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S láskou k půdě – slogan, který zavazuje
Tuzemského výrobce zemědělských strojů firmu OPaLL-AGRI, s. r. o., všichni zemědělci dobře znají a na polích 
je to vidět. Jasně červená barva, kterou tento výrobce používá, opravdu nejde přehlédnout a každým rokem 
se zvyšuje počet dodaných strojů na tuzemský trh. 

Je to ale především zásluhou českých 
zemědělců, kteří věří této značce 
a pro naši firmu je to závazkem a zá-
roveň hnacím motorem do další prá-
ce. Naše stroje na zpracování půdy 
míří nejen do ČR, ale také do celé Ev-
ropy i mimo evropský trh. Každým ro-
kem dochází k navýšení kapacity na-
šeho moderního výrobního závodu. 
 V posledních několika letech řeší ev-
ropští zemědělci problémy s nedostat-
kem vody. Všichni výrobci strojů na 
zpracování půdy reagují na tuto vznik-
lou situaci tím, že se snaží vyvíjet a do-
dávat  zemědělcům takovou techniku, 
která co nejvíce hospodaří s aktuální 
půdní vláhou. Také naše firma si uvě-
domuje závažnost této problematiky 
a vyvíjí a testuje nové stroje a opo-
třebitelné náhradní díly. Tradiční vý-
roba nesených a polonesených pluhů 
a kompaktorů zůstává naším hlavním 
nosným produktem, jehož kvalita je již 
léty prověřena. Nyní si pojďme před-
stavit některé naše další stroje:

Diskové brány PEGAS II
Diskové brány PEGAS II jsou univer-
zálním nářadím pro posklizňovou 
úpravu půdy, uplatnění naleznou 
také v předseťové přípravě. Stroj je 
vybaven dvěma řadami disků o prů-
měru 520 mm jištěných proti přetí-
žení pomocí gumových válců. Stroj 
lze vybavit různými typy opěrných 
válců, podle daných půdních podmí-
nek. Diskové brány PEGAS se ujaly 

na českém trhu a velice dobře se pro-
dávají prakticky ve všech poskytova-
ných záběrech. Jak nejmenší třímet-
rové záběry za traktory o výkonu asi 
100 k, tak velkozáběrové osmi a de-
setimetrové verze, které jsou určeny 
pro naše nosiče nářadí NEPTUN. Řada 
podniků již reaguje na legislativní 
omezení v používání pesticidů, a pro-
to zkouší a pořizuje do svých provo-
zů právě tyto naše diskové brány 
PE GAS II. Velké podniky oceňují také 
variabilitu při použití nosiče Neptun, 
který dokáže během velice krátké 
doby odpojit diskové brány PEGAS II 
a zapřáhnout kombinovaný kypřič 
SATURN IV.

Třířadý radličkový kypřič 
TRITON II
Třířadý radličkový kypřič TRITON II je 
stroj určený pro široké spektrum pra-
covních operací – od podmítky až po 
hloubkové kypření. Variabilní opo-
třebitelné díly umožňují zpracování 
půdy v různých hloubkách s různou 
intenzitou prokypření půdy. Stroj 
se dodává s jištěním proti přetížení 
střižným šroubem nebo pružinovým 
systémem. V základní výbavě nalezne 
zákazník komfortní hydraulické na-
stavování hloubky práce. Také tento 
stroj lze osadit různými typy opěr-
ných válců tak, aby vždy vyhovoval 
co nejlépe daným podmínkám. Řada 
podniků stojí nyní před problémem, 
jak postupovat při splnění protieroz-

ní vyhlášky. Tam, kde bude v budouc-
nu orba omezená, ne-li zcela zaká-
zaná, bude třířadý radličkový kypřič 
Triton II vhodnou volbou.

Hloubkový podrývák 
HEKTOR – trefa do černého
Hloubkový podrývák HEKTOR je stroj 
určený k podrývání vrstvy ornice a pod-
orničí do hloubky až 45 cm. Stejně jako 
Triton je to stroj, který je vhodný jako 
alternativa k orbě či jakékoliv jiné pů-
dozpracující technologii. Stroj svým 
přejezdem půdu postupně nadzvedne, 
čímž dochází k popraskání zpracované 
vrstvy a následně ji díky válci přitlačí 
zpět. Půda je tak provzdušněná a je 
obnoveno přirozené vzlínání a vsa-
kování vody. I přes snahu výrobců ze-
mědělské techniky utužovat přejezdy 
půdní profil co nejméně, např. použi-
tím nízkotlakých pneumatik, dochází 
často na okraji pozemků při otáčení 
těžké techniky k masivnímu utužení 
půdního profilu. Hloubkový podrývák 
HEKTOR nezpracovává vrchní část or-
nice, pracovní orgány pracují v předem 
určené hloubce, a proto lze tento stroj 
použít i na silně erozně ohrožených 
pozemcích. Již po dva roky je tento 
stroj v letních měsících dopředu zcela 
vyprodán, a to i přes razantní navýšení 
produkce. S tímto strojem také slavi-
la naše firma úspěch na mezinárod-
ní výstavě Techagro 2018 v Brně, kde 
jsme získali prestižní ocenění Grand 
Prix v kategorii Soil Water Retention 

Friendly, tedy ocenění stroje za příz-
nivé působení na půdní vlastnosti (fy-
zikální, chemické, biologické) vedoucí 
ke zlepšení retenční funkce půdy. Jeli-
kož podrývák Hektor zpracovávanou 
půdu zanechává v původních půdních 
vrstvách a nezpracovává vrchní část 
ornice, používají často zemědělci také 
tento stroj i k podrývání luk a pastvin. 
Na rozdíl od jiných strojů nevytahuje 
Hektor na povrch půdy kameny ani 
tzv. mrtvou zem.

Cambridge válce VEGA II – 
novinka roku 2019
Novinkou pro letošní rok je nová řada 
cambridge válců VEGA II. Stroj v sobě 
konstrukčně snoubí přednosti dříve 
vyráběných válců Virgo s jednoduchos-
tí a cenovou dostupností válců VEGA 
první generace. Vznikl tak zajímavý 
stroj pro široké spektrum využití. Cam-
bridge válce VEGA II jsou dodávány 
ve dvou záběrech a umožňují použití 
crossboardu (smyku) pro strhnutí hru-
bé brázdy a rozdrobení hrud pro pří-
pravu půdy před setím. Válce jsou vy-
bavené pětiloukoťovými koly z kvalitní 
litiny se zesíleným profilem, které zajiš-
ťují dlouhou životnost. Válce jsou plně 
hydraulicky rozkladatelné, což umož-
ňuje rychlé rozložení a složení stroje.

Dodvoz secích strojů 
PNEUSEJ
Firma OPaLL-AGRI, s. r. o. je výhrad-
ním importérem pneumatických se-
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cích strojů PNEUSEJ do České republi-
ky. Slovenský výrobce, podobně jako 
firma OPaLL-AGRI, s. r. o., investuje 
značné prostředky do vývoje nových 
strojů.
Portfolio vyráběných secích strojů je 
široké a secí stroj si u nás vybere jak 
farmář s menší výměrou, tak velký ze-
mědělský podnik.

Tažený secí stroj VENGA
Jedná se o tažený secí stroj, který se 
vyrábí v záběrech 4 m, 4,5 m, 5 m 
a 6 m, a čeští zemědělci oceňují hlav-
ně to, že například šestimetrová verze 
může jet v agregaci s tahačem o vý-
konu asi 100 až 120 k. Silnější tahač 
tedy nemusí být blokován secím stro-
jem, ale může být zapojen do těžších 
polních prací, jako je orba a předse-
ťová příprava. Venga má násypku na 
osivo o objemu 1800 l, je vybavena 
jedním dávkovačem a doprava osiva 
od dávkovače k výsevům je zajištěna 
pneumaticky. Ventilátor může být 
poháněn jak mechanicky, tak hydrau-
licky, také dávkovač může být pohá-
něn mechanicky od kola secího stroje 
nebo pomocí elektromotoru. Jedná 
se o velmi žádaný stroj. Jelikož je setí 
velice specifická a náročná pracov-

ní operace a výběr sečky tomu tedy 
odpovídá, disponuje naše firma také 
zkušebními stroji, které často zákaz-
níci před zakoupením vlastní sečky 
testují u sebe ve svých podmínkách.

Tažený secí stroj FANTOM
Secí stroj FANTOM je stroj, jenž je vy-
baven pasivní dvouřadou diskovou pří-
pravou, která zajistí zpracování půdy 
před setím i za přítomnosti většího 
množství posklizňových zbytků na poli. 
Řada pneumatik rovnoměrně urovná 
a utuží zpracovaný profilu a zároveň 
rovnoměrně rozloží hmotnost.
Následné diskové výsevy DXD zajistí 
rovnoměrné uložení osiva. Jedním 
přejezdem je tedy hotovo.
Zásobník na osivo 3 400 l napovídá, 
že stroj je určen na velké výkony.
I tento model si mohli zemědělci na 
českých polích vyzkoušet a odezva je 

vynikající. Stroj může směle konku-
rovat ve své kategorii renomovaným 
výrobců secích strojů. Cenově je ale 
jistě porazí.

Nesená secí kombinace 
PLUMA
PLUMA se prodává v České republice 
již několik let. Jedná se o menší secí 
kombinaci o záběru 2,5 a 3 m, která 
je s násypkou 850 l určena menším 
farmářům, kteří chtějí secí kombina-
ci a mají traktor do 140 k. Tento secí 
stroj se dá pověsit na jakékoliv rotač-
ní brány. 

Nesený secí stroj MSh 
Farmáři s menší výměrou, popř. 
s traktorem nižší výkonové řady čas-
to volí secí stroj typu MSh. Jedná se 
o model, který se vyrábí v záběru 
4 a 4,5 m, je hydraulicky sklopný 

a násypku na osivo má o objemu 
1150 l. Výhodou tohoto stroje je ve-
lice příznivá cena.

Přední zásobník FT1, FT2
Přední zásobníky jsou určeny na osivo 
nebo hnojivo, které je dopravová-
no k secímu nebo půdozpracujícímu 
stroji. Přední zásobník dávkuje hnoji-
vo nebo osivo, které je následně do-
praveno k rozdělovači a dále k výsev-
ním jednotkám. Tyto zásobníky často 
dokupují zemědělci, kteří si pořídili 
strip-till secí stroj. 

Firma OPaLL-AGGRI, s. r. o. spolupra-
cuje s řadou firem a pokrývá tak pro-
dejně i servisně celou Českou repub-
liku. Samozřejmostí je vybavený sklad 
s náhradními díly.
Pro více informací navštivte naše www 
stránky – www.opall-agri.cz a kontak-
tujte naše obchodní zástupce.
Zároveň vám můžeme poslat ne-
závaznou cenovou nabídku, popř. 
přijet přímo k vám na osobní 
schůzku.

Bc. Pavel Bílek

Produktový manažer – 

secí stroje Pneusej

www.opall-agri.cz

CAMBRIDGE VÁLCE
pracovní záběry   3   6,3   8,3 m
l itinové cambridge válce
p lně hydraulicky rozkladatelné
umožňuje kombinaci s pružným 
smykem Crossboard
 

litinová kola:
     5-ti loukoťové kolo se zesíleným profilem 
     hladké kolo 530 mm, zubaté kolo 550 mm
osvětlení 
     
 

Tomáš Růžička      Tel.: +420 737 245 926

Martin Svoboda       Tel.: +420 721 785 460, Václav Košatka   Tel.: +420 777 647 342 
    

Pardubický, Vysočina, Královehradecký, Liberecký, Ústecký, Středočeský kraj

Vysočina, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský kraj

Libor Kořistka             Tel: +420 737 245 935

Tomáš Zahel                Tel: +420 734 750 807
Moravskoslezský kraj

Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský kraj

Prodejní a servisní zastoupení  ve všech regionech ČR:

VEGA II
ola:

u nasich obchodnich z
astupcu

´
´ ´´

VEGA ii


