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Novinky v sortimente českého výrobcu
Vážení čitatelia Roľníc-
kych novín,
s ohľadom na fakt, že 
sa v tomto roku, rovna-
ko ako väčšina fi riem 
zo združenia AGRION, 
nezúčastníme výstavy 
AGROSALÓN 2017 v Nitre, 
dovoľte mi, aby sme vám 
prostredníctvom tohto 
článku predstavili novinky 
pre rok 2017 v sortimente 
českého výrobcu OPaLL-
-AGRI, s.r.o.

Najhorúcejšou a  už dlhú 
dobu očakávanou novin-
kou, je hĺbkový podryvák 
HEKTOR. Možno si poviete 
„Prečo hĺbkový podryvák? 
Podryvák je predsa podry-
vák!“. Dôvodom je fakt, že 
v  poslednej dobe boli rôz-
nymi výrobcami predávané 
stroje na hĺbkové spraco-
vanie pôdy a  výrobcovia ich 
titulovali bez akýchkoľvek 
väzieb na odvedenú prá-
cu, napríklad ako dlátový 
pluh, hĺbkové kypriče a pod. 
V  OPaLL -AGRI chceli dať 
názvom jasne najavo, že sa 
jedná o  klasické podrýva-
nie v  pravom zmysle slova, 
teda prekyprenie požado-
vanej vrstvy a  jej uloženie 
späť v  štruktúre pôdnych 
vrstiev, ako boli pred pre-
jazdom strojom, bez ich 
nežiaduceho premiešania 
či vyťahovania kameňov na 
povrch pozemku. Hĺbkový 
podryvák HEKTOR je vďa-
ka jedinečnej konštrukcii 

pracovných radlíc schopný 
spracovať pôdu až do hĺbky 
45 cm, pričom zabezpečí jej 
popraskanie a  prevzdušne-
nie v  celom pro� le. Spraco-
vaný pro� l pôdy napríklad 
so záberom 3 m, si možno 
predstaviť ako obdĺžnik 3 x 
0,45 m. Špeciálne tvarovaná 
radlica tak pôdu nadvihne, 
čím dôjde k  jej popraska-
niu a  valec idúci za radom 
radlíc, potom zabezpečí 
pritlačenie prevzdušnenej 
pôdy späť. HEKTOR bude 
ponúkaný v  pracovných zá-
beroch 2,5 m, 3 m a  4 m, 
čím pokryje výkonové roz-
medzie traktorov 120 – 300 
koní (90 – 225 kW). Pre 
spresnenie výkonov je nut-
né dodať, že podľa pôdnych 
podmienok dokáže troj-
metrový záber utiahnuť aj 
traktor s výkonom 150 koní, 

dôležitú úlohu tu zohráva 
aj pomer výkon/hmotnosť 
traktora. Pracovné jednot-
ky podryváka sú ponúkané 
s istením strižnou skrutkou, 
prípadne veľmi obľúbeným 
hydropneumatickým sys-
témom. Nezanedbateľným 
aspektom tohto stroja je tiež 
jeho cena, ktorá sa pohybuje 
podľa stupňa výbavy tesne 
nad hranicou 10 000 eur, čo 
je v  kombinácii so známou 
kvalitou značky OPaLL-
-AGRI, prinajmenšom dô-
vod na zamyslenie.

Ďalšou novinkou, ktorá 
mala byť na veľtrhu prezen-
tovaná, je inovovaný diskový 
podmietač PEGAS  II. Tento 
stroj oproti prvej generá-
cii zaznamenal množstvo 
zmien a  vylepšení. Na prvý 
pohľad je vidieť použitie 
nového výrobného postupu 

s využitím montáže z už na-
lakovaných častí. Stroj tak 
v kombinácii s novým dizaj-
nom nosných prvkov pôsobí 
lákavo a vzdušne. Táto kon-
cepcia zároveň predurčuje 
smer, akým by sa celá mon-
tážna linka � rmy OPaLL-
-AGRI chcela v  budúcnosti 
uberať. Prepracovaný záves 
pre pripojenie k  traktoru 
zaisťuje jednoduché spoje-
nie stroja s  ťahačom. Z  ďal-
ších užívateľských zmien 
pripomeňme napríklad 
nastavovanie hĺbky práce 
pravoľavou skrutkou, ktorá 
sa bude dať v  rámci príslu-
šenstva vymeniť za hydrau-
lický piest. Najdôležitejšou 
časťou, a  teda tým čo robí 
disky diskami, je disk a jeho 
uchytenie. PEGAS II vy-
chádza z  koncepcie diskov 
konštruovaných na priemer 
520 mm, pričom uhol po-
stavenia disku voči smeru 
jazdy je vo všetkých troch 
osiach uspôsobený tak, aby 
sa dosiahla maximálna mož-
ná kvalita práce pri nízkych 
nárokoch na ťahovú silu 
a  s  tým spojenú spotrebu 
nafty. Zároveň nový PEGAS 
II umožnil zvýšenie pracov-
nej rýchlosti až na komfort-
ných 15 km/h. Zabezpeče-
nie stroja proti poškodeniu 
jednotiek je riešené pomo-
cou gumových valcov, kto-
ré sú pevne � xované proti 
posunu v  držiaku. Zmenu 
doznali taktiež ložiská, ktoré 
sú rovnako, ako u  predchá-

dzajúcej generácie bezúdrž-
bové, avšak tu sa podstatne 
zlepšila ich prístupnosť, čím 
sa zrýchli a zjednoduší aj ich 
prípadná výmena. Ložiská 
sú tiež lepšie chránené proti 
vnikaniu nežiaducich časti, 
či už zvýšeným počtom gu-
mových krúžkov, či oceľovou 
krytkou proti mechanické-
mu poškodeniu od špagátov 
a  drôtov. Stroj je v  súčasnej 
dobe dodávaný v záberoch 3 
a 4 m, pričom ďalšie modi� -
kácie sa už pripravujú.

Čo je ale potrebné spome-
núť je fakt, že disky PEGAS 
II sa dajú kúpiť aj ako príslu-
šenstvo k  nosiču NEPTUN, 
ktorý je na slovenskom trhu 
dobre známy, najmä v  kom-
binácii so strojom SATURN, 
teda kombinovaným kyp-
ričom pre presnú prípravu 
osivového lôžka. Či už sa teda 

budete chystať kúpiť nosič 
NEPTUN nový, či ho už po-
užívate z  predchádzajúcich 
rokov, je tento výmenný sys-
tém veľkou výhodou. Navyše 
treba pripomenúť, že sa už 
pripravuje ďalšie príslušen-
stvo v  podobe dvojradového 
radličkového kypriča MER-
KUR  IV. S  využitím jedného 
podvozka tak teraz môžete 
používať dva a  v  budúcnosti 
tri stroje, čo prináša značnú 
� nančnú úsporu. PEGAS II 
sa ako príslušenstvo k  pod-
vozkom NEPTUN 8 a  NE-
PTUN 10 bude dodávať v pra-
covných záberoch 8 a 10 m.

Viac informácií o  no-
vinkách nájdete na webe 
opall -agri.sk alebo u  nižšie 
uvedených zástupcov pre 
Slovenskú republiku.
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