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Agro pneumatiky od západu na východ
Špecifické nasadenie poľnohospodárskej techniky
kladie aj špecifické požiadavky na pneumatiky
požívané v poľnohospodárstve. Za problematikou obutia poľnohospodárskych strojov sme
cestovali naprieč celým
Slovenskom a navštívili sme troch predajcov,
z ktorých jeden ma sídlo
v Trnave, druhý v Krupine
a tretí v Chminianskej novej Vsi, len pár kilometrov
od Prešova. Ich spoločným menovateľom sú
agro pneumatiky a značka
Firestone, ktorá je čoraz
viac využívaná pri poľnej
prvovýrobe.
Spolupráca založená
na dobrých vzťahoch

V regióne západného Slo‑
venska sa nachádza niekoľ‑
ko predajcov a pneuservisov
špecializujúcich sa na poľno‑
hospodársku techniku. My
sme v tomto regióne navští‑
vili Ing. Milana Zolvíka na
okraji Trnavy, kde sídli jeho
spoločnosť EL
‑ZET Slovakia
s.r.o., ktorej nosnou činnos‑
ťou sú od začiatku poľno‑
hospodárske
pneumatiky
a komplexný servis o zákaz‑
níka. „Naša spoločnosť EL
‑ZET Slovakia s.r.o. vznikla
v novembri 2005 v prenaja‑
tých priestoroch neďalekého
družstva. Dôvodom vzniku
spoločnosti bol pomerne
veľký záujem zo strany poľ‑
nohospodárov o tieto služby
a možnosť spolupráce s im‑
portérmi niektorých zna‑
čiek pneumatík. Ako prvá
činnosť našej spoločnosti bol
predaj agro pneumatík, ku
ktorému onedlho pribudol
aj pneuservis, ale taktiež aj
zabezpečenie diskov, kulti‑
vačných kolies alebo dvoj‑
montáží. Keďže sme začínali
v priestoroch na družstve,
patrili k našim prvým zá‑
kazníkom domáci poľnohos‑
podári, ktorým sme sa sta‑
rali o obutie ich techniky,“
povedal Ing. Milan Zolvík
a pokračuje. „K obľúbeným
značkám s dobrými skúse‑
nosťami, čo sa aj vybavenia
prípadnej reklamácie týka,
patrí určite značka Firesto‑
ne, Michelin, Kleber alebo
Trelleborg. Z diagonálnych
pneumatík kde je menšia

je významným faktorom
pri správnom výbere pne‑
umatiky. Čo sa všeobecne
agro pneumatík týka, k naj‑
obrátkovejšiemu
tovaru
patria zadné pneumatiky
rozmerov od 38 do 42 palcov
a predné pneumatiky od 24
do 28 prípadne 30 palcov,“
konštatoval P. Vyletel.
Zákazníkmi spoločnosti
Probat VP v segmente agro
pneumatík sú predovšetkým
poľnohospodárske družstvá
a súkromne hospodáriaci
roľníci v Krupinskom okre‑
se, ale majú svojich zákazní‑
kov napríklad aj vo Veľkom
Krtíši, v Leviciach, vo Zvolen‑

Snažia sa ponúkať
to najlepšie

Záver putovania naprieč
Slovenskom za poľnohospo‑
dárskymi pneumatikami za‑
končilo východné Slovensko,
kde sme sa rozprávali s Lu‑
kášom Mišenkom, manažé‑
rom spoločnosti NAZAL s.r.o.
„S gumárenským prie‑
myslom je naša rodina spo‑
jená odjakživa, keďže otec,
ktorý začínal s podnikaním
v tomto segmente má aj gu‑
márenské vzdelanie. V roku
1994 sa pustil do predaja poľ‑
nohospodárskych pneuma‑
tík formou protektorov, čo

Na okraji Trnavy sídli spoločnosť EL-ZET Slovakia s.r.o., ktorej nosnou činnosťou sú od začiatku
poľnohospodárske pneumatiky a komplexný servis o zákazníka.

možnosť výberu, je to znač‑
ka Mitas.“ Poradenská čin‑
nosť hrá pri výbere agro
pneumatík dôležitú úlohu,
keďže treba správne zvoliť
vhodnú váhovú kategóriu
stroja a zvážiť prácu, na kto‑
rú je stroj určený. Okrem
toho je samostatnou kapito‑
lou hustiaci tlak pneumati‑
ky, ktorý je tiež doporučený
jej výrobcom.
„So značkou Firestone
pracujem už deviatym ro‑
kom a viem, že sa môžem na
tieto pneumatiky spoľahnúť,
pretože som s nimi za ten čas
nemal žiadny zásadný prob‑
lém alebo sťažnosť. Hlavnou
zásadou našej spoločnosti je
okrem kvalitných pneuma‑
tík ponúkať aj komplexnú
starostlivosť, čo tiež prispie‑
va dobrým obchodným vzťa‑
hom. Značka Firestone sa
neustále posúva vpred, čo je
vidieť aj na ich sortimente.
Prednedávnom predstavené
úzke Row
‑Crop pneumati‑
ky pre postrekovače alebo
koncernovo
pripravované
nízkotlakové
Bridgestone
pneumatiky, ktoré majú byť
špičkou v tomto segmente to
len potvrdzujú,“ konštatoval
Ing. M. Zolvík. Ku komplex‑
nej starostlivosti o zákazní‑
ka patrí okrem dodávky pne‑
umatík aj rýchle odstránenie
porúch. Pri opraviteľnom
poškodení pneumatiky je
koleso demontované, pomo‑
cou dodávky dopravené do

V priestoroch spoločnosť EL-ZET Slovakia s.r.o. sa nachádza
profesionálne vybavenie pre montáž, demontáž pneumatiky
z disku, jej opravu, ako aj vulkanizačné zariadenie.

sídla firmy, kde sa nachádza
profesionálne vybavenie pre
montáž, demontáž pneuma‑
tiky z disku, jej opravu, ako
aj vulkanizačné zariadenie,
pričom po oprave je spätne
dopravené na pole a namon‑
tované na stroj. „Pri agro
pneumatikách som zásadne
proti využívaniu mobilné‑
ho pneuservisu, pretože ne‑
dokáže byť pri demontáži
a montáži pneumatiky šetr‑
ný k jej päte, ktorá je náchyl‑
ná na poškodenie. Dôleži‑
tým faktorom poskytovania
kvalitných služieb pneuser‑
visu je tiež personál, tam
zamestnávam iba odborní‑
kov z brandže, ktorý majú
potrebné certifikáty a skúse‑
nosti,“ dodal Ing. M. Zolvík.
Dvadsať rokov na trhu

Stredné Slovensko, pres‑
nejšie
Krupinský
okres
v Banskobystrickom kraji,
je oblasťou pôsobenia spo‑
ločnosti Probat VP, ktorá sa
zaoberá predajom pneuma‑
tík všetkých rozmerov, ne‑
vynímajúc tie poľnohospo‑
dárske.
Na trhu predajcov pneu‑
matík je od začiatku deväť‑
desiatych rokov, kedy v tom‑
to regióne absentoval nielen
samotný predaj pneumatík
na poľnohospodársku tech‑
niku a cestné automobily,
ale aj predaj akumulátorov
do vozidiel.

„V roku 1994, kedy sme
vznikli, bol hlavným pred‑
metom činnosti predaj aku‑
mulátorov, ku ktorým o rok
neskôr pribudol aj predaj
pneumatík a agro pneu‑
matík. Vzhľadom na domi‑
nanciu
československých
traktorov bol segmente agro
pneumatík výber pomerne
strohý, prevládali rozmermi
aj výkonom podstatne men‑
šie traktory, ako poznáme
dnes, avšak treba povedať,
že čo sa týka počtu kusov,
tie boli enormné. Postupne
s príchodom stále novších
a modernejších poľnohos‑
podárskych strojov sme aj
my rozširovali portfólio po‑
núkaných agro pneumatík,
pričom najsilnejšími rokmi
boli roky od 2006 do 2008,
kedy rástol aj počet naku‑
povanej techniky,“ povedal
Pavel Vyletel, zástupca spo‑
ločnosti Probat VP.
Podľa slov P. Vyletela sú
ešte stále žiadanými agro
pneumatikami pneumatiky
Mitas, ktoré sú pri vysoko‑
výkonných traktoroch na‑
hrádzané čím ďalej tým viac
inými značkami.
„Najviac rozvíjajúcou sa
značkou v prémiovom seg‑
mente agro pneumatík je
bezpochyby značka Firesto‑
ne, ktorá každým rokom
napreduje. Ako jedny z pr‑
vých prišli s pneumatikami
s indexom záťaže pre vyso‑
kovýkonné traktory, ktorý

Vozidlá spoločnosti Probat VP sú využívané jednak pri zabezpečení dodávky nových agro pneumatík zákazníkovi, ale aj pri
opravách ,kedy je nutné demontované koleso dopraviť do pneuservisu na opravu.

Krupinský okres je oblasťou pôsobenia spoločnosti Probat VP,
ktorá sa zaoberá predajom pneumatík všetkých rozmerov,
nevynímajúc tie poľnohospodárske.

skom okrese alebo v okrese
Žiar nad Hronom.
Tovar sa snažia dopraviť
vždy čo najrýchlejšie k zá‑
kazníkovi, v prípade skla‑
dových zásob je to okam‑
žite, prípadne do 24 alebo
48 hodín.
„Aj keď počtom kusov
agro pneumatiky nedomi‑
nujú v našom portfóliu, cel‑
kový objem obratu z nich
tvorí približne 40 – 45 %,“
dodal P. Vyletel.

bolo v tom čase jedným z rie‑
šení pri voľbe obutia poľno‑
hospodárskych traktorov,“
povedal v úvode L. Mišenko.
Dnes je predmet činnosti
spoločnosti NAZAL s.r.o. za‑
meraný na kompletný sorti‑
ment pneumatík osobných,
nákladných
automobilov,
poľnohospodárskych strojov
a servisnú činnosť, pod kto‑
rú spadajú aj opravy pneu‑
matík vulkanizáciou.
Pokračovanie na 30. strane

Len pár kilometrov od Prešova sa nachádza spoločnosť NAZAL
s.r.o., ktorá tiež zastrešuje dodávku a kompletný servis agro
pneumatiky pre okolité poľnohospodárske družstvá a malých
poľnohospodárov.

