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 Secí stroj s vlastnostmi peříčka
Secí stroje slovenského výrobce PNEUSEJ začínají v posledních letech znovu expandovat na český trh. 
K renesanci těchto pneumatických secích strojů přispělo zejména nové výhradní zastoupení, které v roce 2013 
získala společnost OPaLL-AGRI s. r. o. Portfolio secích strojů Pneusej uspokojí požadavky na kvalitní výsev jak 
u velkých zemědělských podniků, tak i specifické požadavky menších farmářů.

Jedná se o pneumatické secí stroje se 
záběrem od 2,5 do 8 m s dobře pří-
stupnou násypkou pro snadné vysý-
pání vaků, s jednoduchým a přesným 
nastavením výsevku, kvalitním zapra-
vením a uložením zrna moderními 
výsevy typu DXD.
Zejména v posledních dvou letech 
se k nejprodávanějším typům strojů 
PNEUSEJ řadí nesený secí stroj s typo-
vým označení PLUMA, což v anglickém 
překladu znamená peříčko. Právě ten-
to název charakterizuje hlavní užitnou 
vlastnost stroje, a sice velmi nízkou 
hmotnost, která umožňuje agregaci 
i s traktory nižších výkonových a hmot-
nostních tříd. Stroj je tak velice vhodný 
nejen pro menší farmáře, ale oblíbili si 
ho také začínající zemědělci, pro které 
je lákavá rovněž příznivá pořizovací 
cena. Tento stroj lze použít samostat-
ně nebo po velice rychlém připojení lze 
stroj agregovat s rotačními bránami. 
Jeden ze secích strojů Pneusej PLUMA 
nalezneme také na farmě Müllerových, 
jejichž rodinné hospodářství se rozklá-
dá v katastru obce Slezské Pavlovice 
v severovýchodním cípu naší republiky 
zvaném Osoblažsko. Müllerovi hospo-
daří na výměře přibližně 100 ha a mezi 
hlavní plodiny patří především pšenice, 
řepka a cukrová řepa. Jak uvedl maji-
tel farmy a otec rodiny Pavel Müller, 
s firmou OPaLL-AGRI s. r. o., která je 
dodavatelem strojů Pneusej, ale také 
výrobcem vlastní půduzpracující techni-

ky, spolupracuje již řadu let. „První 
stroj, který jsme od OPaLL-AGRI kou-
pili, byl nesený pluh Jupiter. Na tomto 
stroji jsme si vyzkoušeli jak kvalitu do-
dávaného produktu, tak i dostupnost 
náhradních dílů a kvalitu servisu. Od 
té doby nám spolupráce velice dobře 
funguje.“ Tento názor dokládá Pavel 
Müller i dalším strojem, který mají na 
dvoře a sice čtyřmetrovým kombinova-
ným kypřičem pro přípravu seťového 
lože SATURN III 4S. Kombinovaný kypřič 

Müllerovi zakoupili zejména s ohledem 
na produkci cukrové řepy, pro kterou je 
kvalitně připravené seťové lůžko zákla-
dem dobré sklizně.
Na jaře loňského roku pak na farmu 
zakoupili nový secí stroj, který rov-
něž dodala firma OPaLL-AGRI s. r. o., 
a sice již výše zmíněný secí stroj Pneu-
sej PLUMA 3 v kombinaci s rotačními 
bránami Perugini. Proč padla volba 
na tento stroj, jsme se znovu zeptali 
hospodáře.

„Secí stroj, který jsme používali dříve, 
již neplnil naše požadavky na kvalitu 
setí, proto jsme se rozhodli pro nákup 
nové secí kombinace. Na stroji Pluma 
nás zaujala zejména nízká hmotnost 
a také cena, která pro nás byla důleži-
tá s ohledem na agregaci s traktorem 
Mc Cormik.”
Jen pro doplnění uvádíme, že secí 
stroj Pneusej Pluma v záběru tří met-
rů váží podle stupně výbavy v rozme-
zí 619–1150 kg (hmotnost prázdného 

ky, spolupracuje již řadu let. „První Müllerovi zakoupili zejména s ohledem „Secí stroj, který jsme používali dříve, 

Pavel Müller a synové u nového 
stroje Pneusej PLUMA 3
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vysoká kvalita

stroje bez osiva) a má zásobník osiva 
o objemu 850 l. Ke snížení hmotnosti 
přispělo nejen přepracování rámu stro-
je, ale především umístěním násypky 
na osivo co nejblíže k traktoru, což 
podstatně usnadnilo traktoru zvedá-
ní stroje. Ovládání stroje je zajištěno 
komfortně z kabiny traktoru pomocí 
elektroniky nesoucí název Drillmat, 
která řídí nejen vlastní setí, ale také 
ovládání dalších prvků jako kolejové 
řádky či znamenáky. Tento modul záro-
veň informuje traktoristu o stavu osiva 
v násypce a otáčkách ventilátoru, který 

dopravuje osivo z dávkovače do rozdě-
lovače. Součástí agregace jsou i rotační 
brány Perugini, které rovněž dodala 
společnost OPaLL-AGRI s. r. o. Brány se 
vyznačují vysokou spolehlivostí a ve vý-
bavě s packerválcem připraví půdu tak, 
že setí a zejména velice důležité vzchá-
zení rostlin je dokonalé.
Jak Pavel Müller dále uvedl, i přesto 
že stroj užívají teprve prvním rokem, 
jsou s jeho prací velmi spokojeni. Kva-
lita zasetí se projevila ihned, zejména 
rovnoměrností a hustotou porostu 
a i přes sucho, které Slezsko postihlo 

téměř nejvíce z celé republiky, bylo 
dosaženo velmi vysokých výnosů.
Stroj se tak zařadil mezi další techniku 
dodanou firmou OPaLL-AGRI s. r. o., 
se kterými jsou spokojeni a i díky ní 
dosahují dobrých výsledků, což do-
kládá i celkově 8. místo v celostátní 
soutěži Zemědělec roku 2015.
Secí stroj Pluma i další techniku z pro-
dukce Pneusej si budou moci návštěv-
níci prohlédnout na blížící se výstavě 
TECHAGRO v Brně, kde budou stro-
je vystaveny na stánku společnosti 
OPaLL-AGRI s. r. o.

Již nyní má společnost OPaLL-AGRI 
s. r. o. řadu objednávek na tyto kvalitní 
secí stroje, které budou dodávat v prů-
běhu letošního roku. Kontaktujte proto 
pracovníky společnosti pro vypracování 
nezávazné cenové nabídky. Vzhledem 
k možné variabilitě výbavy strojů a spe-
cifickým požadavkům každého zákazní-
ka je důležité nastavit výbavu stroje tak, 
aby výsledek práce secího stroje splnil 
očekávání každého zákazníka.

Petr Jedlička,

OPall-AGRI s. r. o.

DXD výsevy přesně uloží osivo do půdy K secímu stroji Pneusej lze doobjednat širokou škálu příslušenství


