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V oblasti půdozpracující techniky 
tak nezůstalo pouze u rotavátorů, 
ale v dnešní široké nabídce nalezne-
me mimo jiné i diskové podmítače, 
hloubkové kypřiče, pluhy, rotavá-
tory, rotační brány či kombinované 
kypřiče.

Satana pro předseťovou 
přípravu půdy
Novinkou letošního roku jsou kom-
binované kypřiče Maschio Gaspardo 
SATANA vyráběné v pracovních zá-
běrech 4; 5 a 6 m s maximální hloub-
kou zpracování půdy 10 cm. Při jed-
né pracovní operaci tak dosáhneme 
urovnání povrchu, drcení hrud, na-
kypření půdy a zpětného utužení 
a urovnání půdy před setím. Všechny 
kombi-

nované kypřiče jsou vybaveny pěti 
řadami pracovních orgánů – před-
ní výškově stavitelnou smykovou 
lištou, drobicím prutovým válcem 
o průměru 400 mm, dvěma řada-
mi šípových radliček nebo čtyřmi 
řadami gamma hrotů, výškově sta-
vitelnou smykovou lištou a dvojicí 
utužovacích crosskill válců o prů-
měru 350 mm. Šípové radličky jsou 
k rámu připevněny pomocí pruž-
ných slupic s dvojitým vinutím, což 
zajišťuje nejen dobré promísení 
půdy, ale zároveň chrání i pracov-
ní orgány při nárazu na překážku. 
Pro snadnou přepravu na pozem-
ních komunikacích jsou kypřiče 
vybaveny sklopným rámem (trans-
portní šířka nepřesahuje 3 m) 

s brzděnou nápravou 

osazenou pneumatikami o rozmě-
ru 400/60-15.5.

Široká škála diskových 
podmítačů
O modelech UFO a PRESTO jsme 
mohli poprvé slyšet v loňském roce, 
kdy se na našem trhu objevily. Za tu 
dobu je vyzkoušela celá řada země-
dělců ve svých podmínkách. Možnost 
zapůjčení diskového podmítače po-
kračuje i letos, proto neváhejte a vy-
užijte této nabídku dokud je čas.
Pro předseťovou přípravu půdy nebo 
mělkou podmítku je určen krátký ta-
lířový podmítač s označením PRESTO 
dostupný v 2,5; 3; 3,5 nebo 4m nese-
ném provedení. Od letošního roku je 
dostupná i 4; 4,5; 5 a 6m verze v po-
loneseném provedení s brzděnou ná-
pravou a transportní šířkou 3 m. Jde 
o dvouřadý stroj osazený jednotlivě 
odpruženými disky o průměru 460 
nebo 510 mm. Odpružení je prove-
deno pomocí pryžových segmentů, 
což zaručuje vynikající překonávání 
překážek i kopírování nerovného te-
rénu. K utužení 

nakypřené půdy a rozdrcení hrud je 
možné stroj osadit čtyřmi druhy utu-
žovacích válců. K dispozici je prutový 
válec o průměru 450 mm, o průměru 
500 mm je pak k dispozici pakr válec, 
gumový válec nebo zubový válec. 
Za příplatek lze stroj vybavit před-
ní smykovou lištou, čehož využije-
me především při zpracování hrubé 
brázdy. Maximální pracovní hloubka 
dosahuje 12 cm neseného provedení 
a 18 cm u polonesené verze. Z další 
možné příplatkové výbavy můžeme 
jmenovat tříbodový závěs pro připo-
jení mechanického secího stroje, pří-
padně sadu závaží pro dotížení stroje 
v extrémních podmínkách.
Pro hlubší zpracování půdy nabízí 
společnost Maschio Gaspardo země-
dělcům talířový podmítač UFO, který 
dokáže zpracovat půdu až do hloub-
ky 20 cm. Oproti modelu PRESTO je 
tento stroj mnohem robustnější. To 
dokazuje i jeho hmotnost. Zatím-
co 3m provedení PRESTO dosahuje 
hmotnosti 1,5 t, model UFO 
se stejným utužovacím 

válcem váží již 3 t. 

Psal se rok 1964, když Edigio Maschio sestrojil v malé 
kovárně svůj první stroj – rotavátor, aby ulehčil sobě 
i ostatním farmářům tvrdou práci na poli. Od té 
doby se mnoho věcí změnilo, ale společnost Maschio 
Gaspardo se snaží i dnes vyslyšet potřeby zemědělců 
a nabídnout jim stroj podle jejich konkrétních potřeb 
a požadavků.
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Diskový podmítač UFO je k dipozici 
v provedení od 2,5 do 6 m
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Samostatně uložené disky o průměru 
610 mm jsou k rámu připevněny po-
mocí pružných slupic o průřezu 40 x 40 
mm vyrobených ze speciální oceli. Zají-
mavostí tohoto uložení je tzv. 3D efekt, 
který umožňuje výkyv talíře všemi smě-
ry – talíř v půdě vibruje, čímž je půda 
lépe zpracována. Velkým plusem těchto 
talířových podmítačů je použití bez-
údržbových ložisek s dlouhou životnos-
tí. O tom svědčí i fakt, že např. u 6m pro-
vedení je na ložiska poskytována záruka 
10 000 ha!

Čtyřicet let výroby 
přesných secích strojů
V roce 1972 byl vyroben v Gaspar-
du první přesný secí stroj s pneu-
matickým systémem přidržení osiva 
na secím kotouči. V loňském roce 
tomu bylo tedy 40 let, kdy vyjel po-
prvé model P 730 vybavený dnes již 
standardním systémem pro dodržení 
přesnosti výsevu, který je s různými 
obměnami používán dodnes. K to-
muto výročí spatřil světlo světa nový 
model 8řádkového přesného secího 
stroje RENATA 

určeného pro přímý výsev do ne-
zpracované půdy. Jde o tažený mo-
del se sklopným rámem pro snadný 
transport s centrálním zásobníkem 
hnojiva.

Akční model MTE 6R
Pro letošní rok jsme pro vás připravili 
akční nabídku přesného secího stroje 
Gaspardo MTE 6R BBP. Tento model 
je vybaven teleskopickým rámem osa-
zeným šesti výsevními jednotkami MT 
s meziřádkovou vzdáleností 75 cm. 
Díky tomuto teleskopickému rámu 
není při transportu zapotřebí ukládat 
secí stroj na speciální podvozek – kvůli 
zasunutí rámu do sebe není totiž pře-
kročena hranice 3 m. Výsevní jednot-
ka MT je vybavená průřeznými disky 
o průměru 370 mm s tloušťkou 3 mm, 
které vytvoří rovnoměrnou drážku pro 
uložení osiva kukuřice, slunečnice nebo 
sóji v perfektně připravené půdě či setí 
do podmítky s přítomností rostlinných 
zbytků. Pro odhrnutí půdy je v přední 
části ještě umístěna výškově 
stavitelná šípová 

radlička. Hloubka setí se pak seřizuje 
dvojicí hloubkových kol. O zapravení 
osiva do půdy se stará dvojice gumo-
vých utužovacích koleček. Jejich ulo-
žení do tvaru písmene V napomáhá 
zahrnutí osiva zeminou se současným 
utužením půdy. Pohon výsevních jed-
notek je bezúdržbový pomocí kardán-
ků od centrálního hřídele s převodov-
kou. Zásobníky osiva jsou standardně 
dodávány o objemu 60 litrů, což zvyšu-
je počet osetých hektarů bez nutnosti 
zastávek.

V základní výbavě akčního modelu 
MTE 6R BBP je též centrální zásobník 
hnojiva o objemu 1000 litrů v kom-
binaci s dvoudiskovými přihnojova-
cími botkami. O distribuci hnojiva 
se stará systém Minimax vybavený 
silikonovými válečky. Ve specifikaci 
secího stroje je též ovládací terminál 
MCE 6000, jenž umožňuje obsluze 
sledovat počet osetých hektarů, kon-
trolovat práci jednotlivých výsevních 
jednotek nebo vzdálenost semen 
v řádku.

Nové produkty
Na výstavě Eima v italské Boloni 
byly představeny nové produkty 
i v oblasti ochrany rostlin. Od le-
tošního roku tak pod značkou Ma-
schio Gaspardo můžeme nalézt ro-
siče, nesené, tažené i samochodné 
postřikovače firem Unigreen a Dal 
Degan. 
Pro více informací nejen o akč-
ním modelu přesného secího stro-
je kontaktujte svého nejbližšího 
prodejce techniky Maschio Gas-
pardo nebo navštivte náš web.

Jiří Jun,

BISO Schrattenecker
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bNesený diskový podmítač PRESTO lze vybavit tříbodovým závěsem pro připojení secího stroje

Tažený bezorebný 
přesný secí stroj RENATA je 

novinkou letošního roku
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