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Kombinovaný kypřič s číslem tisíc
Společnost OPaLL-AGRI s. r. o. oslavila v roce 2015 výročí dvaceti let od svého založení, přičemž vlastní výrobou zemědělských strojů se společnost
zabývá od roku 2001. Již od samotného počátku výroby společnost produkuje kombinované kypřiče pro přesnou přípravu seťového lože, které se již
dvacet pět let vyrábí pod obchodními názvy Saturn a Neptun-Saturn. Za tuto dobu prošly stroje mnoha změnami a inovacemi, které postupně vyplývaly
z požadavků trhu a potřeb zákazníků.

Stroje pro letošní rok s mnoha plusy
Jak už to bývá, každý výrobce prochází vývojem vlastním i svých strojů. Některé cesty jsou slepé, některé však vedou k úspěchu. Maschio Gaspardo využívá
úspěchu s novější konstrukcí podrýváků z roku 2012. Nezahálí však ani v jiných oblastech zpracování půdy a setí. K dispozici má také secí stroj. 

Hloubkové kypřiče Maschio
jsou již zavedeným produktem
u velkých i malých farmářů. Co
nového se může očekávat? 

Hloubkové kypřiče
Maschio

Hlavním bodem je využití sva-
řeného rámu, který se objevil po-
prvé v roce 2012 na modelu Ar-
tiglio s přídomkem CSS. Během
krátké doby se stroj stal bestsel-
lerem, který si oblíbili zákazníci
po celém světě. S ohledem na
bezproblémovost konstrukce se
výrobce rozhodl i menší modely
pozměnit na CSS, které je od ja-
ra 2015 k dispozici v provedení
jak Pinocchio, tak Attila. 

Na podzim roku 2015 Maschio
Gaspardo představilo novinku
i z kategorie hydropneumatic-
kých podrýváků. Nová koncep-

ce stroje byla představena na ve-
letrhu Agritechnica. Výrazným
aspektem stroje byl nový zubo-
vý válec s takzvanou kachní no-
hou. Jedná se o rozšířený konec
každého zubu, který má pomoci
rozdrobení materiálu. Tande-
mový válec má průměr přes
300 mm a po inovaci i stavitel-
nou škrabku.

Rok 2015 se nesl ve velice tvr-
dých podmínkách, kdy mnoho
techniky mělo problém se „do-
stat“ do země, proto se klienti
kvůli využití podrýváků obrátili
na Maschio Gaspardo. Během
podzimní sezóny se hlavním
předváděcím strojem stal model
Attila CSS o záběru 250 cm s pě-
ti pracovními orgány se střižným
(??????????) jištěním. Stroj dosáh-
ne maximální hloubky zpracová-
ní 45 cm a díky předělanému rá-

mu nemá problém s průtokem
materiálu. Byl vybaven protiúle-
tovými deskami s hydraulickým
sklápěním a standardním dvoji-
tým zubovým válcem o průměru
220 mm. Agregován byl s trakto-

rem New Holland T7050 se jme-
novitým výkonem 195 koní.

Secí stroj Corona
Nejen podrýváním živ je člo-

věk. Skupina Maschio Gaspar-
do samozřejmě nezahálí ani v ji-
ných oblastech zpracování půdy
a setí. Aktuálně je pro Českou
republiku a Slovensko k dispozi-
ci secí stroj Corona o záběru
6 m. Co je plus tohoto stroje?
Prvním bodem je heavy duty
provedení. Robustnost a světlá
výška pod rámem zajišťují bez-
problémový chod i v nejtěžších
podmínkách. Zadní sekce, Per-
fecta, složená ze dvou rámů ne-
soucích secí botky ve dvou řa-
dách, má za následek, že délka
všech ramen botek je stejná. To
vylepšuje rovnoměrné dotížení
a hloubku setí každé botky. Dva
rámy jsou společně propojeny
pro co nejjednodušší nastaveníXxxx Foto archiv firmy
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jednotné hloubky a přítlaku
všech jednotek. Rozteč mezi
přední a zadní řadou botek je
575 mm a průměry disků činí
370 mm. Dvojdiskové secí botky
jsou doplněny hloubkovými ko-
ly s polyuretanovými plášti, kte-
ré zabraňují lepení zeminy. Secí

stroj Corona se vyrábí v zábě-
rech 3, 4 a 6 m.

Oceňujeme věrnost zákazníků
značce v roce 2015 a přejeme
mnoho úspěchů v roce 2016.

MMaarreekk  VVaalleennttíínnyy
produkt manažer, Maschio Gaspardo

V letošním roce sjede z vý-
robní linky společnosti kombi-
novaný kypřič s výrobním čís-
lem 1000. Bude se tedy jednat
o tisící stroj nesoucí značku
OPaLL-AGRI. Pokud k tomuto
číslu přičteme dalších asi 2000
strojů Saturn, které byly vyro-
beny pod značkou Ostroj Opa-
va, zajišťuje společnost OPaLL-
-AGRI náhradní díly a servis na
téměř tři tisícovky kombinova-

ných kypřičů, což je úctyhod-
né číslo. 

Stroje z kvalitních
materiálů

Mnozí jistě namítnou, že po
dvaceti pěti letech již stroje dáv-
no nejsou v provozu, ovšem
opak je pravdou. Většina strojů
je stále v aktivním provozu. Hlav-
ním důvodem je fakt, že se od sa-
motného počátku produkce vy-

ráběly z velmi kvalitních materi-
álů a při jejich výrobě se využíva-
lo znalostí, které firma Ostroj
čerpala ze své divize na výrobu
strojů a zařízení pro těžbu uhlí
v hlubinných dolech.

V loňském roce společnost
představila již čtvrtou generaci
strojů Saturn. Inovace se týkala
hlavně zvýšení komfortu obslu-
hy stroje a také zlepšení kvality
práce v hrubé brázdě.

Novinky zákazníky oslovily

Pro srovnání pozemku využí-
vají Saturny již od počátku dvě
řady lišt umístěných vždy za dro-
bicími válci. V návaznosti na po-
žadavky zákazníků přibyla v ro-
ce 2015 lišta také na přední část
stroje a provádí tak první pracov-
ní operaci. Jedná se o zubovou
lištu, která má strhnout horní
hranu brázdy a otevřít pole pro
drobicí válec, který ji následuje.

Lišta je výškově stavitelná a lze ji
také podle potřeby operativně
demontovat.

Další inovací je, jak už bylo
zmíněno, zvýšení komfortu pro
obsluhu stroje. Dřívější nastavo-
vání hloubky práce za pomoci
čepů bylo nahrazeno šroubo-
vým systémem, kdy obsluha za
pomoci kliky seřídí najednou
všechny radličky na sekci bez
nutnosti jakkoli vstupovat do
stroje. 

Pro náročnější zákazníky je
v nabídce také možnost seřizo-
vání hloubky hydraulicky z kabi-
ny traktoru, kdy se pro nastavení
hloubky používají hydroclipy. 

Uvedené novinky a mnoho dal-
šího bude společnost OPaLL-
-AGRI s. r. o. prezentovat také ve
svém stánku na výstavě Techag-
ro 2016.

PPeettrr  JJeeddlliiččkkaa
OPaLL-AGRI, s. r. o.

Saturn 6 s výrobním číslem 2 z roku 1991 byl vystaven u příležitosti dvaceti let výroby tohoto stroje v roce
2011. Stroj má odpracováno více než 20 000 hektarů a je dodnes v aktivním  provozu Foto archiv firmy

Nová smykovací lišta pro strhnutí hrubé brázdy Foto archiv firmy


