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OPaLL-AGRI predstaví to najlepšie
OPaLL -AGRI je českou 
strojárenskou fi rmou, 
pre ktorú predstavuje 
slovenský trh najväčšie-
ho exportného partnera. 
Portfólio poľnohospodár-
skych strojov sa rozrástlo 
v posledných rokoch do 
šírky a dnes ponúka viac 
ako 15 rôznych typov 
strojov. Väčšina strojov je 
už na slovenskom dob-
re známa a etablovaná, 
v rámci výstavy Agrosalón 
2019 však budú prezen-
tované aj novinky rokov 
2019 a 2018. 

Aj to je dôvodom, pre-
čo budú tento rok stroje 
OPaLL -AGRI vystavené na 
rekordnej ploche takmer 
500 m štvorcových. Ako je 
už u  tejto českej � rmy dob-
rým zvykom, časť expozície 
bude tiež vyčlenená pre vzá-
jomné rokovania pri príleži-
tosti obchodných či spolo-
čenských stretnutí. Výstavu 
strojov opavského výrobcu 
doplní tiež sortiment do-
máceho výrobcu Pneusej, 
s  ktorým OPaLL -AGRI aj 
jeho slovenskí partneri úzko 
spolupracujú.

OPaLL -AGRI nie je 
len značka pluhov 
a kompaktorov

Naša spoločnosť bola 
v  skorších dobách známa 
predovšetkým ako dodávateľ 
kvalitných pluhov a  kom-

binovaných kypričov pre 
presnú prípravu osivového 
lôžka. Vďaka dlhodobému 
kontinuálnemu vývoju sa 
dnes môžeme pýšiť širokou 
škálou strojov na spracova-
nie pôdy, z  ktorej niektoré 
získavajú ocenenie aj na 
prestížnych poľnohospodár-
skych výstavách. Aj cez vývoj 
strojov sa však nezabudlo 
ani na technický rozvoj pô-
vodných predajných ťahú-
ňov � rmy. Napríklad kombi-
nované kyprič SATURN už 
dospeli do svojej IV. generá-
cie a ponúkajú mnohé inova-
tívne technické riešenia, ako 
je čelná smykovacia lišta, 
nové bezúdržbové ložiská 
či zvýšenie komfortu obslu-

hy v  podobe hydraulického 
nastavenia pracovnej hĺbky. 
Veľký posun potom zazna-
menal aj nosič NEPTUN, 
ktorý dnes dokážeme osadiť 
tromi druhmi pracovného 
príslušenstva – kombinova-
ným kypričom, diskovým či 
radličkovým kypričom.

Jedinečný podrývák 
ocenený na výstave 
TECHAGRO 2018

Podrývák, ktorý spoloč-
nosť prvýkrát predstavila 
na výstave AGRITECH-
NICA 2018 v  Hannoveri, 
zaznamenal u  poľnohos-
podárov nebývalý záujem, 
ktorý sa okamžite premenil 

na predajný úspech. Tento 
zdanlivo jednoduchý stroj 
dokáže efektívne hospodá-
riť s  pôdou a  pôdnou vla-
hou, čo je v  dnešnej dobe 
témou číslo jedna. Za prí-
nos pre zlepšenie pôdnych 
vlastností tiež dostal pre-
stížne ocenenie na výstave 
Techagro 2018. Stroj je 
vyrobený v tradičnej kvalite 
OPaLL -AGRI a  vďaka svo-
jej robustnosti dostal názov 
HEKTOR, ktorý vystihu-
je jeho kvality aj výsledok 
práce. Na výstave budú pri 
tomto stroji tiež prezento-
vané poľné pokusy, ktoré 
sa robili v  roku 2017/18 
a  prekvapivé výsledky prá-
ce stroja. HEKTOR je tiež 

vďaka priaznivej cene stro-
jom, ktorý by nemal chýbať 
na žiadnej slovenskej farme 
či družstve.

Cambridge valce VEGA II 
– horúca novinka

Doslova horúcou no-
vinkou je nová generácia 
Cambridge valcov VEGA  II. 
Stroje nahrádzajúce pôvod-
ný variant boli testované 
v  predošlých rokoch a  teraz 
prichádzajú aj na trh Sloven-
ska. K dispozícii sú zatiaľ dva 
typy stroja v zábere 6,3 a 8,3 
metrov. Valce majú niekoľko 
technických vylepšení a ino-
vatívnych riešení. Najväčší 
rozdiel nájdeme v  sklápaní, 
keď pôvodné kombinované 
rozkladanie nahradilo plne 
hydraulické. Maximálne sa 
tak zvýšil komfort obsluhy. 
Koncepcia rámu umožňu-
je pripevnenie takzvaného 
crossboarde, teda smykova-
cej lišty tvorenej pružnými 
perami. Zásadnou preme-
nou prešli tiež samotné kotú-
če, ktorých tvar bol zmenený 
tak, aby bola posilnená odol-
nosť voči nárazu, obruč kole-
sa podopiera päť robustných 
lúčov. Zmenou kolesa sa tiež 
docielila vyššia hmotnosti 
stroja a  tým lepšie utuženie 
pôdy. Príjemnou správou 
tiež je, že napriek všetkým 
technickým zmenám k  lep-
šiemu sa takmer nezmenila 
predajná cena, ktorá je tak 
ešte atraktívnejšia.

Pegas a Triton zaistí prácu 
na strnisku

Pre úpravu polí po zbe-
re sú určené najmä stroje, 
ktoré dokážu rýchlo a  efek-
tívne rozrušiť povrch pôdy 
a  pritom zabrániť zbytoč-
nému výparu vody. Také sú 
aj ďalšie opavské novinky. 
Zástupcom diskových pod-
mietačov TERRADISC je 
stroj PEGAS II. Tento kyprič 
s priemerom diskov 510 mm 
je určený prevažne na plyt-
kú podmietku či ako stroj 
na porovnanie poľa pred 
sejbou. Prepracovaný pra-
covný uhol diskov zaisťuje 
odrezanie zeminy a jej doko-
nalé premiešanie ruka v ruke 
s  nízkymi požiadavkami na 
ťahovú silu a  úsporu paliva. 
Stroj je k dispozícii v nesenej 
verzii 3, 4 a 5 m či ako príslu-
šenstvo podvozku NEPTUN 
v  8- či 10-metrovom preve-
dení. Novým radličkovým 
kypričom je TRITON II, čo 
je stroj s pracovnými orgán-
mi umožňujúcimi spraco-
vanie a kyprenie pôdy až do 
hĺbky 30 cm. Tri rady radlíc 
a  rad zmiešavacích diskov 
zaručujú perfektný výsledok 
pri likvidácii burín a  pozbe-
rových zvyškov. Tento stroj, 
vyrábaný v záberoch 3 a 4 m, 
je tak predstaviteľ technoló-
gie, ktorú možno využiť aj 
v prípade bezorbového agro-
technického postupu.
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