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Agrární obzor

Traktorové návěsy BIG z Opavy
jsou v Agrochovu Jezernice
náležitě využity

Snímek návěsu BIG 27 000, jak jinak než s výkonným traktorem
na mechanizačním středisku Agrochovu Jezernice
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Otázka včasného a rychlého zvládnutí zejména sklizňových prací
znamená pro každý zemědělský podnik využití výkonné mechanizace. Nejen na poli, ale i pro další přepravu úrody a dalších komodit. Tento atribut zastávají i v Agrochovu Jezernice a.s. hospodařící na výměře 5 500 hektarů zemědělské půdy, která se rozkládá
na území Moravské Brány i podhorské oblasti Oderských vrchů.

Agrární obzor navštívil jezernickou společnost za účelem ověření, jak účinně zde pomáhají
traktorové návěsy řady BIG, které
vyrábí a dodává firma S-Profit
Opava s.r.o. Průvodcem a nanejvýš povolaným člověkem z vedení
Agrochovu a.s. nám byl hlavní
mechanizátor pan Roman Horník. V rozhovoru jsme se dostali
od představení společnosti až
po podrobnější informace k dané
technice.
„Naše společnost byla založena
v roce 1996, v současné době hospodaří na katastrech obcí Jezernice, Týna nad Bečvou, Drahotuší
a Stříteže n.L. Hlavními oblastmi
činnosti je rostlinná výroba s produkcí pšenic, ječmenů, ovsa, žita,
kukuřice na zrno, řepky, máku
a cukrovky. Specialitou jsou
ovocné sady a nabídka vlastních
školařských výpěstků. Živočišná
výroba je zaměřena na chov českého strakatého skotu s výrobou mléka a uzavřeným obratem stáda,“ říká Roman Horník.
Jak dodává, daná střediska či
lépe řečeno akciově propojené
společnosti jsou dnes centrálně

řízeny s cílem maximálně využít
nakoupené výkonné technologie
k obhospodařování pozemků.

Tři užiteční pomocníci
Mezi takovou špičkovou techniku v jezernické společnosti
patří od roku 2013 i dva výše
uvedené návěsy značky BIG, a to
tříosé BIG 27 000, ke kterým
přibyl v loňském roce i dvouosý návěs BIG 16 000. O důvodu
jejich pořízení hovoří opět šéf
mechanizace pan Horník: „Ještě
u nás dosluhují starší a zdaleka
ne tak vybavené návěsy, nicméně
potřebovali jsme provozní techniku zejména na dopravu sklizeného obilí z pole na další ošetření
a též vojtěškové a travní hmoty
na senáže a objemu sklizené
kukuřice do silážních jam či vaků.
A také takový návěs můžeme
vhodně a úsporně agregovat
s našimi traktory s výkonem
300 ks. U kombajnu při sklizni
obilí využíváme překládací vůz
Horsch Titan, který svým objemem dokáže naplnit právě návěs
BIG, který nepouštíme pokud to
jde na pole kvůli omezení utužo-

Hlavní mechanizátor společnosti Agrochov Jezernice Roman Horník

vání půdy. Byť je návěs vybaven
nejširším možným typem pneumatik schválených pro provoz
na pozemních komunikacích.
A ja k s i v y bra li jez erničtí právě návěsy BIG? Podle
Romana Horníka šlo při posouzení dalších značek na trhu právě
ze strany S-Profitu o zajímavou nabídku právě pro vyvážený poměr ceny a užitné hodnoty, kdy opavská firma ještě
udělal na návěsech drobné inovace na přání zákazníka. Zkušenosti s návěsy BIG jsou v Agrochovu velmi dobré, kdy i přes
jejich celoroční náročný provoz dosud nebylo třeba žádných
servisních úkonů. Jako doplněk
zakoupili v Agrochovu a.s. i šnekový dopravník pro tříosý návěs
BIG 27 000, a v takové úpravě
pak návěs slouží i na dovoz hnojiv na pole k rozmetadlu.

Kvalita z S-Profitu Opava
A co říká k výrobkům firmy
šéf prodeje S-Profitu Opava
pan Petr Staněk? „Naše firma
se samozřejmě nemůže rovnat
s ostatními špičkovými výrobci
dopravní techniky co se týká
množství vyrobených kusů, ale
v ohledu kvality jsem přesvědčen, že se beze studu můžeme
rovnat s jakýmkoliv konkurenčním výrobkem nehledě na jeho
cenovou relaci. Návěsy děláme
doslova s láskou a každý kus
před svou cestou k zákazníkovi
je vždy perfektně připraven plnit
jeho nejnáročnější požadavky.
Všechny vozy jsou konstruovány
tak, aby vydržely i každodenní
přetěžování, kterému se snad
nevyhne žádný návěs v Česku.
Nápravy jsou předimenzovány
u každého typu a to vždy minimálně o dvě tuny, rám tvoří 8 mm

Návěs při dovozu zelené hmoty do silážní jámy

silný uzavřený svařenec s četným
příčným vyztužením. Podvozek
společně se silnými nápravami
tvoří kvalitní základ poctivého
českého návěsu z Opavy.
Dalším prvkem, kterým se
naše návěsy odlišují od konkurence, je uložení hydraulického
pístu do přední části vozu jako
u kamionových návěsů. Tuto variantu používáme u našich největ-

ších vozů BIG 16-22000 a BIG
20-27000. Tento systém má pouze
samé výhody, jako např. až o tunu
nižší váhu korby, kdy díky minimálnímu tlaku na korbu není
třeba podlahu tolik vyztužovat
jako u klasických pístů a díky
malé zátěži nehrozí při přetěžování popraskání vany, která je
mimochodem svařená po celé
délce. U nás tmel nehledejte.

Vozy jsou již v základní
výbavě na velmi vysoké úrovni,
která předčí většinu naší konkurence, vůz je standardně dodáván na širokých českých pneumatikách MITAS, standardem
je u větších návěsů hydraulická
odstavná noha, hydraulická aretace nápravy při vyklápění, atd.
Samozřejmostí u naší firmy je
možnost si vůz nezávazně vyzkou-
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šet na svém poli, kdy si zemědělec
sám ověří, že si kupuje špičkový
návěs za rozumné peníze. Musím
říct, že pokud zákazník opravdu
vážně uvažoval o koupi dopravní
techniky a půjčil si náš návěs
na vyzkoušení, tak z drtivé většiny již na dvoře zůstal,“ dodává
Petr Staněk.
Od počátku jejich nabídky
prodala firma již stovky návěsů
nejen v České republice, Polsku,
ale také na Slovensku , kde působí
na trhu jako S-Profit Slovakia
s.r.o., mimo jiné i z tohoto důvodu
nedávno vystavila své výrobky
i na Agrosalonu v Nitře, především techniku značky BIG a nově
i stroje Holandské značky TULIP
specialistu na přípravu půdy, kterou je firma S-Profit Opava s.r.o.
dovozcem do ČR.
Na závěr popřejme jak kolektivu Agrochovu Jezernice letošní
úspěšný pěstitelský i chovatelský
rok a společnosti S-Profit Opava
další spokojené zákazníky, nejen
u vysoce užitečných návěsů BIG.
Jiří Novotný
Foto autor a archiv Agrochovu Jezernice a.s.

