
Mehanizacija Miler, tudi bralcem
Kmetovalca dobro poznano podjetje,
letos v marcu praznuje pet let delo-
vanja. V tem času je doseglo hiter
razvoj, ki ga bo v marcu kronalo z
otvoritvijo novega trgovsko-servisne-
ga centra na Prevaljah.

IIzzbbrraann  pprrooggrraamm  iinn  hhiittrraa  rraasstt
Kot je za marsikatero rastoče majh-

no podjetje značilno, je bil v njem
najprej zaposlen samo ustanovitelj
Branko Miler, ki je s skrbno izbranim
programom, predvsem pa z velikim
entuziazmom in trudom pri pridobi-
vanju kupcev iz lokalnega trgovca
hitro zrasel v vseslovenskega, sedaj
pa išče kupce že preko meje. Do letos
so bili v podjetju trije redno
zaposleni, z otvoritvijo novega centra
pa se jim bosta pridružila še dva.

Seveda je poleg solidnosti in
delavnosti za uspeh trgovskega pod-
jetja potreben tudi dober izdelek. Ko
je Branko Miler izbiral, katera podjet-
ja bi zastopal v Sloveniji, je imel
dober nos. Začel je z izdelki Krone in
še vedno največ prometa ustvari z
njimi. Najprej so v njegovem progra-
mu prevladovale balirke, zadnja leta
jim vse bolj sledijo silažne nakladalne
prikolice, vedno več pa je tudi ostalih
Kronejevih strojev (kosilniki, obračal-
niki, zgrabljalniki). Rast prodaje
Kronejevih priključkov je skokovita: v
letu 2004 se je podvojila v primerjavi
z letom 2003, zato je Branko Miler
prejel od principala tudi posebno

nagrado, o kateri smo v Kmetovalcu
že poročali (glej Kmetovalec). Kljub
sorazmerno visokemu izhodišču so v
letu 2005 prodajo Krone izdelkov
povečali še za 40 %.

Naslednji zadetek v polno je bil
Joskin, s katerim je na slovenski trg
pripeljal kakovostne, robustne in cen-
ovno zanimive cisterne. Sedaj sloven-
skim kmetom nudijo cisterne v
velikosti od 3.250 do 24.000 litrov.
Tudi pri prodaji cistern prodaja

skokovito narašča: v lanskem letu so
obseg prodaje podvojili. Poleg teh
dveh nosilnih znamk so v programu
podjetja Mehanizacija Miler še ovi-
jalke Elho, kosilniki za strme travnike
AEBI-Rasant in stroji za pripravo lesne
biomase Eschlboeck. Trg za te tri
znamke je v Sloveniji nekoliko manjši,
se pa zlasti za sekalnike Eschlboeck
hitro odpira in kljub majhnemu
številu prodanih sekalnikov pri njih
dosegajo zelo visok tržni delež.
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Z zastopstvi do hitre rasti
Mehanizacija Miler

Sredi marca bo odprt nov prodajno servisni center na Prevaljah.

Branko Miler pred paradnima izdelkoma: Kronejevo kombinirano balirko s katero med
kombiniranimi balirkami v Sloveniji zavzema skoraj monopolni položaj in silažno prikolico.

Pri Eschlboeckovih sekalnikih sicer ne
pričakujejo velikega števila prodanih
strojev, pač pa visok tržni delež.



Sicer pa hitro rast podjetja najbolje
prikažejo številke o letnem prometu.

Nosilni program bo še naprej Krone.
Za letošnje leto so v tovarni pripravili
nekaj novosti, ki bodo zanimive tudi
za slovenske kupce. Tako bo npr. pri

obračalnikih na voljo program
OktoLink - prenos moči med vrtavka-
mi brez dvojnik zglobov, pri zgrabljal-
nikih pa Dura-Max vodilna tirnica za
usmerjanje ročic. 

NNoovv  pprrooddaajjnnii  cceenntteerr
Medtem ko je podjetje v prvih letih

poslovalo predvsem na terenu, so v
letu 2006 z novim trgovsko-servisnim
centrom pridobili osrednji prostor,
kjer bodo skladiščili stroje in rezervne
dele. Center ima to prednost, da je
samo nekaj kilometrov oddaljen od
avstrijske meje, kar omogoča hitro
dostavo rezervnih delov. Zaenkrat je
teh nekaj kilometrov še kar pomemb-
nih, kajti kljub že skoraj dveletnemu
članstvu Slovenije v EU je dostava iz
EU v Slovenijo še vedno počasnejša in
dražja kot pa znotraj starih članic.
Tako pa je možno večino rezervnih

delov dobiti iz severozahoda Nemčije
(Krone) že naslednji dan po naročilu. 

Lasten trgovski center jim bo tudi
omogočal večjo zalogo strojev, ki si
jih bodo kupci lahko pred nakupom
tudi natančneje ogledali. Sicer pa so
že sedaj zelo skrbeli za bodoče kupce
in so jim pred nakupom omogočili
ogled že prodanih strojev pri novih
lastnikih, za zahtevnejše kupce stro-
jev, ki jih še ni pri nas, pa so orga-
nizirali oglede v Avstriji ali Nemčiji. 

Nov prodajni center se razprostira
na 7000 m2, od tega je 1000 m2
pokritih površin. Torej je možnosti za
širitev še dovolj. 

KKaakkoo  nnaapprreejj??
Nadaljevati nameravajo v začrtani

smeri. Število kmetij sicer hitro pada,
kmetije, ki ostajajo, pa veliko vlagajo
in to predvsem v profesionalne stroje,
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NOVO - NOVO - NOVO - NOVO
Trgovina 
Poljana 1, Prevalje (pri Petrolovi bencinski črpalki)
na 7000 m2 in 1000 m2 skladiščnih in poslovnih prostorov

Otvoritev v mesecu marcu!
Čelna kosilnica Easy cut
● Klinasto oblikovan nosilec nožev za

boljši odkos
● Sprotno sredinsko oblikovanje redi
● Z možnostjo raztrosa:
● Prosto gibljivi roglji v obliki črke V
● Opcija: Naprava za raztros
● Enakomerna razbremenitev kose po celotni delovni širini
● Stabilno upravljanje z dodatnimi vodili 
● Dobro prilagajanje podlagi, čist odkos

NOVO! - OKTOLINK - NOVO! - OKTOLINK- NOVO!

Vrtavkasti obračalnik KW/KWT
● Od 4,6 do 15 m
● Cevasti roglji za maksimalne dolgo-

trajne obremenitve
● Različne dolžine rogljev za čistočo

krme

Zgrabljalnik, ki prenese največje obremenitve!
● Preprosto ravnanje zaradi lastnega

podvozja in krmiljenja premnika
● Brez mazalk na vrtavkah in nosilcih

rogljev, popolnoma brez vzdrževan-
ja!

● Serijsko kardansko obešenje vrtavk

Vario pack
● Premer bale: 1,0 m do 1,5 oz. 1,8 m
● Dva neskončna verižna elevatorja

za trdnost bal
● Medsebojna odvisnost med zunan-

jim izgledom bale in elevatorjem,
pogon neglede na izbrano razmerje

● Idealno za silažo, seno in slamo

Combi Pack:
● Popolnoma integrirana kombinacija

stiskanja in ovijanja z dvojno ovijal-
no roko

● S konstantno ali variabilno stiskalno
komoro

● Z ločeno upravljalno hidravliko za
samodejno krmiljenje delovnih
postopkov

Nakladalna in dozirna prikolica Titan
● 35 nožev v eni ravnini, varovanje

posameznih nožev
● škarjast rez: manjša razdalja med

noži in dovajalnimi roglji
● pri menjavi nožev ne potrebujete

orodja

Šentanel 20 a, 2391 Prevalje
e-mail: branko.miler@netsi.net
tel.: 02 82 31 959, fax: 82 32 959
GSM 041 747 181 Žetev dobra, vse dobro

Letni promet podjetja 
Mehanizacija Miler v mio SIT
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Lansko marčevsko številko
Kmetovalca smo posvetili prodoru
Kmetijsko gozdarske zadruge Sava iz
Lesc na italijanski trg mleka. Po letu dni
je tudi največjim skeptikom menda
jasno, kako pomembna je bila ta
poteza. A podjetni Gorenjci se ne
ustavijo. Po začetnem enem kamionu
(25 tisoč litrov) mleka dnevno je izvoz
kmetijske zadruge Sava v letu dni
narasel na šest kamionov (150 tisoč
litrov) dnevno. Večje količine mleka so
zahtevale tudi drugačne pogoje zbiran-
ja in prečrpavanja. 

Gorenjci tudi tu niso bili cagavi in so v
letu dni zgradili nov zbirni center za
mleko ter pridobili ovalni žig, ki jim
omogoča prodajo mleka na trge EU
brez posrednikov. Kot je povedal direk-
tor zadruge Emil Peternel, so za gradnjo
porabili 45 milijonov tolarjev lastnega
denarja. S tem pa so postavili strešno
konstrukcijo, pod katero poteka pre-
takanje mleka, asfaltirali cestišče in
nabavili cisterno s 30 tisoč litri, ki
omogoča vmesno skladiščenje mleka,
ter vso potrebno opremo za pranje in
čistilno napravo. Opremili so tudi

priročni laboratorij, v katerem lahko
opravijo nekatere hitre teste in tako
preprečijo, da bi z morebitnim oporečn-
im mlekom (antibiotiki) onesnažili večjo
količino mleka v cisterni. 

Ag

takšne kot jih prodaja Mehanizacija
Miler, zato tudi v bodoče načrtujejo
rast prodaje. Skupaj z nekaterimi pod-
jetji, ki jih zastopa, tudi razmišljajo o
prodoru na Hrvaško. Tudi tam se
bodo v procesu pridruževanja
Hrvaške EU kmetije morale prilagodi-
ti in preiti z mehanizacije, ki je bolj
namenjena hobi rabi, na profesional-
no. Glede na bližino meje pa vedno
bolj razmišljajo tudi, da bi v svojem
prodajnem centru ponudili izdelke
slovenskih proizvajalcem avstrijskim
kupcem. 

PR

Gorenjci z novim zbirnim centrom

OctoLink prenos moči preko 8 prstne sklopke za vrtavkaste
obračalnike. Brez vzdrževanja in mazanja, zanesljivo
delovanje v vsakem položaju.

Prečrpavanje mleka odslej ne bo več potekalo pod milim nebom.

Trak sta prerezala dolgoletni direktor KGZ
Sava Jože Avsenek (desno) in dr. Anton
Dolenc, nekdanji vodja živinoreje na poses-
tvu Poljče, danes eden največjih dobavitel-
jev mleka.

Dura - Max vodilna tirnica za vrtavkaste zgrabljalnike. Izdelana iz posebej utrjene
litine, ki je zelo odporna na obrano in ne zahteva nobenega vzdrževanja ali
mazanja. Zanesljivost je vidna tudi iz tri letne garancije, ki jo daje tovarna Krone.

Poleg Kronejevih balirk so Joskinove cisterne glavna osnova razcveta podjetja Mehanizacija
Miler v zadnjih letih.


