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Zhutňovanie pôdy pri...

Agro pneumatiky od západu...
Dokončenie z 27. strany

Protektorovanie
pneumatík tvorilo dlhé roky
gro podnikania, tak v poľnohospodárskom, ako aj
automobilovom segmente
pneumatík spoločnosti NAZAL s.r.o. Nástupom nových
a výkonnejších poľnohospodárskych strojov sa začali
prispôsobovať požiadavkám
zákazníkov a začal prevládať predaj nových pneumatík. Aj keď agro pneumatiky
rôznych značiek sú v portfóliu firmy už od roku 1994,
iba v posledných rokoch sa

Systém CTF je založený na využívaní permanentnej (stálej) dráhy pohybu kolies strojov.
Dokončenie z 29. strany

inzercia

Natáčanie kolies je odvodené od zmeny polohy
pozdĺžnej osi traktora a návesu pri zatáčaní. Zmeny sa
prenášajú najčastejšie hydraulicky.
Ku zníženiu nepriaznivého pôsobenia dopravnej
techniky
na
poľnohospodársku
pôdu
okrem
riaditeľných náprav prispievajú aj zariadenia umožňujúce zmenu tlaku v pneumatikách vozidla počas
jazdy. Rieši sa tým dilema
medzi potrebou vyššieho
tlaku v pneumatikách za
jazdy po pevnom povrchu
pre zníženie odporu valenia
a potrebou minimalizovať
kontaktný tlak na poľnohospodársku pôdu nízkym
tlakom v pneumatikách. Za-

riadenie umožňujúce zmenu tlaku v pneumatikách
vozidla počas jazdy sa skladá z niekoľkých hydraulicky
poháňaných kompresorov
umiestnených na traktore,
alebo prípojnom vozidle,
regulátora tlaku, ovládacích
prvkov a z prevodníka stlačeného vzduchu na otáčajúce sa pneumatiky.
Záver

Zníženie zhutnenia pôdy
pri práci strojov na pozemku je možné dosiahnuť viacerými technickými riešeniami, alebo organizačnými
opatreniami. Z technických
riešení je to najmä možnosť
zníženia tlaku hustenia
pneumatík na minimálnu
možnú úroveň, použitie

spoločnosť NAZAL s.r.o. začala významnejšie zaoberať
predajom značky Firestone
„Dokážeme vyriešiť každý
problém s obutím traktorov,
od tých starších využívajúcich diagonálne pneumatiky, až po najnovšie vysokovýkonné stroje jazdiace na
radiálnych pneumatikách,
s potrebným indexom záťaže a nízkym hustiacim
tlakom. V predaji agro pneumatík vidíme pomerne veľký potenciál, nakoľko tento
segment pozostáva z celej
škály rozmerovo a tvarovo

špecifických pneumatík,“
konštatoval L. Mišenko.
V segmente agro pneumatík zastrešujú dodávku
a kompletný servis pre okolité poľnohospodárske družstvá a malých poľnohospodárov. „Podstatnú časť
úspechu tvoria dlhoročné
dobré vzťahy s našimi obchodnými partnermi, kde sa
im snažíme ponúknuť vždy
len to najlepšie. A tam bezpochyby patrí aj značka Firestone,“ dodal L. Mišenko.
VLADIMÍR VOJTKA
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nizkotlakových (flotačných)
pneumatík,
dvojmontáže
kolies alebo použitie pásov,
uprednostnenie pneumatík
s radiálnym plášťom pred
diagonálnym, použitie pneumatík s väčším priemerom
(väčšia dĺžka stopy), a pod.
Z organizačných opatrení
je to potom najmä správne
priradenie mechanizačného
prostriedku ku konkrétnej poľnej operácii a voľba
vhodného spôsobu pohybu
súpravy pri jej vykonávaní.
Záleží len od prevádzkovateľa techniky pre ktorú z ponúkaných technických, alebo organizačných alternatív
sa rozhodne.
doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.
Slovenská poľnohospodárska
univerzita, Nitra
FOTO – ARCHÍV

Sortiment spoločnosti NAZAL s.r.o. je zameraný predaj osobných, nákladných a poľnohospodárskych pneumatík a servisnú činnosť, pod ktorú spadajú aj opravy pneumatík vulkanizáciou.
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BUĎME
ÚSPEŠNÍ

PREDSTAVTE AJ VY VAŠU SPOLOČNOSŤ NA
NOVEJ WEBSTRÁNKE ROĽNÍCKYCH NOVÍN

PF 2015

www.pottinger.sk

Za technikov, manažérov a ďalších pracovníkov výrobných
závodov v Grieskirchene a Vodňanoch ďakujeme za
prejavenú dôveru a prajeme všetkým poľnohospodárom
a obchodným partnerom krásne Vianoce a úspešný nový rok!

Tradičný výrobca strojov na zber krmovín, spracovanie pôdy a sejbu

Banner A
• 300 x 300 px, 185 €/týždeň
Banner B
• 300 x 300 px, 110 €/týždeň
Banner C
• 980 x 70 px, 290 €/týždeň
Banner D
• 620 x 70 px, 110 €/týždeň
Celé pozadie
• šírka max. 1 800 px,
550 €/týždeň, 1 740 €/mesiac

• Redakčný článok s vizitkou – 30 €
• Firemný odborný článok – 70 €
• Odborný ﬁremný odborný článok s videom – 110 €
• Videorozhovor – 110 €
• Kľúčové slovo – 800 €/rok
• Kalendár akcií s logom a odkazom – 30 €/akcia
• Voľné miesta v odbore – 70 €/pozícia
• Umiestnenie PFD ﬁremného časopisu –
440 €/rok, 30 €/mesiac

Kompletný cenník nájdete na www.rno.sk.
Informácie: Ing. Juraj Vrabec, 0903 616 641, juraj.vrabec@proﬁpress.sk,
Ing. Petra Poláková, tel.: 0903 555 538, petra.polakova@proﬁpress.sk.

