 
po cestách. Spoločne s konzolami priťažila 
táto akcia zadnej náprave o 600 kg. Pokiaľ by 
ste mali záujem, podľa cenníku stojí závažie 
1 955 eur (bez DPH).
Pre test s pneumatikami Michelin sme za-
chovali všetky nastavenia z varianty 5, ale 
odpojili sme posilňovač trakcie.
Preklz: 10 %; spotreba 10,0 l/ha – takže 
rovnaký výsledok ako s posilňovacom.
Úplne inak to ale vyzeralo u pneumatík 

 Stručne a jasne
>  Chceli sme vedieť, ako citlivo sa rôzne opatrenia prejavia na zábere traktora.

>  U pneumatík je dôležitejší vhodný tlak než ich veľkosť.

>  Čelné závažie záber zvyšuje, pohyb ťahača je kľudnejší. Zmena z 0,9 na 1,5 t sa celkom 
nijako neprejavila.

>  Posilňovač trakcie sa dá použiť namiesto obtiažnych doťažovacích závaží

>  Aj za ideálnych podmienok sme zvládli o 14 % plochy viac pri rovnakej spotrebe 
paliva, resp. dosiahli o 10 % nižšiu spotrebu paliva pri rovnakom plošnom výkone.

Goodyear. Pri jazde s doťažovacím závažím 
sme namerali preklz opäť 10 %, teda o 2 
% viac ako s posilňovačom. Valec zrejme 
viac ovplyvnil zadnú nápravu a využil sa 
lepšie potenciál pneumatík. Záver pre nás: 
posilňovač trakcie na kypriči môže – prinaj-
menšom za našich testovacích podmienok 
– viac než nahradiť náročné závažia.

7. Plné nasadenie: Na záver testovacej 
rady sme použili jednoducho všetko – čel-
né závažie, posilňovač trakcie a doťažovacie 
závažie. Pri 0,6 baru sme vyčerpali aj tabuľku 
pneumatík.
Preklz: 8 %; spotreba 9,9 l/ha
A tu sa stalo ešte niečo – plošný výkon bol 
v porovnaní so začiatkom aj za ideálnych  
 

podmienok o celých 11 % vyšší – a dokonca 
o niečo málo poklesla aj spotreba.
U varianty Goodyear sme sa ani s najväčším 
nasadením ďalšieho zlepšenia nedočkali. 
Preklz zostal tesne pod 8 % a zdá sa, že jed-
noducho fyzicky už nemôže byť menší.

8. Úspora nafty: S oboma typmi pneuma-
tík sme pri variante s najmenším preklzom 
išli rovnakou rýchlosťou podľa GPS ako u 
nulovej varianty.
A v obidvoch prípadoch s podobným vý-
sledkom: pri identickom plošnom výkone 
sme za našich podmienok ušetrili 10 % nafty 
na hektár. 

Guido Höner

Praktické tipy

MODRÁ ÚČINKUJE SPOĽAHLIVO  
KYPRIČ KARAT – PRE VŠETKÝCH,
KTORÍ STAVAJÚ NA VŠESTRANNOSTI

 � Pracovná hĺbka 5–35 cm
 � Desať verzií radlíc pre rôzne podmienky nasadenia
 � Automatické prispôsobenie miešacích tanierov pri zmene pracovnej hĺbky
 � Pracuje bez bočného ťahu vďaka optimalizovanému usporiadaniu radlíc

Intenzívny kyprič Karat dokáže všetko v oblasti kyprenia. So svojimi 
vymeniteľnými radlicami najlepšie pripravený pre plytkú i stredne hlbokú 
podmietku a hlboké kyprenie pre sejbu do mulču:

MODRÁ ÚČINKUJE SPOĽAHLIVO  
KYPRIČ KARAT – PRE VŠETKÝCH,
KTORÍ STAVAJÚ NA VŠESTRANNOSTI

S opčným rýchlovýmenným 

systémom radlíc sa môže Karat bez 

pomoci náradia pripôsobiť  rozličným 

podmienkam nasadenia.

lemken.com
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Pri našom teste sme vyskúšali dve veľkosti 

pneumatík. Pozor na prsty: náročná montáž doťažovacích 

závaží.

Posilňovač trakcie ťahá horný záves a 

zaťažuje zadnú nápravu.
Použili sme dve čelné závažia o hmotnosti  

0,9 t a 1,5 t.
Po jazdách s vysokým tlakom sme tabuľku 

pneumatík plne vyčerpali.
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lemken.com

Ahoj, čo môžeme pre Vás urobiť? Milé, že sa pýtame, že áno? Pre nás je to však samozrejmosťou! V spoločnosti LEMKEN máte ako 
poľnohospodár veľmi výnimočnú pozíciu. Zaujíma nás Váš názor a sme otvorení Vašim námetom a želaniam! Presne preto je naša 
poľnohospodárska technika taká ako Vy: výkonná, všestranná a vysokokvalitná. Presvedčte sa sami. A zistíte, čo veľa poľnohospodárov 
vie už veľmi dlho – Modrá účinkuje!

ZAŽI TO TERAZ I TY:
MODRÁ ÚČINKUJE!


