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Antické bojovníky můžete potkat Antické bojovníky můžete potkat 
i na českých políchi na českých polích

A právě univerzální secí stroj Centu-
rion 600F byl jedním ze strojů, před-
stavených na setkání prodejců v Kan-
sas City. Ačkoliv my jsme se s ním 
setkali za velkou louží, mnozí jeho 
kolegové jezdí i po českých polích 
a svou konstrukcí je určen pro Evropu, 
kde je také ve Velké Británii vyráběn.

Vše je chráněno
Tento římský bojovník v sobě spoju-
je velkou denní výkonnost, přesnost 
a spolehlivost. Svým uživatelům při-
náší i celou řadu zajímavých funkcí, 
snadnou ovladatelnost a na svém 
kontě má i pár patentovaných ře-
šení. Nabízen je v tažené verzi s šes-
timetrovým pracovním záběrem se 
zásobníkem o objemu 4100 l, talířo-
vou přípravou půdy a kotoučovým 
secím ústrojím. Na první pohled stroj 
zaujme svým designem, který kromě 
krásy přináší hlavně praktičnost. Jde 
například o kompaktnost. Všechny 
součásti, potenciálně náchylné k po-
škození v polních podmínkách, jsou 
schovány pod plastové kryty. Chrá-
něny jsou tak jak hydraulické hadice, 
tak elektrické kabely nebo například 
ventilátor. Ke všemu je ale snadný 
přístup odklopením jednoho krytu na 
boku stroje. 

Zásobník, který může být uložený na 
tenzometrických čepech, je svařovaný 
a jeho kapacita může být rozdělena 
mezi osivo a hnojivo, a to v poměru 
buď 50 : 50, nebo 60 : 40. Na přední 
straně je namontován žebřík zajišťu-
jící snadný přístup k plnicímu otvoru 
zásobníku. Je tu také velké průhledo-
vé okno, kterým je i z kabiny traktoru 
do zásobníku vidět. Vraťme se ale ješ-
tě k uložení zásobníku. Právě systém 
tří tenzometrických čepů je jedním 
z patentů stroje. Jejich hlavní výho-

Příprava před setím
Celá pracovní operace je zahájena dvě-
ma řadami talířů o průměru 460 mm. 
Talíře jsou vyrobeny z odolné oce-
li a na koncích jsou opatřeny zuby. 
Uchyceny jsou vždy po dvou na slupici 
a jištěny jsou pryžovými segmenty. 
Jejich výhodou je bezúdržbovost. 
Specifické nastavení pracovního úhlu 
zajišťuje velmi dobrou průchodnost 
stroje i v těžkých podmínkách. K dob-
ré průchodnosti přispívá i dostatečně 
velký prostor mezi přední a zadní řa-
dou (650 mm) i optimální vzdálenost 
mezi talíři v řadě (250 mm). Talířová 
pracovní sekce má za úkol celoplošně 
zpracovat půdy před setím a právě 

da tkví v automatické regulaci tlaku 
v hydraulické soustavě na křídlech 
stroje podle aktuálního objemu osi-
va v zásobníku. Měřena je hmotnost 
zásobníku, a tedy i zatížení stroje 
pod zásobníkem. Na bocích stroje je 
pak dopočítán hydraulický přítlak, 
tak aby stroj sel v každém okamžiku 
rovnoměrně do nastavené hloubky. 
Další výhodou je fakt, že stroj v kaž-
dém okamžiku ví, kolik osiva má ješ-
tě v zásobníku, a obsluha s tím může 
kalkulovat.

Víte, co mají společného profesionální římský důstojník Centurion 
a univerzální secí stroj Great Plains? Oba se pouští do boje s cílem 
vybojovat to nejlepší pro svého velitele. Nevím, jak antickým 
bojovníkům, ale flotile univerzálních secích strojů Great Plains 
Centurion, soudě podle oblíbenosti jejich majitelů, se to daří.

Na setkání prodejců v Kansas City byl představen inovovaný 
univerzální secí stroj Centurion 600F.

Na poli jsme ho zastihli ještě 
v barvách společnosti Simba
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díky tomu je možné stroj použít jak 
v konvenčních orebných technolo-
giích, tak v systémech redukovaného 
zpracování půdy. Talířová sekce je po 
stranách doplněna ještě o boční clony, 
které eliminují tvorbu hrůbků mezi 
jednotlivými jízdami. Po jejím přejez-
du následuje hydraulicky nastavitelný 
smyk, jenž má za úkol urovnat pra-
covní plochu před další sekcí. Tou je 
buď speciální talířová sekce ukládající 
granulované hnojivo před válec, nebo 
již rovnou pneumatikový válec.    
Pneumatikový válec je poslední „in-
stancí“ před vlastním setím a má na 
starosti poslední „ustlání“ postýlky pro 
osivo.  Konstrukčně je řešen tak, že kaž-
dá pneumatika je uložena samostatně, 
což ocení obsluha, pokud musí pneu-
matiku například vyměnit. Ke každé 
zvlášť se totiž bez problému dostane 
a není potřeba demontovat všechny. 
Dalším plusem je střídavé uchycení 
pneu matik, díky kterému nedochází 
k hrnutí půdy. Zalepování zase brání 
malá obvodová rychlost. Té je dosaže-
no relativně velkým průměrem pneu-
matik 910 mm. Široká plocha pneuma-
tik, 430 mm, zase přispívá k optimální 
konsolidaci. V neposlední řadě hraje 

válec jednu z hlavních rolí v dosažení 
velmi dobré stability stroje, a to jak při 
práci, tak při transportu. Obsluze nabí-
zí tři různé režimy. V pracovním režimu 
jsou všechny pneumatiky v kontaktu 
s půdou, tento režim je užíván jednak 
při práci a jednak například při otáčení 
na souvratích. Pokud následuje přejezd 
na jiný pozemek, je Centurion složen 
do transportní polohy a křídla válce 
jsou zvednuta k zásobníku. Stroj tak 
jede po čtyřech pneumatikách válce 
a jeho světlá výška je zvýšena o 180 
mm. Stabilitu při přepravě podporují 
dvě výkyvné nápravy. Posledním reži-
mem je servis. V tomto módu je válec 
i všechny pracovní orgány vytaženy 
nahoru ještě o dalších 230 mm nad 
přepravní polohu a nachází se tak 
přibližně v místě pasu stojícího muže. 
Takto je k nim snadný přístup jak při 
údržbě stroje, tak při jeho čištění.

Secí ústrojí
Čím by byl secí stroj bez secího ústro-
jí? Centurion má k dispozici dvouko-
toučové secí botky série 00, které jsou 
offsetově uchyceny na robustním rámu. 
Tloušťka kotoučů činí 4 mm a lze ji kon-
figurovat s meziřádkovou vzdáleností 

buď 167 mm, nebo 125 mm. Výsevní 
trubice prochází skrz kotouče, osivo 
je tak dopraveno až na dno seťového 
lůžka a pádová výška a s ní spojené 
odrazy osiva i nepřesné uložení jsou 
tak sníženy na minimum. Hloubka 
setí se nastavuje jednoduše pomocí 
T madla, a to v 18 polohách. Pro rov-
noměrné uložení osiva do kompletně 
zpracované půdy i do částečně zpra-
cované půdy v minimalizačních sys-
témech hospodaření má Centurion 
k dispozici širokou škálu nastavení 
přítlaku od 40 do 160 kg. Síla zvole-
né hodnoty přítlaku je přenášena na 
střed secí botky, takže rám secí botky, 
a tedy i samotná secí botka zůstávají 
stále v rovnoběžné poloze.
K secí botce se osivo dostává ze zásob-
níku přes výsevní váleček, rozdělovací 
hlavu a semenovod. Unášeno je prou-
dem vzduchu od ventilátoru. Výsev-
ní váleček má průměr 125 mm a má 
patentovanou drážkovou konstrukci 
eliminující odskakování semen. Pohá-
něn je elektromotorem rychlostí od 
5 do 120 ot/min. Protože Centurion 
se pyšní přívlastkem univerzální secí 
stroj, nabízí i výsevní váleček tři vari-
anty podle toho, jakou plodinu je tře-
ba zasít. Výměna probíhá velmi jed-
noduše a díky šoupátku nad výsevním 
válečkem je možné vyměnit tento díl, 

i když už je plný zásobník osiva. Výse-
vek je tak možný od 0,5 kg do 500 kg 
na hektar. Novinkou v konstrukčním 
řešení rozdělovací hlavy jsou inte-
grované klapky kolejových řádků. Na 
přání je také možné dovybavit seme-
novody snímači průtoku osiva.
Zajímavá a pro obsluhu pohodlná 
je i kalibrace stroje. Stačí zvolit kali-
brační režim v ovládacím terminálu 
a následně stiskem jednoho tlačítka 
v zadní části stroje systém sám od-
měří potřebnou dávku pro kalibraci. 
Podobným způsobem je možné i vy-
prázdnit zásobník s nadbytečným 
osivem buď do vaku, nebo přímo zpět 
do přepravního prostředku.

Snadná obsluha 
z kabiny traktoru
Komunikace s modelem Centurion 
600 probíhá skrze ovládací termi-
nál, který byl vyvinut ve spolupráci 
s firmou Müller Elektronik a je v na-
bídce ve dvojím provedení buď jako 
5,7 palcový Basic nebo jako deseti-
palcový Comfort. Oba terminály jsou 
ISO-Bus kompatibilní a mají v základ-
ní výbavě USB porty pro pohodlnou 
práci s výnosovou mapou. Ovládání je 
přehledné a intuitivní.

Text a foto Martina Paulová
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Všechny náchylné díly jsou schovány pod plastový kryt Síla zvolené hodnoty přítlaku je 
přenášena na střed secí botky, 
takže rám secí botky, a tedy 
i samotná secí botka zůstávají 
stále v rovnoběžné poloze

Centurion se snadno složí do transportní polohy

Ing. Václav Madl ze 
společnosti Agri CS, 
která stroje Great Plains 
v ČR zastupuje, ukazuje 
snadnou výměnu 
varianty výsevního 
válečku
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