
Traktorové návěsy přijíždí v nové verzi

Opavská společnost S-Profit Opa-
va s.r.o., zabývající se mimo jiné zá-
sobováním zemědělských subjektů
pesticidy, hnojivy, osivy, zemědělský-
mi potřebami, naftou a provozující
pneuservis pro osobní a nákladní do-
pravu a zemědělskou techniku, ote-
vřela v roce 2007 novou divizi země-
dělské techniky. Ta je zaměřena na
vlastní konstrukční vývoj, výrobu,
servis a prodej traktorových návěsů
pod registrovanou obchodní značkou
BIG. V současnosti má firma vlastní
konstrukční pracoviště, výrobu a ob-
chodní sí0 v České a Slovenské repub-
lice. I letošní rok byl pro ni obchodně
úspěšný. Kromě návěsů má firma ve
vývoji rozmetadlo hnoje s horizontál-
ním rozhozem. Zatím se jedná pouze
o prototyp, který v současnosti pro-
chází testovacími zkouškami. V pro-
deji by však mohlo být už příští rok.

Využití v zemědělství
i stavebnictví
Traktorové návěsy typové řady

BIG jsou určeny pro přepravu ze-
mědělských komodit na zpevněném
i nezpevněném povrchu. Konstrukce
návěsů je celokovová a rám podvozku
tvoří svařenec z uzavřených profilů
vyztužených příčkami. Rám leží na
BUGY nebo TANDEM podvozku, je-
hož konstrukce dovoluje stroji pře-
konávat i terénní nerovnosti, nebo0
nápravy jsou odpruženy listovými
pery. Manévrovací schopnosti v te-
rénu navíc zvyšuje i zadní řiditelná
náprava. V rámu je umístěna hy-
draulická pístnice umožňující vyklá-
pění korby. Korba je celokovová,
s páteřovým rámem. Zatímco menší
modely s užitečnou hmotností do 7 t
se vyrábějí pouze s třístranným sklá-
pěním, u modelů o užitečné hmotnosti
10 až 16 t si může zákazník vybrat
mezi možností jednostranného nebo

třístranného sklápění. Největší návěs
BIG 25000 pak disponuje pouze jed-
nostranným sklápěním. V nabídce jsou
také dva typy závěsu, buB otočný
50 mm nebo K80, a samozřejmě ně-
kolik typů pneumatik. Ve výbavě na
přání je možné navíc pořídit například
výsypné okno v zadním čele nebo
bočnicích, spodní centrální otevírání
bočnic, zaplachtování, aretace nápra-
vy při vyklápění, či nástavky v růz-
ných výškách. Každý návěs je možné
vybavit výsypným šnekem, čímž je
řešena přeprava materiálu na poža-
dované místo, například osiva do se-
cího stroje nebo průmyslového hnoji-
va do rozmetadla a podobně. Tyto agre-
gáty dodává český výrobce Agrimont
v rozmanité šířce a délce s výkonem
až 50 t/hod.

Inovace, které prospějí
Jak prozradil jednatel společnosti 

S-Profit Opava s. r. o. Ing. Ladislav
Fuchsík, návěsy BIG prošly nedávno
inovací, a další změny se ještě chysta-
jí. „Od srpna letošního roku je možno
vybavit všechny návěsy do tonáže 16
t třístranným sklápěním s bočnicemi
z profilů Fuhrmann, které zajiš(ují
potřebnou pevnost při odvozu růz-
ných materiálů. Pro příští rok bude-
me z důvodu dalšího zvyšování kva-
lity našich strojů používat nápravy
německého výrobce BPW, které bu-
dou součástí standardního vybavení.
Několik pozitivních konstrukčních
změn už ale bylo provedeno v tomto
roce, na základě zkušeností z praxe
a požadavků zemědělců. Pro rok 2010
jsme připravili zcela novou mode-
lovou řadu jednostranně sklopných
traktorových návěsů s odlehčenou
korbou, která se vyznačuje vyšší
užitečnou hmotností a pevností,
takže je možné ji využívat i na převoz
stavebního materiálu," informoval
Fuchsík. Další vylepšení návěsů BIG
spočívají v zesílení podvozku a oje
a u modelů od užitečné hmotnosti
16 t je také nové umístění pístnice
v přední části návěsu. Tento systém
by měl být  v budoucnu  využíván
i u dalších modelů.

Pokud si zákazník mezi nabíze-
nými modely nenajde takový, který
by odpovídal jeho požadavkům, může
si nechat zkonstruovat návěs podle
vlastních představ. „V rámci našeho
konstrukčního pracoviště jsme schop-
ni vyrobit jakýkoliv návěs na míru do
zemědělských i nezemědělských pro-
vozů, včetně rozmanitých barevných
odstínů," poznamenal Fuchsík.

Kvalitní nápravy
Německá firma BPW Bergische

Achsen KG, jejíž nápravy budou od
příštího roku součástí traktorových
návěsů BIG, je v oblasti zemědělských
strojů vedoucím evropským výrobcem
náprav a podvozkových agregátů pro
návěsy a přívěsy. Jako zajímavost lze
uvést její spolupráci s výrobci ze-
mědělské techniky Claas, Krone,
Póttinger, John Deere či Fliegl.

V sortimentu BPW je možné vybí-
rat holé nápravy nebo kompletní agre-
gáty včetně pérování. Kromě klasic-
kých listových per vhodných spíše do
lehčího terénu nabízí i bogie agregáty
pro těžký provoz s výkyvem až 300
mm. Firma BWP provádí brzdové i jízd-
ní zkoušky nejen v terénu, ale i na
speciálních zkušebních zařízeních.
Vlastní výzkumné centrum o rozloze
3 000 m2 provádí zátěžové i jiné testy
na veškeré komponenty. Všechny ná-
pravy a pérování procházejí katafo-
retickou povrchovou úpravou KTL,
nevyžadují tedy další nástřik a jsou
dokonale chráněné proti korozi. Na
významu v dnešní době získává použití
řiditelné nápravy. Její nasazení šetří ne-
jen finance díky snížené spotřebě paliva
a menšímu opotřebení pneumatik, ale
i zlepšuje manévrovatelnost a šetří
povrch a0 už vozovky nebo pole.
Zemědělská řiditelná náprava firmy

BPW těží z dlouholetých zkušeností ve
vývoji silniční verze. Je vybavena
párem speciálních přítlačných podlo-
žek, které zajiš0ují stabilizaci nápravy
až do rychlosti nad 40 km/h. Toto
řešení je firmou BPW patentované. Jak
na závěr poznamenal Ing. Fuchsík,
zemědělci se mohou o kvalitě nových
modelů traktorových návěsů BIG sami
přesvědčit, a to například na výstavě
Techagro 2010 a dalších podobných
akcích, kam firma všechny srdečně zve.

Text Lenka Tatarčíková
Foto: firma S-Profit Opava s. r. o.
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S novou typovou řadou traktorových návěsů letos na náš trh přišla
společnost S-Profit Opava s. r. o., která svou činností navazuje na více
než padesátiletou tradici výroby návěsů na Opavsku. Společnost má
v nabídce sedmnáct modelů s užitnou nosností od 2,1 až do 20 t. Ty
v uplynulých měsících prošly řadou inovací a další je čekají příští
rok. Oficiální představení zcela nové verze je plánováno na Techagro
2010.

Jednatel společnosti Ing. Ladislav Fuchsík

Traktorový návěs BIG 20000 ve verzi
s třístranným sklápěním

BIG 18000 v modré barvě s výsypným
šnekem AGRIMONT


