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V najnovej{i raziskavi ugleda bla-

govnih znamk na podro~ju kmetijstva,

DLG Image –Barometer 2007, ki jo je

opravila Nem{ka kmetijska dru`ba

(DLG), se je Amazone ponovno uvr-

stil na ~etrto mesto. S tem Amazone v

skupini srednje velikih podjetij ̀ e leta

ostaja kot najbolje ocenjeni proizvaja-

lec kmetijskih priklju~kov.

V lanski poizvedbi je bilo sredi po-

letja zajetih 735 vodilnih nem{kih

kmetov, od katerih se jih je odzvala polovica. Okoli 41 odstotkov je bilo poljedelcev, 28 rejcev

krav molznic, 29 pra{i~erejcev in dva odstotka perutninarjev. V raziskavo so bila lo~eno zajeta

podjetja s podro~ij kmetijske tehnike, kmetijske in `ivinorejske opreme, semenarstva in vars-

tva rastlin, storitev ter obnovljivih virov energije. Pri tem so ocenjevali, katera podjetja imajo

{e posebej dober svoj program. Pod drobnogled so vzeli tudi njihovo inovativnost ter prijeme

na podro~ju tr`enja, zlasti so ocenjevali, kateri imajo najbolj{o predstavitev na spletnih straneh.

Na lestvici DLG Image – Barometra 2007 je prvo mesto zasedel Claas, sledijo pa mu Fendt,

John Deere, Amazone in Lemken. Raziskava DLG ka`e, kako pomen ugleda blagovne znamke

ali organizacije iz leta v leto raste. Pozitivni image pa je rezultat dolgoletne uspe{ne politike

podjetij, sodobnih in kakovostnih izdelkov kakor tudi dobrega servisa in zadovoljnih kupcev.

NOVI^KE IZ INTEREXPORTA

Na `e 108. sejmu Fieragricola, ki ga orga-
nizirajo vsako drugo leto v Veroni, smo

si lahko na {tevilnih razstavljenih prostorih
ogledali kar nekaj zanimivih strojev. ̂ e smo {e
pred dvema letoma pisali, da je sejem name-
njen ve~inoma velikim kmetom, pa so se tren-
di tudi tu spremenili. Kot ka`e, so za proizva-
jalce kmetijske mehanizacije zanimivi tudi
manj{i kmetje, ki jim kmetovanjem slu`i kot
dodatna dejavnost.

Doma~i kupci sicer {e prisegajo na dolo~ene

znamke strojev, pove~ini italijanskega porekla,

vendar prihaja predvsem pri mladih do po-

membnih premikov v mi{ljenju, da italijansko le

ni vedno najbolj{e. Tega se zavedajo tudi tuji

razstavljavci in najve~ bli{~a kot tudi mno`ic

smo videli prav pri njih.

Sicer pa je na sejmu lahko vsak

na{el stroj, ki si ga je hotel ogleda-

ti. Vinogradniki, vrtnarji, sadjarji,

`ivinorejci, poljedelci in {e bi lahko

na{tevali, so med {tevilnimi po-

nudniki izbirali stroj za spomla-

danska opravila. @e po tradiciji je

bil kar velik prostor namenjen iz-

kori{~anju biomase in ostalih do

okolja prijaznih energij.

Na svoj ra~un so pri{li tudi ljubi-

telji traktorjev, ki so na poligonu

spremljali spretnostno vo`njo z

razli~nimi preprekami. Posamez-

niki pa so lahko pokazali tudi svo-

jo mo~, ko so se kosali s {portniki,

ki se profesionalno ukvarjajo z dvi-

govanjem in vle~enjem bremen.

Kristijan Hrastar

Stroj za delanje lukenj; manj{a izvedba je zani-
miva za vinogradnike, ve~ja pa za gradbenike.

Sejem Fieragricola v Veroni (2)

STROJI TUDI 
ZA MALE KMETE

Cepilnik za hlodovino.

Avstrijsko dru`insko
podjetje Pöttinger ima

`e ve~ kot 135-letno tradicijo
izdelave kmetijskih strojev.
Specializirani so v proizvod-
njo strojev za spravilo krme,
velik poudarek pa dajejo tudi
strojem za obdelavo tal.

Novost njihove ponudbe je

pnevmatska sejalnica za strnje-

no setev terrasem C6. Sejalnica

je kombiniranega tipa, kar po-

meni, da v enem obhodu opra-

vimo minimalno obdelavo tal

in setev. Za minimalno obdela-

vo tal poskrbi dvovrstna kro`na

brana, ki brez te`av obdela tudi

te`ja tla in povr{ine z veliko os-

tanki organske mase. Sejalnica

ima delovno {irino 6 metrov in

transportno {irino 3 metre,

transportna vi{ina zna{a 2,9

metra. Zalogovnik za seme je

3000- do 3800-litrski, medvrst-

na razdalja zna{a 12,5 cm, po-

trebna mo~ traktorja zna{a 200

KM, skupna masa sejalnice pa

je 8500 kg. Sejalnica se kljub

svoji delovni {irini zaradi tridel-

ne izvedbe dobro prilagaja re-

liefu tal. Prilagoditev navzgor je

prakti~no neomejena, navzdol

pa je mo`na do 4 odstotke.

Upravljanje sejalnice poteka

iz traktorske kabine s pomo~jo

upravljalnika power control pri

standardni izvedbi in iso con-

trol pri izvedbi profi. Pri izved-

bi iso control, ki je nadgradnja

izvedbe power control, je poleg

splo{nih nastavitev sejalnice:

dviganje in spu{~anje sejalnice,

globina minimalne obdelave in

nadzornega sistema, {tetje po-

sejanih povr{in in {tevila se-

men, prisoten tudi terminal za

upravljanje z doziranjem seme-

na.

Poleg sejalnice C6 je novost

tudi sejalnica C8, ki je ve~ja od

svoje sestre C6, v na~inu delo-

vanja pa je povsem enaka.

Miha [tular

Zlatega odli~ja na radgonskem sejmu je bil
dele`en tudi enovrtavkasti zgrabljanik

krone swadro 38. Priro~en je za manj{e in sred-
nje velike kmetije, cenovno je ugoden kot pri-
klju~ek za na manj{e traktorje in delo na strmi-
nah. Zgrabljanik ima delovno {irino od 3,50 do
4,60 m, njegova prednost pa so stabilnost pri
delu in {tevilne tehni~ne re{itve, ki olaj{ajo
delo.

Trito~kovni pripenjalni okvir s pre-

mi~nimi spodnjimi pripenjalnimi sor-

niki v osnovi omogo~a nemoteno sle-

denje zgrabljalnika traktorju v vsa-

kem ovinku in tudi nagibu. Zgrabljal-

nike swadro poganjajo zaprta gonila s

sto`~astimi zobniki v teko~em mazi-

vu, kar zagotavlja stalno enakomerno

in optimalno mazanje, s tem pa odpa-

de mazanje z mazalko. Z odstranitvi-

jo samo dveh vijakov lahko celo eno-

to potegnemo iz vrtavke; to je pred-

nost, ki zagotavlja hitro, predvsem pa

preprosto snemanje in name{~anje ce-

lotne zgrabljalne roke s krmilnim

vzvodom in le`ajem. delo pa lahko

naprej poteka nemoteno tudi brez ene

roke. Z odstranitvijo dveh votlih pritrdilnih zati-

~ev lahko zamenjamo tudi zunanji konec roke.

Za temeljito opravljeno in ~isto delo poskrbijo

po {tiri dvojni prsti na zgrabljalno roko. Roke z

debelimi stenami in dalj{imi prsti z ovoji ter 9,5

mm velikim premerom zagotavljajo dolgo `iv-

ljenjsko dobo, elasti~nost in stabilnost. Enovrtav-

kasti zgrabljalnik swadro je z balonskimi pnev-

matikami (16 × 6.50) kar najbolje opremljen in do-

bro pripravljen na vsakr{no terensko delo. Balon-

ske pnevmatike omogo~ajo miren tek in zmanj-

{ujejo globino kolesnic. Serijska tandem prema

zgrabljalniku zagotavlja optimalno prilagajanje

terenu. Kot dodatna oprema za {e bolj{e prilaga-

janje terenu je na voljo tudi sprednje podporno

kolo. Krmilna proga dura-max z dvojno trdoto in

udarno trdnostjo iz kaljene litine predstavlja viso-

ko odpornost za obrabo brez vzdr`evanja. Pred-

nost zgrabljalnika je tudi preprost transport, saj se

za cestni transport zunanje zgrabljalne roke hitro

in preprosto preklopijo. Delo s strojem laj{a tudi

samodejna postavitev v sredinski polo`aj pri dvi-

gu.

Udobna, predvsem pa hitra in preprosta nasta-

vitev delovne vi{ine vrtavke poteka brezstopenj-

sko. To izvedemo kar z vrtilnim vzvodom s trak-

torskega sede`a in zagotavlja dobro grabljenje

krme brez izgub.

Tehni~ni podatki
Delovna {irina (mm): 3800; delovna zmoglji-

vost (ha/h): 3,5 do 4; transportna {irina (mm):

1900; {tevilo zgrabljalnih rok: 10; {tevilo dvojnih

prstov na roko: 4; premer rotorja (mm): 2960;

pnevmatike: 16 × 6.50-8; potrebna pogonska mo~

(kW/KM): 22/31; masa (kg): 569; trito~kovni pri-

klop: serijsko

K. H.

Z radgonskim zlatom ozalj{ani (21)

ENOVRTAVKASTI ZGRABLJANIK
KRONE SWADRO 38

Informacije:
Mehanizacija Miler, d. o. o., Poljana 1, 

2391 Prevalje, tel.: (02) 823 19 59, ali 

GSM: 051 634 294 in 031 520 720, 

spletna stran: www.mehanizacija-miler.si.

Novost podjetja Pöttinger

KOMBINIRANA SEJALNICA TERRASEM C6




