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Sklízecí mlátičky Laverda se po krátké odmlce, kdy neměla tato italská značka s více než šedesátiletou tradicí výroby zemědělské techniky na českém
trhu oficiální zastoupení, vrací zpět do povědomí zemědělců. Získává si opět své jméno – spolehlivého pracanta za přijatelnou cenu. V loňské, velmi
obtížné sezóně kvůli počasí se o tom díky Laverda Tour mohl přesvědčit nejeden zákazník v České a Slovenské republice. Pro své aktivní předvádění
měla totiž Laverda M306 SP LS 4WD „ideální“ podmínky. 

Díky pohonu všech kol a sva-
hovému vyrovnávání stroje si
hravě poradila nejen se svaži-
tým terénem, ale i mokrými
místy, odkud pro ostatní vedla

cesta pouze na laně vyprošťo-
vacího traktoru. Tím si Laverda
vysloužila respekt nejen u ze-
mědělců, ale i u posádek skliz-
ňové techniky „věhlasných
značek“.

Nákup vlastní sklízecí
mlátičky, nebo služba?

Velká část, zejména menších
farmářů, která sklízí svoji úrodu

za pomoci služeb, se v poslední
době stále častěji staví před otáz-
ku ekonomiky sklizně. Jak by ne,
vždyť zvláště v dnešní době je to-
to téma otázkou doslova přežití.
Pěkných dnů je rok od roku mé-

ně a s prodlužující se dobou skliz-
ně rapidně klesá kvalita zrna,
a tím i možnost jeho zhodnocení. 

Dalším neméně důležitým uka-
zatelem je spotřeba paliva a co

nejnižší ztráty, ať už ty viditelné
za kombajnem, nebo ty skryté
v podobě zlomků zrn a také kva-
lita vymláceného zrna – vždyť
dodatečná úprava před prode-
jem úrody také stojí peníze. Po

zvážení všech pro a proti pak pro
drtivou většinu zemědělců vy-
chází lépe nákup vlastní sklízecí
mlátičky než sklizeň formou slu-
žeb. Právě pro ně nabízí Laverda

řešení v podobě spolehlivého
stroje s nízkými provozními ná-
klady a šetrným výmlatem.

Kouzlo nízkých nákladů
u Laverdy

Pojďme se tedy podívat, v čem
tkví kouzlo nízkých nákladů usklí-
zecích mlátiček Laverda? Odpo-
věď je stručná – v jednoduchosti.
V tomto případě totiž mají navrch
jednoduché kombajny, mezi kte-
ré bezesporu patří i italská Laver-
da. I když je sklízecí mlátička

dost komplikovaným zařízením,
právě v tomto případě méně zna-
mená více. Čím jednodušší je
přenos výkonu na mláticí ústrojí,
respektive žací lištu, tím méně
ztrát vznikne jeho přenosem,
a tím efektivněji je využit. Výsled-
kem je menší spotřeba paliva.
Dalším klíčovým aspektem je
plocha mláticího koše – čím větší
mláticí koš, tím menší síla je nut-
ná na výmlat – rovnice opět kon-
čí v nižším potřebném výkonu,
a tedy i nižší spotřebě paliva. 

Plocha mláticího koše má vliv
i na množství poškozených zrn.

Jestliže potřebuji agresivněji
mlátit kvůli malému koši, roste
logicky nebezpečí poškození zr-
na. Tyto ztráty byly dříve často
opomíjeny, ale dnes víme, že po-

kud najdeme v zásobníku jen
jedno procento zlomených zrn,
můžeme si být jisti, že další jed-
no procento leží na poli rozfou-
káno vzduchem ventilátoru
a pouhým okem je neviditelné.
Pozorný čtenář už počítá – pro-
cento k procentu, připočítejme
ztráty za kombajnem další jedno
procento a rázem jsme na hod-
notě, která u farmáře s výměrou
300 ha s průměrným výnosem
kolem 6 t/ha a dnešních cenách
znamená ztrátu více než čtvrt mi-

lionu korun! Plocha mláticího
koše (je třeba znát skutečnou
plochu mláticího koše, nikoli cel-
kovou plochu košů pod různými
bubny) u kombajnů Laverda je
srovnatelná se stroji i o třídu vý-
konnějšími. Po zkušenostech
z loňské sklizně je patrné, že
ztráty v podobě zlomených zrn
jsou na hodnotách jako u axiál-
ních strojů – které mají v tomto
aspektu oproti konvenčním mlá-
tičkám výhodu. Dalším plusem
pro značku Laverda je i plocha
sít – je opět na hodnotě strojů
mnohem výkonnějších. 

Aspektů, které ovlivňují čistotu
zrna, je víc, například konstruk-
ce sít, jejich kinematika, typ ven-
tilátoru, ale přesto plocha hraje
roli největší. V uplynulých letech

jsme se přesvědčili, že Laverda
patří v případě čištění zrna mezi
nejlepší.

Laverda Tour 2011
Mnozí pochybovači si jistě řek-

nou, že papír snese ledacos. Pro
ně a ne jen pro ně má firma BISO
Schrattenecker jako výhradní do-
vozce sklízecích mlátiček Laver-
da v Čechách a na Slovensku
před nadcházející sklizní zajíma-
vou nabídku. Předváděcí stroj
Laverda bude i během letošních

žní cestovat napříč republikou.
Uvítáme vás v průběhu sklizně
na některém z míst, kde se sklí-
zecí mlátičky Laverda budou po-
hybovat. Tak si můžete na vlastní
kůži vyzkoušet práci se strojem
a udělat si vlastní představu a po-
rovnání s vašimi dosavadními
zkušenostmi. Podrobnosti se do-
zvíte na webových stránkách
společnosti BISO Schrattene-
cker, případně na uvedených
kontaktech. 
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Spolehlivý pracant za přijatelnou cenu

Sklízecí mlátička Laverda M306 SP LS 4WD osazená vário adaptérem BISO CropRanger VX650
Foto archiv firmy

Snadný přístup ke všem místům údržby je pro Laverdu typický stejně jako její jednoduchost
Foto archiv firmy

Loňské žne byly pro Laverdu M306 SP LS 4WD díky pohonu všech kol hračkou Foto archiv firmy


