
Automatické brousicí zařízení
Autocut eliminuje jeden z nedo-
statků senážního vozu ve srov-
nání s řezačkou – nemožnost

brousit nože v průběhu provozu.
Doposud bylo nutné manuálně
provádět výměnu celé sady. Se
zařízením Autocut lze udržovat
nože stále ostré, protože brouše-
ní probíhá automaticky přímo
na návěsu. 

Brousit je lze podle potřeby
i několikrát denně. Automatic-
ká bruska Autocut přímo na vo-
ze zaručuje snížení energetic-

ké náročnosti, úsporu pohon-
ných hmot, redukci nároků na
údržbu a především lepší kvali-
tu řezanky.
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významné produktové rozšíření
v segmentu, který známe, tedy
zpracování půdy. Poprvé také
nabídneme trhu univerzální
a přesné secí stroje a mulčovače.
Za třetí všechny produkty z osmi
výrobních závodů v Kansasu
(USA) a Sleafordu (Velká Britá-
nie) budou pro náš trh z důvodů
jasné identity nově dodávány
v jednotné zelené barvě. Za čtvr-
té jsme s výrobcem odstartovali
rozsáhlý vzdělávací program,
který je určen pro prodejce, pro
kolegy zodpovídacící za popro-
dejní služby, ale především pro
naše zákazníky.

Proč byla vybrána právě
společnost Agri CS pro
distribuci strojů Great Plains?

Tuto otázku byste měla položit
spíše našim partnerům v Kansa-
su. Je pravdou, že o nastavení
jasného systému pro distribuci
strojů Simba Great Plains, Great
Plains a Land Pride jsme usilo-
vali již od zařazení Simby do spo-
lečnosti Great Plains, která pro-
běhla v roce 2010. Nutno dodat,
že aktivita byla mezi Agri CS
a výrobcem oboustranná a pozi-
tivní je, že nešlo o žádné unáhle-
né rozhodnutí. Zástupci výrobce
Great Plains s vedením Agri CS
o této otázce jednali více než dva-
náct měsíců. Významnou roli jis-
tě hrály dosažené prodejní vý-
sledky za uplynulá období, úro-
veň prezentace, praktického
předvádění zákazníkům a v ne-
poslední řadě loajalita, kdy Agri
CS žádné jiné značky, které by
produktům Great Plains konku-
rovaly, nedováží. Navíc si mys-
lím, že jsme mladý kolektiv, kte-
rý ví, co chce, a jde si za tím. Roz-
hodnutí výrobce o novém part-
nerství a důvěra zákazníků, kte-
rou projevují uzavřenými kon-
trakty, naznačuje, že se ubíráme
správným směrem.

Mohl byste krátce popsat
nové produkty, které přibyly
do vašeho portfolia?

Za zmínku jistě stojí velmi vý-
znamné posílení produktů pro
ozdravení půdní struktury. V tu-
to chvíli Agri CS nabízí nejširší
modelovou řadu těchto strojů na
trhu, kdy si zákazník může zvolit
model, který nejvíce vyhovuje lo-
kálním podmínkám jeho podni-
ku. 

Univerzální secí stroje zastupu-
jí modely Spartan a Centurion.
Spartan s pracovním záběrem
šest nebo devět metrů je určen
pro setí do strniště, podmítky ne-
bo do jinak připravené půdy. Dis-
kové secí stroje Spartan mohou
být osazeny Turbo-koltry, které
zajišťují zónovou přípravu a celá
operace setí tak vyhoví protieroz-
ním opatřením GAEC. K setí do
podmítky, jinak připravené půdy
nebo po orbě lze využít secí stroj
Centurion, který je vybaven dvě-
ma řadami talířů, smykem a vál-
cem. Centurion budeme dodávat
v pracovních záběrech tři až osm
metrů. Doslova revolucí v přes-
ném setí kukuřice, slunečnice
a například sóji je technologie
Twin-Row, kdy díky unikátnímu
rozmístění jedinců na plochu do-
chází ke snížení odparu vláhy
a vyššímu využití plochy z hekta-
ru. Desetileté užívání farmáři na-

příč USA dokazuje, že Twin-Row
podporuje i zvýšení výnosu plo-
din. Mezi produkty Land Pride
patří stroje pro údržbu luk, past-
vin, ale i golfových hřišť. Pro le-
tošní rok jsme pro české a slo-
venské zákazníky připravili ploš-
né mulčovače s pracovními zábě-
ry od 4,6 do 6 m.

Změna barvy je velký krok. Co
vedlo výrobce k této změně?

Dodávat na světové trhy různé
modely závěsných zeměděl-
ských strojů v odlišném barev-
ném provedení není dlouhodobě
perspektivní. Agri CS tuto změ-
nu podporovala a všechny závěs-

né stroje na výstavě Techagro
2012 v expozici Agri CS budou
v tradičním zeleném kabátě Gre-
at Plains. Vyjma plošných mul-
čovačů Land Pride, které budou
vystaveny v červené barvě. 

Jak si myslíte, že bude zelená
barva vnímána veřejností?

V tomto ohledu mne nejvíce
zajímá názor zákazníků. Od
těch, se kterými jsem o této
změně hovořil, mám jasnou
zprávu. Podle zákazníků je prvo-
řadá kvalita strojů a jejich práce
na poli. Pokud v nových produk-
tech najdou to, na co byli u stro-
jů Simba zvyklí, pak je barva dru-
hořadou záležitostí.  

Proč máte vzdělávání mezi
čtyřmi hlavními změnami
roku 2012?

Protože je velmi důležité. Ze-
mědělství vnímáme jako obor,
ve kterém nebudeme nikdy do-
statečně chytří, příroda je vždy
o několik kroků před námi. Ve
spolupráci s výrobcem jsme od-
startovali vzdělávací program
Soil Academy, který má za úkol
předávání znalostí o půdě, jako
nejcennějšímu aktivu v zeměděl-
ství. Našim cílem je, aby naši re-
gionální zástupci byli vnímáni ja-
ko odborníci, kteří budou země-
dělcům nejen partneři pro dodá-

ní strojů, finanční a servisní služ-
by, ale také budou plnit funkci
poradců agrotechniky. Tento
mezinárodní projekt postupně
naváže na řadu seminářů a prak-
tických předvádění o zdravé
půdní struktuře, které byly pořá-
dány napříč několika kontinen-
ty. Projekt Soil Academy počítá
i s účastí zemědělců s cílem vy-
tvořit partnerství, které by moh-
lo poskytnout řešení v otázkách
životního prostředí (například
eroze), zajištění zdravého prů-
myslu odpovídajícímu na výzvy
současnosti a ziskové farmy. To
zejména budoucím generacím
zemědělců dovolí opětovně inve-
stovat do podnikání a zajistí mo-

derní zemědělství pro nasycení
světové populace, která se rych-
lým tempem rozmnožuje. Proh-
loubení znalostí je potřebné
i u poprodejních služeb, proto již
první čtyři kolegové z oddělení
poprodejních služeb (náhradní
díly a servis) byli proškoleni pří-
mo ve výrobním závodě.

Co byste na závěr vzkázal
našim zemědělcům?

Především bych všem velmi
rád poděkoval za důvěru, kterou
do nás vkládají. Každý třetí (no-
vě prodaný) stroj pro kombino-
vané zpracování půdy v České
republice je od Agri CS (za roky

2010 a 2011), a to je opravdu
hodně. Dnes je u nás v provozu
více než tři sta strojů Simba
a Great Plains, rok 2012 vnímá-
me jako rok změn, rok výzev,
ale také rok velké zodpovědnos-
ti. Dovolte, abych všechny ze-
mědělce, zástupce výzkumných
ústavů a univerzit, novináře, ale
i nadšence zemědělské techni-
ky, co nejsrdečněji pozval na Te-
chagro 2012 do expozice Great
Plains v pavilonu G1. Pokud bu-
dou mít pocit, že od nás získáva-
jí ještě něco dalšího než jen ze-
mědělské stroje,  a budou se cí-
tit příjemně, pak budeme vědět,
že se nám naše prezentace vy-
dařila.

Za dobu působení v roli dovoz-
ce strojů Simba se Agri CS zasa-
dila o velký nárůst prodeje těch-
to strojů a také o výrazné zvýše-
ní oblíbenosti robustních strojů
oranžové barvy mezi českými
zemědělci. Rok 2012 je rokem
velkých změn pro tuto značku.
O novinkách detailně informoval
produktový manažer pro závěs-
nou techniku Agri CS Ing. Vác-
lav Madl.

Jaké změny se u značky
Simba v tomto roce chystají?

Změn, které pozitivně ovlivní
naši nabídku strojů a především
služby pro zákazníky, je mnoho.
Změny se týkají nás i výrobce
z obou stran Atlantiku, proto si
dovolím svou odpověď rozdělit
do více bodů. Za prvé na konci
roku 2011 došlo k vypovězení
smlouvy dnes už bývalému do-
vozci strojů Great Plains a Land
Pride do ČR ze strany výrobce.

Agri CS byly jako původnímu
dovozci Simby začleněny do
portfolia produktů také výrobky
Great Plains. Za druhé nás čeká

inzerce
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Změny u strojů na zpracování půdy
Společnost Agri CS, a.s., je již dlouholetým dovozcem zemědělských strojů Case IH a Steyr do České republiky. V roce 2005 pod svoje křídla zařadila také
stroje na zpracování půdy anglického výrobce Simba, jejímž vlastníkem je od roku 2010 americký výrobce zemědělských strojů Great Plains. 

Martina Paulová

Secí stroj Centurion se bude dodávat v pracovních záběrech tři až osm metrů Foto archiv firmy

Talířový podmítač SL 500 v novém kabátě Foto archiv firmy

Automatická
bruska na voze

Všech 45 nožů senážního vozu Jumbo nabrousí bruska během
pěti minut Foto archiv firmy

Krátká řezanka je základním požadavkem pro výrobu kvalitního
krmiva Foto archiv firmy

Ing. Václav Madl, produktový
manažer pro závěsnou
techniku Agri CS


