
	 Úvodem	 začneme	 na	 výstavišti	 v	 Brně,	
kde	 jsme	 6.	 až	 10.	 dubna	 2008	 na	 mezi-
národním	 veletrhu	 zemědělské	 techniky	
TECHAGRO	 měli	 možnost	 navštívit	 expozi-
ci	 firmy	 TOPAGRI	 s.r.o.	 Společnost	 se	 zde	
prezentovala	 průřezem	 sortimentu	 nabíze-
ných	 strojů	 již	 tradičně	 na	 rozlehlé	 ploše	
v	 pavilonu	 V	 uprostřed	 výstaviště	 v	 rámci	
širšího	 seskupení	 firem	 okolo	 společnosti	
KVERNELAND	 GROUP	 CZECH	 s.r.o.	 Tato	
společnost	 je	 již	 více	 než	 10	 let	 známá	 pro-
dejem	a	servisem	zemědělské	závěsné	 tech-
niky	 značek	 KVERNELAND,	 VICON,	 RAU,	
ACCORD,	TAARUP,	GREGOIRE,	LAGARDE,	
McCONNEL,	VANDAELE,	HATZENBICHLER.	
	 Firma	 TOPAGRI	 s.r.o.,	 která	 vznikla	
v	 roce	 2006	 a	 je	 tak	 o	 10	 let	 mladší	 než	
KVERNELAND	GROUP	CZECH	s.r.o.,	se	zde	
představila	jako	nový	importér	traktorů	VALTRA	
na	 našem	 trhu.	 Obě	 firmy	 KVERNELAND	
i	TOPAGRI	sídlí	v	Berouně	v	prodejním	a	ser-
visním	areálu	v	Košťálkově	ulici	1527,	což	je	
nedaleko	 dálnice	 na	 Plzeň.	 Díky	 těsné	 spo-
lupráci	 právě	 se	 společností	 KVERNELAND	
využívá	 již	 rozvinutou	 prodejní	 a	 servisní	 síť	
provozoven	 se	 zemědělskou	 technikou	 po	
celé	 České	 republice	 i	 na	 Slovensku,	 kde	
vedle	 řady	 prodejců	 působí	 i	 zastoupení	 pro	
ČR	prostřednictvím	 firmy	TOPAGRI	Slovakia	
s.r.o.	v	Košťanech	nad	Turcom	(www.topagri.
sk).	Zástupci	TOPAGRI	Slovakia	s.r.o.	ostatně	
nechyběli	ani	v	brněnské	expozici.	V	souvis-
losti	se	značkou	traktorů	VALTRA	se	tedy	sice	
jedná	o	nového	importéra,	ale	žádní	začáteč-
níci	to	zcela	jistě	nejsou.	V	brněnské	expozici	
však	 lesníci	 a	 dřevaři	 nemohli	 přehlédnout	
další	zajímavou	techniku	do	lesa,	a	to	značky	
PFANZELT	Maschinenbau.	Vystaven	zde	byl	
závěsný	vůz	na	převoz	kulatiny	s	nakládacím	
jeřábem	 PM	 kran	 4177	 a	 řada	 tříbodových	
lanových	navijáků	s	přibližovacími	štíty.
	 Nedlouho	po	veletrhu	TECHARO	připra-
vila	 společnost	TOPAGRI	 s.r.o.	 ve	 spolupráci	

s	 Lesy	 Bělá	 pod	 Bezdězem,	 s.r.o.	 a	 N&N	
KOŠÁTKY	s.r.o.	aktivní předvádění techniky 
při práci v lese.	Ukázky	pro	širokou	veřejnost	
proběhly	 23.4.	 několik	 kilometrů	 severně	 od	
Bělé pod Bezdězem v	lokalitě	Sahara,	což	je	
místní	název,	který	ovšem	plně	vystihuje	danou	
lokalitu	-	jedná	se	o	velmi	chudé,	suché	písčité	
půdy.	 Zahájení	 se	 zůčastnili	 zástupci	 firmy	
TOPAGRI	 s.r.o.	 Ing.	Hynek	Zíka,	 Ing.	Tomáš	
Dědič,	Ing.	Ludvík	Kuřátko a	Ing.	Jiří	Zelenka,	
výrobní	závod	Pfanzelt	Maschinenbau	GmbH	
v	Bavorsku	zastupoval	pan	Jürgen	Pickel,	za	
Lesy	Bělá	pod	Bezdězem,	s.r.o.	byl	přítomen	
ředitel	 Ing.	Radek	Lípa	a	za	N&N	KOŠÁTKY	
s.r.o.	Ing.	Aleš	Nezbeda.	Na	úvod	Ing.	Hynek	
Zíka	přítomné	stručně	seznámil	s	vystavenými	
stroji	 VALTRA	 a	 PFANZELT	 Maschinenbau	
a	 s	 dalším	 průběhem	 předvádění	 jednotli-
vých	strojů.	O	zdejších	lesích	krátce	pohovořil	
Ing.	 Radek	 Lípa a poté	 Ing.	 Tomáš	 Dědič	
již	 začal	 podrobně	 komentovat	 a	 doprovázet	
předvádění	 strojů	 PFANZELT	Maschinenbau,	
jako	 např.	 vyvážečky	 9	 tun	 a	 11	 tun,	 samo-
chodný	 systém	 určený	 k	 vyvážení	 dřeva	
(kombinace	speciál	traktoru	+	15	t	vyvážecího	
vleku	s	mechanickým	pohonem	náprav),	lesní	
nakladač	a	 tahač	Felix	ve	dvou	provedeních,	
navijáky	5	tun	a	2	x	8	tun.	
	 Firma	 PFANZELT	 Maschinenbau	 se	
účastnila	 těchto	 praktických	 ukázek	 v	 rámci	
11denního	 turné	 (14.-25.4.)	 po	 Německu	
a	 okolních	 státech	 (Francie,	 Lucembursko,	
Rakousko	a	Česko)	 a	 letos	bude	 vystavovat	
např.	i	na	veletrzích	KWF	v	Německu	(4.-7.6.)	
a	Forexpo	ve	Francii	(11.-13.6.).	
	 Rovněž	firmy	TOPAGRI	a	KVERNELAND	
GROUP	 budou	 letos	 k	 vidění	 na	 dalších	
akcích,	 jako	např.	na	výstavě	Země	živitelka	
v	Českých	Budějovicí	(21.-26.8.)	nebo	na	tra-
dičních	Prodejních	dnech	ve	firemním	areálu	
v	Berouně	koncem	listopadu.
	 Náš	trh	s	lesní	technikou	není	moc	velký	
a	 řada	 lidí	 říká,	 že	 je	 již	 relativně	 nasycený.	
Nutno	však	vzít	v	úvahu,	že	předváděné	stroje	
jsou	 nabízeny	 za	 zajímavé	 zaváděcí	 ceny	
a	 navíc	 existuje	 řada	 dotačních	 programů	
na	 podporu	 nákupu	 nových	 strojů	 a	 techno-
logií.	 V	 neposlední	 řadě	 může	 o	 úspěchu	
rozhodovat	i	dobré	firemné	renomé	a	kvalitní	
dostatečně	hustá	prodejní	a	servisní	síť.
� Připravil�Ing.�Robert�Klán
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Zahájení prezentace 
u Bělé, zleva Jürgen Pickel,  
Ing. Hynek Zíka, Ing. Tomáš 
DěDič, Ing. Aleš neZbeda, 
Ing. Ludvík KuřátKo
a Ing. Radek líPa (fot. vlevo)

Kombinace speciál traktoru + 15 t 
vyvážecího vleku s mechanickým  

pohonem náprav

	 Společnost	Format	1	spol.	s	r.	o.	(dále	
jen	F1),	jejíž	expozici	 jsme	navštívili	začát-
kem	dubna	na	veletrhu	TECHAGRO	v	pavi-
lonu	 A2,	 byla	 založena	 v	 r.	 1991	 s	 cílem	
vyvíjet,	vyrábět	a	prodávat	některé	výrobky	
nejen	z	oblasti	 tzv.	spotřební elektroniky,	
ale	 také	 určitý	 sortiment	 výrobků	 z	 oblasti	
tzv.	průmyslové elektroniky.
	 Ze	široké	oblasti	elektronických	výrob-
ků	pro	běžnou	potřebu	jsou	vybírány	výrob-

ky,	 které	 často	 potřebuje	 každý	 z	 nás	
buď	 doma,	 nebo	 na	 chatě,	 či	 chalupě,	
ve	městě	zrovna	tak,	jako	i	na	venkově.	
Jsou	 to	 např.	odháněče drobných	 hlo-
davců či	 jiných	nepříjemných	živočichů,	
včetně	ptáků,	kteří	občas	znepříjemňují	
náš	 život.	 Dále	 to	 jsou	 odstraňovače 
vodního kamene	 z	 vody,	 kterou	 ode-
bíráme	 z	 veřejného	 vodovodu,	 nebo	
z	 vlastní	 studny.	 Neméně	 vyhledávané	
jsou	 i	 akustickosvětelné	 pomůcky	 pro	
osoby,	 které	 se	 potřebují	 naučit	 lépe	
v	 řeči	 rozlišovat	 krátké	a	dlouhé	samo-
hlásky	a	slabiky.
	 Mnohem	širší	je	množství	zakázkových	
souborů	pro průmysl.	F1	systematicky	
řeší	problematiku	snímání a vyhodno-

cování tahových i tlakových sil	ve	všech	

možných	 oblastech	 průmyslu	 od	 lehkého	
a	 zpracovatelského	 až	 po	 těžký,	 kam	 lze	
zahrnout	mj.	i	hutě	a	slévárny.	F1	je	postup-
ně	 stále	 více	 uznávána	 jako	 profesionál-
ní	 firma,	 jejíž	 výrobky	 jsou	 nejen	 přesné	
a	spolehlivé,	ale	jsou	zabezpečeny	i	kvalitní	
údržbou,	 protože	 F1	 svoje	 systémy	 nejen	
vyvíjí	 ve	 vlastním	 konstrukčním	 oddělení	
a	vyrábí	ve	vlastních	dílnách,	ale	u	zákaz-
níka	 i	 instaluje	 a	 udržuje,	 včetně	 prvotní	
a	následných	pravidelných	kalibrací.	Kvalita	
a	 spolehlivost	 některých	 importovaných	
komponent	 je	 ověřena	 mnohaletou	 zku-
šeností.	 F1	 dodává	 omezovače přetížení 
výtahů,	 kladkostrojů,	 jeřábů	 aj.	 zdvihacích	
zařízení	 (dále	 ZZ),	monitorovací zařízení 

pro	sledování	pracovního	vytížení	ZZ,	ane-
mometry a antikolizní zařízení pro	ZZ.
	 Za	 zmínku	 určitě	 stojí	 také	 nabídka	
sériově	 vyráběných	vah všech druhů.	 F1	
totiž	 nabízí	 nejen	 běžné	 váhy	 stolní,	 plo-
šinové,	 závěsné	 (vhodné	 např.	 na	 vážení	
ulovené	zvěře),	či	 tzv.	počítací,	ale	i	speci-
elní	váhy	na	vysokozdvižné	vozíky,	lopatové	
nakladače	 aj.	 stavební	 stroje,	 příp.	 i	 tzv.	
poduškové	váhy	pod	auta	a	další.
	 F1	sídlí	nedaleko Brna v Křenovicích 
u	Slavkova,	 kde	má	moderní	 výrobní,	pro-
dejní	 a	 servisní	 areál	 v	 Mlýnské	 ulici	 č.p.	
304,	č	or.	84	(viz	foto).	Výrobky	jsou	rovněž	
podrobně	 popsány	 a	 nafoceny	 na	 interne-
tu	 www.format1.cz	 a	 je	 možné	 je	 pořídit	
také	zásilkovým	způsobem	(T	544	223	668,	
544	223	265,	F	544	223	996,	M	603	253	728,	
E	format1@format1.cz)	 -red

praktická elektronika z Křenovic u Brna

Ze stánku  
Format 1 
na veletrhu TECHAGRO v Brně

Stroje PFanZeLt a VaLtra 
na veletrhu TECHAGRO v Brně

Odháněče hlodavců či jiných živočichů, váhy všech druhů a další 
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stroje, co něco vydrží !
Na výstavišti v Brně i při práci v lese u Bělé pod Bezdězem byly představeny

Silva Bohemica - 5/2008

Lesní 
nakladač 
a tahač 
Felix v čtyřkolovém (výše)  
a šestikolovém provedení 

Pm-truc - ukázka možností  
při náročné práci  
v lesní  
těžbě

ProDejní Dny ve firemním areálu 
v berouně probíhají tradičně  
koncem listopadu

Bylo  
předvedeno,  
že výměnu  
pracovních  
nástrojů u Pm-truc lze provést  
i v lese během pár minut

Traktor VaLtra  
s navijákem PFanZeLt


