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Poľnohospodárska technika

Spoločnosť s veľkým „S“
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Tieto motokultivátory sa
vyznačujú spoľahlivosťou a
kvalitou, no ich najväčšou
prednosťou je variabilita. Pre
prácu pri rôznych činnostiach
je potrebná iba jedna pohonná jednotka, ktorá sa následne agreguje s veľkým množstvom príslušenstva (kosačky, mulčovače, obracače, pluhy, rotavátory, zametacie kefy,
snehové radlice a kefy, vlečky
atď.). Výmena jednotlivých typov príslušenstva je veľmi jednoduchá a rýchla, čo znamená, že stroj je v okamžiku pripravený na inú činnosť. „Tento produkt sa okamžite stal
vyhľadávaným najmä pre
menšie obce, ktoré potrebujú
na úpravu svojho okolia viacero strojov, no z ﬁnančného
hľadiska si to nemôžu dovoliť. A práve touto voľbou dokážu upraviť okolie svojej dediny v mnohých smeroch,“ hovorí Ing. Zelienka.
Taktiež SIP spolupracuje i s
ﬁrmou GOMARK d.o.o., s ktorou v minulom roku na trh
uviedli novinky najmä v kategórii štiepačiek dreva. Na trh
boli uvedené štiepačky LANCMAN, ktoré ihneď zaznamenali výrazné ohlasy na Slovensku. Medzi najpredávanejšie modely sa radia predovšetkým modely PROFI, ktoré sú určené pre každodennú
profesionálnu prácu a to najmä rada 13 a 16 ton.
Tohtoročnou novinkou je

profesionálna štiepačka dreva
naležato L 30H so štiepacou silou 29 ton. Spoločnosť pripravila novinku aj v oblasti hoby
programu, ktorá bola prezentovaná na výstave LIGNUMEXPO-LES 2010 v Nitre. Je to štiepačka dreva L SL10 naležato
so štiepacou silou 10 ton určená predovšetkým pre menšie
prevádzky a domácnosti.
Dôležitá je osveta

Samozrejmosťou ﬁrmy je
okrem dlhoročných skúseností v oblasti predaja, využitia a servisu techniky taktiež
získavanie nových poznatkov prostredníctvom školení, ktoré zabezpečujú pre svojich pracovníkov v spolupráci
s obchodnými partnermi a výrobcami vyššie uvedenej techniky. Tieto školenia prinášajú nové vedomosti tak pre samotnú ﬁrmu, ako aj pre zákazníkov, ktorým novo získané informácie následne
prezentujú. Okrem prezentácie vlastných produktov
na rôznych výstavách sa snažia zúčastňovať sa aj celoslovenských a regionálnych prezentácií a predvádzacích akcií priamo v teréne a taktiež
predvádzať vlastnú techniku
aj individuálne. Prioritou je
neustále zlepšovať podmienky spolupráce s dodávateľmi,
odberateľmi, ale aj s potenciálnymi zákazníkmi, k ich čo
najvyššej spokojnosti.
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Lesný lanový navijak UNIFOREST 65 H.
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Rozmetadlo maštaľného hnoja ORION 80 TPRO.
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Moderná výroba peliet
Spoločnosť ProPelety, ktorá sídli v českom okresnom
meste Žďár nad Sázavou je
na trhu od roku 1993. Jej
hlavnou činnosťou je predovšetkým technicko-obchodná
podpora v oblasti vývoja výrobkov v strojárskom a automobilovom priemysle. Od polovice minulého roka je pôsobenie tejto spoločnosti rozšírené o ďalšiu činnosť, ktorou
je návrh, dimenzovanie, konštrukcia a tiež samotná realizácia takzvaných peletovacích strojov.

Myšlienka realizácie projektu návrhu linky na peletovanie
rastlinného odpadu vznikla asi
pred rokom. Ako hovorí Ing.
Vladimír Hájek, účtovný manažér spoločnosti, prakticky najväčšiu zásluhu na projekte má
paradoxne hospodárska kríza.
V odvetví, v ktorom ﬁrma naplno fungovala bolo nedostatok
práce a konštrukčný tým nebol vyťažený. Pred otázkou prepúšťania sa vedenie spoločnosti
rozhodlo utiecť v prostredníctvom novej investície. Po viacerých úvahách a dôkladnom
preskúmaní situácie na trhu
bol spomedzi viacerých možných alternatív schválený práve
projekt linky na výrobu peliet.

Na ovládanie tejto plnoautomatizovanej linky postačí jeden človek.

Ani veľká, ani malá

Skúsenosti s vývojom a konštrukciou boli hlavnou devízou, ktoré spoločnosť hnali dopredu. Tak trochu problém by
sa mohol zdať neznalosť problematiky a jej špeciﬁckosť. Keďže v spoločnosti nechceli nechať nič na náhodu začal sa kolotoč študovania, skúmania a
hodnotenia.
„Pustiť sa cestou veľkoobjemového spracovania sme sa nechceli hlavne z dôvodu vysokej
závislosti na vstupnom materiály,“ vysvetľuje Ing. Hájek a ďalej dodáva: „Keďže aj pri našich
analýzach vyšla doprava ako
jedna z najväčších nákladových položiek, robiť zvoz materiálu na vzdialenosť viac ako
10 km je neekonomické. Opačnou možnosťou bolo navrhnutie linky, ktorá by spracovávala materiál len v rámci domáceho použitia. Táto alternatíva bola zavrhnutá najmä z dôvodu dlhodobej návratnosti ﬁnančných prostriedkov. Preto sme sa rozhodli ísť strednou
cestou, prakticky tou, ktorá na
trhu chýbala a urobiť kompromis medzi týmito dvoma alternatívami,“ uvádza pre Týždenník ROĽNÍCKE NOVINY Ing. Hájek. V tejto koncepcii sa ráta z
využitím rastlinného odpadu z
okolia päť až desať kilometrov.
Presnejšie z polovicou predpokladaného výnosu hmoty. Odhadovaný návrat ﬁnančných
prostriedkov pri takto nastavených parametroch by podľa výpočtov nemal presiahnuť hranicu 6 rokov, čo je v skutku výborné číslo.
Linka je v rámci svojich
možností kompaktná, na jej
umiestnenie je potrebných
zhruba 60 metrov štvorcových.
Je na vrhnutá tak, aby jej ovládanie zvládol jeden človek,
viac-menej je všetko plnoautomatizované. Dômyselné je i jej
prevedenie, ktoré pozostáva z
krytej a nekrytej časti. Vkladanie materiálu sa robí vonku,
kde sa ráta s prášením či dro-

Linka je

bením materiálu, v krytej časti
prebieha samotný proces granulácie a uskladňovania.

v rámci

Princíp činnosti

svojich možností

Materiál je vkladaný v exteriérovej časti na vstupný dopravník, kde ho je možné naložiť zhruba s hodinovou zásobou. Tu sa z neho musia ešte
odstrániť špagáty či prípadné
iné nečistoty. Dopravníkom je
materiál privezený k rozdružovacím valcom, za ktorými
sú rezacie valce, ktoré materiál porežú na požadované frakcie. Odtiaľ je materiál závitovkovým dopravníkom vedený
do drtiča, kde sa hmota dokonale rozdrví.
Potom materiál putuje do
sila pomocou pneumatického
dopravníka. Tu sa zmes zmiešava v správnom pomere vzduch
– hmota a ďalej putuje do granulátora kde sa vytvára samotná peleta. Veľmi dôležitým faktorom vplývajúcim na kvalitu

kompaktná, na
jej umiestnenie
je potrebných
zhruba 60 metrov
štvorcových. Je na
vrhnutá tak, aby jej
ovládanie zvládol
jeden človek.

pelety je vlhkosť hmoty, ktorá by sa mala pohybovať v rozsahu od 12 do 15%, hmota nad

Detailný pohľad na rozdružovacie valce.
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20% sa nedá spracovať. Granulátor opúšťajú hotové pelety,
ktoré sú chladené a pripravené na skladovanie. Skladovanie
by malo prebiehať pokiaľ možno v suchu, i keď samotná peleta je voči vlhkosti relatívne dobre odolná.
Priamo v areáli spoločnosti v
Žďári nad Sázavou sme mohli
na vlastné oči vidieť priebeh
činnosti tejto linky. Jednočlenný obsluhujúci personál s prehľadom kontroloval priebeh
činnosti. Výsledkom procesu
linky boli ešte teplé pelety vo
forme asi dvojcentimetrových
granúl. Stroj je v činnosti asi
pol roka a zatiaľ sa na jeho adresu nesú samé chvály.
Na Slovensku má v rámci
sprostredkovateľskej činnosti
týchto liniek výhradné zastúpenie spoločnosť AGRASERVIS,
ktorá má so spoločnosťou ProPelety už dlhodobé pozitívne
skúsenosti.
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