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KONSTRUKČNÍ 

MATERIÁLY PRO SADY



OCELOVÉ SLOUPKY 

60/40 S-PLUS - pro opěrné konstrukce

• Profil 60/40 S-PLUS

• Síla materiály 2,0mm

• Nejpevnější profil na trhu (patentováno)

• Délky 2750, 3000, 3250 a 3500 mm

• Kompatibilní s nejmodernějšími prvky 

Gripple!

Kvalitní jádro a povrchová úprava pro 

životnost 30 a více roků!



OCELOVÉ SLOUPKY 

leova FRUCTUR pro ochranné systémy

• Profil 60/60 středový sloup 

• Profil 90/95 krajový sloup

• Délky 3200 – 5700 mm 

• Nízká hmotnost (přeprava + instalace)

• Háčky a otvory pro dráty

Kombinuje výhody jiných materiálů

„pružnost dřeva a pevnost betonu“



KONSTRUKČNÍ DRÁTY

Bezinal Select – pro sady

• Průměry 2,2 mm / 2,5mm

• (Bezinal Antihail 3,8mm)

• Vrstva Bezinal 2000 (90% ZN + 10% Al)

• Pevnost 1100 – 1300 Mpa

Kvalitní jádro a povrchová úprava pro 

životnost 30 a více roků!



SPOJOVACÍ A NAPÍNACÍ PRVKY

• Systém, který šetří Váš čas i peníze!

• Rychlé a bezpečné spojení drátů

• Nastavitelné napínání pomocí kleští

• Žádné uzlování či navíjení drátů

• Nepoškozuje dráty 

Spojka Gripple JUMBO

zatížení až 600 kg !

pro ovocné sady



FELCO 221 – 70 / 80 / 90 cm

• Tři nové modely

• Speciálně pro ovocné sady

• Střih do  45 mm

• Nová geometrie ostří pro snadný 

průnik dřevem

• Nízká hmotnost

• Vyměnitelné díly

NA MODEL FELCO 221-90 (DÉLKA 90 CM)



FELCO 601 / 602 / 603 / 604

Model 604 pro ovocné sady

• Zahnutý plátek 24 cm

• Snadné otevírání

• Držení 1 či 2 rukama

• Kalené hroty zubů

• Chromovaný plát

• Soft-touch na rukojeti

NA MODEL FELCO 604 (PLÁTEK 24CM)



Postřikovače MESTO

▪ Ruční a tlakové postřikovače od německého 

výrobce

▪ Široký sortiment produktů a příslušenství

▪ Kvalitní zpracování, maximální komfort a 

jednoduché použití



Plastové prvky REMA

▪ Plastové spony a pásky od německého 

výrobce

▪ Dlouhá životnost i v náročných podmínkách

▪ Kvalitní zpracování a důmyslné provedení

▪ Jednoduchá instalace

▪ Různé využití



Stroje



Stroje pro příkmenný pás



Plecí kolo 620 mm a hvězdicový disk

▪ Vhodné pro mladé stromy a vinice

▪ Vysoká pracovní rychlost- až 10 km/h

▪ Možnost  vyměňovat pracovní nářadí 



Plecí kolo 920 mm a hvězdicový disk

▪ Vhodné pro starší stromy nebo 

vinice s širokým sponem

▪ Vysoká pracovní rychlost

- až 10 km/h

▪ Možnost  vyměňovat pracovní 

nářadí 



Okopávačka a hvězdicový disk

▪ Vhodné pro sady i vinice 

(u mladých rostliny  je důležitá opora 

kmínků) 

▪ Pracovní rychlost- vyšší než u 

standardního použití okopávačky 

▪ Precizní práce i v tvrdé půdě



Okopávačka a čtyř-hvězdicový disk

▪ Vhodné pro sady 

(u mladých rostliny  je důležitá opora kmínků) 

▪ Pracovní rychlost- vyšší než u standardního 

použití okopávačky 

▪ Precizní práce i v tvrdé půdě



Plecí kolo 520 mm na sekačce BRAUN

▪ Vhodné pro školky a vinice

▪ Dvě pracovní operace při jednom 

průjezdu

▪ Precizní práce i v měnících se 

sponech



Čtyř-hvězdicové disky na čelním rámu

▪ Vhodné pro sady

▪ Vysoká pracovní rychlost- až 10 km/h

▪ Pro spony až 4 metry



Akce

Mulčovače Hammerschmied
• Při nákupu mulčovače Hammerschmied s 

vyžínací hlavou – další 2 sady originálních 

kladiv ZDARMA

• Dle zkušeností některých zákazníků vydrží 

originální kladiva Hammerschmied až 5 let. 

Tato zásoba kladiv tedy vydrží až 15 let.



Plašič zvěře UltraSon

▪ UltraSon vytváří vysokofrekvenční a 

ultrazvukové zvukové vlny, které jsou 

vydávány speciálními reproduktory

▪ Frekvenční rozsah je 2 až 30 kHz, což má 

za následek rozšířený účinek

▪ Osvědčený proti všem druhům ptáků

▪ ý
▪ účinek.





Zvýšení kvality a pravidelnosti sklizně



EDWARD - Ožínací lišta 
pro sady
▪ Neomezený výhled vpřed pro obsluhu 

traktoru

▪ Ergonomický ovládací panel 
s joystickem a dotykovou obrazovkou

▪ Pracovní rychlost až 5 km / h

▪ Automatické zaklápění horizontální 
lišty při nájezdu na sloupek 
protikroupového systému (u verze 
Edward comfort)

▪ Edward comfort je snadno 
kombinovatelný se zařízením Darwin 
pro redukci květů a odlisťovačem pro 
sady REDpulse.



Zařízení pro mechanickou 
redukci květů DARWIN
▪ Darwin pracuje na bázi rychle se otáčejícího

rotoru s plastovými prvky, které květy
částečně odstraní

▪ Dochází ke srovnání velikosti plodů
omezením konkurence.

▪ Oproti chemickému ošetření je tato
mechanická metoda spolehlivější a
efektivnější.

▪ Pomocí hydraulického naklápění vřetene se
Darwin snadno přizpůsobí tvaru stromů nebo
terénu.

▪ Zabrání alternaci



Odlisťovač pro sady: 
REDpulse
▪ Zvýšená prostupnost světla a tepla

▪ Kompaktní zralost

▪ Stejnoměrné vybarvení

▪ Rychlejší sběrací výkon díky lepší viditelnosti 
jablek

▪ Lepší provzdušnění a méně vlhkosti na 
slupce ovoce (omezení houbové infekce)

▪ Komfortní ovládání pomocí joysticku a 
dotykového displeje nebo tabletu či 
smartphonu

▪ Shodný systém uchycení s ostatními stroji 
výrobce FruitTec





Test v AGROSAD Velké Bílovice s.r.o.



Samojízdné sklízeče TECNOFRUIT

▪ Sklízecí stroje TECNOFRUIT od 
Italského výrobce DARWIN jsou vhodné 
hlavně pro sklizeň jablek, eventuelně 
hrušek.

▪ Obsluhu stroje zajišťuje max. 6 osob

▪ Ovocné stromy mohou být kompletně 
otrhány 

▪ Dva česáči jsou vpředu a trhají spodní
patro stromu. Další dva česáči, z nichž
jeden obsluhuje i samochodný stroj, trhají
střední patro a dva česáči na horních
platformách trhají horní patro stromu

▪ Modely:

▪ Tecno S – určený pro meziřadí do 3,5 m

▪ Tecno L– určený pro meziřadí nad 3,5 m



Samojízdné sklízecí plošiny N.BLOSI

▪ Samojízdné plošiny jsou určeny nejen pro 
sklizeň ovoce do palet, ale i pro stavbu, 
údržbu a opravy protikroupových systémů. 

▪ Plošiny, které jsou vybavené kompresorem, je 
možno využít na střih a řez ovocných dřevin v 
průběhu zimních měsíců.

▪ Bývá pravidlem, že životnost těchto strojů 
je, při správném používání, i 25 let.

▪ Modely: 

▪ ZIP 20 (délka sklízecí plošiny je 2000 mm) 

▪ ZIP 25 (délka sklízecí plošiny je 2500 mm)

▪ ZIP 30 (délka sklízecí plošiny je 3000 mm)

▪ CARRIER (délka sklízecí plošiny je 4000 mm)



Novinka – sklizňový nástavec pro plošiny N.BLOSI
• Snadná montáž a demontáž

• Lze umístit na modely: ZIP 25, ZIP 30 a

CARRIER

• Ukládání ovoce do beden se provádí pomocí

rotačního disku, jako je ve skladech na

zpracování ovoce

• Tento systém šetrně zachází s ovocem a

zabraňuje otlakům a poškození.

• Zabere méně místa než systém s rotující

bednou

• Výška bedny na zadních vidlích je

automaticky řízena podle polohy pracovní

plošiny, jejíž výška se může během sklizně

měnit v závislosti na potřebách obsluhy

• Automatické zastavení při naplnění bedny a

automatické přemístění plné bedny za

prázdnou



Pegasus
▪ Univerzální elektrická plošina pro sběr a 

údržbu v sadech.

▪ Pegasus je první nákladově efektivní pracovní 
plošina pro dvě osoby. Díky své 
bezproblémové a nízkorozměrové konstrukci, 
založené na výkonném elektrickém pohonu, 
vysoce spolehlivém elektronickém ovládání a 
nastavitelné výšce pracovní kabiny, se práce v 
sadu stává potěšením.

▪ Rychlost: 0 - 3km/h

▪ Roztažení pracovní plošiny: od 1,2m –
do 2,8m

▪ Zdvih pracovní plošiny: Nejnižší pozice 0,85m 
– nejvyšší pozice 2m

▪ Velmi nízko posazené těžiště - vysoká stabilita

▪ Výdrž baterií: cca 14 hod.



Piccolo

▪ Víceúčelová elektrická plošina pro 
sklizeň, střih a údržbu

▪ Můžou s ním pracovat současně až 4 
operátoři při sběru, nebo 2 operátoři 
při stříhání a údržbě sadu 

▪ Rychlost: 0 - 3km/h

▪ Pracovní výška plošiny: 1,3m

▪ Velmi nízko posazené těžiště -
vysoká stabilita

▪ Výdrž baterií: cca 10 hod



Samojízdné vyvážecí vozy DARMEC
▪ Možnost naložit 3 – 6 boxů (dle modelu)

▪ Šířka strojů již od 1,5m (dle modelu)

▪ 180° otočné sedadlo řidiče

▪ Pohon 4x4

▪ Vestavěná videokamera pro nakládku

▪ Multifunkční komfortní ovládání s dotykovou 
obrazovkou

▪ Menší utužení a namáhání půdy než u jiných 
způsobů vyvážení boxů

▪ 3 možnosti natočení kol:



Děkujeme za pozornost
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