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Vedení společnosti UNI-
MARCO pozvalo zemědělce 
a obchodní partnery nejen 
z Moravy, ale i z Čech a Slo-
venska k tradičnímu předvá-
nočnímu neformálnímu se-

tkání. Všichni příchozí, včetně 
studentů odborných škol, kte-
ří tuto akci pravidelně navště-
vují, měli možnost prohléd-
nout si nejen vystavené stroje, 
ale i provozní zázemí.

Konec roku, čas hodnocení

Konec roku je vždy časem 
bilancování, a tak nás zajíma-
lo, jak se společnosti v roce 
2018 na náročném trhu dařilo. 
„Rok 2018 patří z pohledu ob-
ratu společnosti mezi nejlepší 

v historii a z pohledu zisku 
mezi velmi dobré,“ bilancu-
je předseda představenstva 
společnosti Robert Mladenov 
a pokračuje: „Kdybychom měli 
všechny rozjednané obchody 

již ukončené, byl by to nejspíš 
rok rekordní. Problémem se 
ukázal slovenský trh, kde se 
nám nedaří dokončit již dříve 
uzavřené obchody, neboť tam 
téměř zkolaboval systém dota-
cí. Celkově jsme se systémem 
prodeje spokojeni. Jedinou vý-
jimkou by do budoucna mělo 
být posílení týmu pro prodej 
pícninářské techniky.“ 

Představily se všechny 
značky

Na příznivce zemědělské a vi-
nařské techniky čekalo něko-
lik desítek strojů prodávaných 
značek. Z těch tradičních to 
byly dánské výrobky – aplikač-
ní technika Hardi a rozmetadla 
od výrobce Bredal. Dánskou 
techniku doplnily půdozpracu-
jící stroje Agrisem doplněné 
pluhy italské značky Moro 
Aratri. „Zkušenosti zákazní-
ků a hodnocení těchto plu-
hů jsou velmi dobré, obstojí 
v porovnání s jakoukoliv znač-
kou. Kromě kvalitní práce 
k jejich přednostem patří ro-
bustnost a hydropneumatický 
systém jištění. Oblibu si získá-
vají také speciální rigolovací 
pluhy pro vinaře. Mrzí nás, 
že jsme techniku Moro Aratri 
nezačali prodávat již mnohem 
dříve,“ pochvaluje si vzrůsta-
jící oblibu od roku 2017 na-
bízených pluhů Robert Mla-
denov. Silné zastoupení ital-
ských výrobců v portfoliu fi r-
my UNIMARCO potvrzovala 
technika pro sklizeň píce zna-
ček Bellon, Sitrex a Mascar. 
A které stroje nás zaujaly nej-
více?

Nová ramena, rozmetadla 
a rosič

U postřikovačů Hardi stojí 
za zmínku nová ramena Delta 
Force, která byla osazena na 
taženém postřikovači Naviga-
tor. Vynikají výbornou stabili-
tou, spolehlivostí a kompakt-
ností při transportu. Značka 
Bredal byla zastoupena dvěma 
velmi zajímavými rozmeta-
dly – modely K105 XE a K65. 
Rozmetadlo řady K-XE dokáže 
rozmetat různé materiály od 
minerálních hnojiv a močoviny 
až po vápno, práškový vápenec 
nebo sírany. Nejzajímavější 
částí rozmetadla je rozmetací 
jednotka s rozmetacími disky 
vzdálenými od sebe 6 m. Do-

pravu hnojiva od zásobníku 
k diskům zajišťují dva třímetro-
vé dopravníky se šířkou 40 cm, 
umístěné na sklopných rame-
nech. Díky tomuto rozšíření 
dokáže rozmetadlo rozmetat 
vápno na 30 m, močovinu až 
na 40 m a minerální hnojiva 
dokonce na 48 m. 

Pro střední a menší země-
dělce je určeno rozmetadlo 
K 65 vybavené šestimetrovým 
šnekovým aplikátorem pro 
aplikaci vápna, síranů a dalších 
práškových látek. Ten je vyro-
ben z nerezu a tvoří jej dvě tří-
metrová, hydraulicky ovládaná 
ramena o průměru 140 mm. 

Jedním z nejzajímavějších 
strojů na ploše pak byl nový 
rosič Hardi Zenit s nádrží o ob-

jemu 400 l, postřikovacími ra-
meny Cronos Rail o pracovním 
záběru osm metrů, podporou 
vzduchu a novým systémem 
postřiku OPTIMUS click & 
spray, který byl speciálně vy-
vinut pro zvýšení efektivnosti 
a redukci úletu při aplikaci 
prostředků na ochranu rostlin. 
Základem nové technologie 
jsou nové difuzory a komplet-
ně seřizovatelná a nastavitel-
ná aplikační hubice. Výrobce 
nabízí tyto rosiče pro vinaře, 
sadaře a pěstitele zeleniny.

Pro víno, ale i pro pivo
A protože společnost UNI-

MARCO působí na Moravě, 
nepřekvapí, že má ve svém 
portfoliu i techniku pro vina-
ře. Je to technika značky GAI, 
specialisty na stroje pro vinaře 
a nově také pro výrobce piva. 
Ta nabízí plničky, etiketovačky 
a další stroje. 

Pořadatel vystavil speciální 
technologii pro mobilní plnění 
lahví. Jde o linku, která bude 
osazena na upravený nízko-
podlažní návěs. Objednala si ji 
společnost BS vinařské potřeby 
s. r. o., patřící mezi největší pro-
dejce vinařských potřeb v Čes-
ké republice. Ta bude s tímto 
zařízením poskytovat služby 
svým zákazníkům vinařům. Při-
jede, odebere vzorky vína a na 
základě rozborů doporučí další 
postup. Následně se mobilní 
zařízení napojí na tank s vínem 
a nalahvuje jeho obsah. Tento 
proces obsahuje fi ltraci, plnění, 
uzavírání lahví a nasazování zá-
klopek. V budoucnu si zákazníci 
budou moci pořídit i další tech-
nologie této vyhlášené fi rmy, 
tentokrát však pro plnění ple-
chovek či lahví pivem. Nebudou 
jimi však zemědělci, ale spíše 
majitelé minipivovarů.  

Tradiční předvánoční akce
Společnost UNIMARCO a. s. z Želechovic nad Dřevnicí uspořádala 4. prosince den otevřených dveří. Několik stovek návštěvníků využilo příležitost prohlédnout 
si zázemí moderního střediska, včetně velmi dobře vybaveného skladu náhradních dílů a bohatě dimenzované servisní haly, v níž se technika nejen servisuje, ale 
také kompletuje před předáním zákazníkům. Na venkovní ploše byly seřazeny stroje mnoha značek z portfolia fi rmy. 

Jiří Hruška

Předseda představenstva společnosti UNIMARCO 
Robert Mladenov  Foto Jiří Hruška

Při příjezdu vítala návštěvníky především technika Hardi  Foto Jiří Hruška

Rozmetadlo K105 XE osazené rozmetací jednotkou s rozmetacími disky vzdálenými od sebe 6 m 
a dvěma třímetrovými dopravníky na sklopných ramenech  Foto Jiří Hruška


