Téma: Lesní technika, zpracování bioodpadu

Osvědčené stroje i žhavé novinky
Za necelý měsíc se otevřou brány brněnského výstaviště pro vystavovatele a návštěvníky veletržního kvarteta
Techagro, Silva Regina, Biomasa a Animal Vetex. Jedná se o největší akci svého druhu ve střední Evropě
s přehlídkou techniky a služeb na ploše více než 70 000 m2 a očekávanou návštěvností více než 100 000 lidí.
Na akci samozřejmě nebude chybět
ani firma Agrocar, s. r. o., s jejímž ředitelem Milanem Hrubým jsme se sešli, abychom se ho zeptali, s čím společnost do Brna přijede. Samozřejmě
s důrazem na novinky.
Kde přesně vaši expozici
návštěvníci na výstavišti letos
najdou a na jakou techniku se
mohou těšit?
V letošním roce se budeme prezentovat na volné ploše Z1 u pavilonu Z,
konkrétně na stanovišti číslo 008 se
svou mechanizací a inovativními technologiemi pro města, obce, podniky
komunálních služeb, profesionální
zahradníky, lesní hospodáře a další
uživatele. Tak jako každé dva roky,
představíme i letos v dubnu v Brně
především ucelený sortiment mobilních štěpkovačů belgického výrobce
Eliet, kotoučové štěpkovače na kolových a pásových podvozcích včetně
traktorové agregace od německého
výrobce Jensen, dánské pařezové frézy FSI, traktorové mulčovače Humus
a sortiment německého výrobce Sauerburger, tedy kolové kloubové nakladače pro lesnictví, zemědělství a farmáře a teleskopický manipulátor.
Zastavme se u štěpkovačů.
Co nového z tohoto segmentu
strojů na Techagru představíte?
Novinkou z portfolia společnosti
Eliet je mobilní štěpkovač Super
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Prof Max s benzínovým dvouválcovým motorem Briggs & Stratton
Vanguard o výkonu 23 koní. K dispozici bude ve třech modifikacích,
a to jako samojízdný na podvozku
s vlastními kolovými hydromotory
a hydraulickým posuvem materiálu. Druhou eventualitou je pásový
model Cross Country Max. Na jednonápravovém kolovém podvozku
s tažným závěsným zařízením ISO
50 představíme třetí typ On Road
Max. Z produkce společnosti Jensen předvedeme novinku na jednonápravovém podvozku, štěpkovač

Novinkou je štěpkovač Jensen
A540 New s motorem o výkonu
37 k na jednonápravovém
podvozku. Poradí si s dřevní
hmotou do průměru až 190 mm

typu A540 New, který svým revolučním designem a technickým řešením
nabídne výkon 37 koní. Bude tak
schopen zvládnout dřevní materiál
do průměru až 190 mm. Koncem letošního roku přijde na trh i silnější
verze tohoto štěpkovače s motorem o výkonu 50 koní.

Mobilní štěpkovač Eliet Super Prof Max představí společnost Agrocar
na Techagru jako samojízdný na kolovém podvozku, pásový
a tažený na jednonápravovém kolovém podvozku (zleva)
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Máte připravený také nový stroj
od firmy Sauerburger?
Čerstvou novinkou, kterou v Brně
poprvé oficiálně představíme v České republice, je svahový nosič nářadí,
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chcete-li sekačka, Sauerburger s typovým označením Grip 4. Od letošního roku je k dispozici s motory o výkonu 75, 95 a 113 koní. Na Techagru
budeme mít model s nejsilnějším
dieselovým turbomotorem, vodou
chlazeným čtyřválcem Perkins o objemu 3,4 litru a s výkonem 113 koní
při 2200 otáčkách za minutu a maximálním točivým momentem 450 Nm
při 1400 otáčkách za minutu. Chybět
nebude ani široká standardní a nadstandardní výbava. Nosič vystavíme
v agregaci s čelním mulčovačem Sauerburger Polaris o pracovním záběru
2,3 metru.

Můžete vyzvednout základní
výhody nosiče Sauerburger Grip 4?
Stroj má pohon všech čtyř kol s uzávěrkou diferenciálu a dvěma řiditelnými
nápravami umožňujícími také krabí
chod. Samostatně a odděleně řiditelná
přední náprava od zadní s možností synchronizace natáčení umožňuje v jakýchkoliv extrémních svahových situacích
maximální výkon nosiče, přenos trakční
síly a především maximální bezpečnost.
Pohon nářadí je řešen prostřednictvím
čelního, popřípadě zadního vývodového hřídele a tříbodového závěsu kategorie II. Hydrostatický pojezd umožňuje plynulou transportní rychlost až do

40 km/h, redukovaně pak pracovní rychlost 20 km/h. Pro ještě lepší svahovou
dostupnost je možné nosič Grip 4 vybavit dvojmontáží hnacích kol, ocelovými
koly nebo naklápěním sedačky řidiče.
V případě extrémních terénních průjezdů lze stroj osadit odolným celoplošným
spodním krytím podvozku.
Co udělal výrobce ve prospěch
komfortu, pohodlí a bezpečí obsluhy?
Určitě je to pohodlná odpružená
a prachotěsná kabina s antivibračním
uložením, vybavená ochranným rámem. Samozřejmostí je klimatizace,
mechanicky nastavitelná čalouněná

sedačka, dva pracovní střešní světlomety a další čtyři světla umístěná na
rámu před kabinou. Nastavitelné je
čelní i zadní sklo. Ovládací joystick, na
němž se volí veškeré funkce, například
modifikace jízdy a pracovní hydraulika, je integrovaný ve výškově a délkově nastavitelné loketní opěrce. Velký
a přehledný je displej se znázorněním
diagnostiky případných poruch.
Budou moci zájemci zhodnotit
techniku vaší firmy také při práci?
Stejně jako všechny ročníky brněnských veletrhů, budeme i letos techniku
aktivně předvádět. Tentokrát
n
připravíme
praktické ukázky celé techp
nologické
linky od A do Z na výrobu
n
štěpky
jako biopaliva. Návštěvníci budou
št
moci
m shlédnout v nasazení štěpkovače
Eliet
E a Jensen, kolový nakladač Sauerburger
g Hoflader, třídicí linku s bubnovými
frakčními
síty Zemmler, kterou bude zafr
stupovat
společnost Eurogreen CZ. Jako
st
tepelný
zdroj poslouží inteligentní kote
tel
te na štěpku od rakouského výrobce
Froeling,
typ T4, který přiveze společFr
nost
n S WHG, s. r. o.
Poslední
a neméně podstatnou
P
novinkou
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Zákazníci
byli zvyklí za námi dlouhá léta
Zá
jezdit
do Kopřivnice. Od dubna 2016
je
se stěhujeme do zbrusu nového sídla
v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm,
které
kt jsme budovali několik let. Budeme
tady
ta mít moderní a dobře vybavené kancelářské,
skladovací a servisní zázemí.
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Čerstvou novinkou v České republice je svahový nosič nářadí Sauerburger Grip. Kromě výkonových
parametrů ho zdobí komfortní kabina s promyšleně uspořádanými ovládacími prvky a přehledným displejem
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