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V první řadě můžeme uvést zejmé-
na materiály nádrží, které přešly 
od ocelových, sklolaminátových 
až po dnešní plastové, které jsou 
odolné vůči všem vlivům a splňují 
mimo jiné požadavky technických 
norem na kvalitu povrchu zejmé-
na vnitřních stěn tak, aby bylo eli-
minováno ulpívání zbytků postři-
ků obsahujících přípravky a aby 
se usnadnil oplach vnitřku nádrže 
po provedené aplikaci. 

Další částí těchto zařízení, kde se 
můžeme setkat s umělými vlák-
ny, jsou postřiková ramena. Kromě 
klasické konstrukce z ocelových 
profi lů, případně hliníkových slitin 
se před nedávnem začala objevo-
vat ramena v provedení nazýva-
ném „karbonová“. 

První výrobce, který představil 
tuto novinku, byla fi rma AKP s.r.o. 
z Brna. Po mnoha letech vývoje, 
inovací a ověřování jsou nyní po-
střikovače nabízené AKP vybavo-
vány těmito rameny a ohlas jejich 
uživatelů je pozitivní.

Karbonová ramena

Nová karbonová ramena jsou vyrá-
běna ve třech modelových řadách 
CBS a CBM a CBL, které se liší po-
dle délky ramen (CBS 18–24 m, 
CBM 27–30 m a CBL 36–40 m). Zá-

kladním nosným materiálem jsou 
uhlíková vlákna. Tato ramena mají 
nízkou hmotnost, vysokou odol-

nost vůči agresivním chemikáliím, 
nepodléhají vlivům únavy mate-

riálu, umožňují příčné naklápění 
a samostatné výškové nastavení 
polovin rámu. Záběr ramen a sklá-
pění částí lze vyrobit variabilně dle 
přání zákazníka. Pro tlumení rázů 
jsou standardně vybavena aku-

mulátory tlaku. Samozřejmostí 
jsou vícenásobné držáky trysek 
a sady trysek dle potřeby a zamě-
ření použití. Karbonová ramena 
mají oproti klasickým vyšší užit-

nou hodnotu, která je dána pře-
devším vyšší životností.

Ramena poslední generace se vyrá-
bějí strojním navíjením uhlíkových 
vláken. Jsou kruhového, proměn-
ného průřezu. Tento kruhový průřez 
ramene je optimální pro přenášení 
a zachycení sil, které na takto dlou-
hé nosníky při práci v nerovném 
terénu působí. Díky optimalizova-
nému kladení jednotlivých vláken 
dochází k radikálnímu snížení vlast-
ní hmotnosti kompozitových prv-
ků, např. nosníky pro ramena o dél-
ce 36 m (první díl o délce 8 m váží 
32 kg, druhý díl o délce 6 m 13 kg, 
třetí díl 3metrový váží 2,9 kg). Kon-
cový díl, zpravidla o délce 3 nebo 
2 m je chráněn proti nárazům po-
mocným kompozitovým nosníkem.

K hlavním vlastnostem karbo-

nových ramen patří:

  vynikající pevnost: nosné prv-
ky ramen jsou vyrobeny lami-

nováním s použitím uhlíkových 
vláken,

  nízká hmotnost: ramena nepo-
třebují ocelovou konstrukci, zna-
menají minimální zatížení pod-
vozku a výsledně nižší hmotnost 
celého zařízení,

  vysoká životnost: nepodléhá 
vlivům únavy materiálu,

  odolnost proti korozi: nepod-
léhá vlivům agresivního prostře-
dí, vysoká chemická odolnost,

  stavebnicové, modulové řeše-

ní: umožňuje vyrobit libovolnou 
šíři záběru,

  systém podpory vzduchem: 

umožňuje využití pro omezová-
ní úletu postřiku.

Díky nižší hmotnosti proti rame-
nům ocelovým (cca o 40–50 %) 
dochází v provozu k minimalizaci 
zatížení podvozku, což se proje-
ví zejména nižší spotřebou PHM, 
a také snížením utužení půdy, 
což může mít pozitivní vliv na fy-
zikální vlastnosti půdy. Utužení 
půdy je třeba omezovat a před-
cházet mu (v ČR je jím ohroženo až 
45 % zemědělské půdy).

Tlak vyvíjený na půdu by měl 
být co nejmenší a po co nejkrat-
ší dobu. Vhodné je provádět co 
nejméně pracovních operací, zá-
sahy pokud možno agregovat. 
V případě ochrany rostlin to může 
být také zvýšení pracovního zá-
běru postřikovačů až na 48 nebo 
52 metrů (nebo podle požadavku 
zákazníka), a také třeba využitím 
možností a předností karbono-

vých postřikových ramen od fi rmy 
AKP s.r.o.

Zájem i v zahraničí

Úsilí  v ynaložené společností 
AKP s.r.o. na vývoji uvedených ra-
men se zúročuje také zvyšujícím 
se zájmem ze zahraničí. AKP s.r.o. 
dodává svá ramena některým za-
hraničním výrobcům postřikovačů 
(např. vývoj a výroba ramen pro 
fi rmu Unigreen).

Systém podpory vzduchem

Ramena od fi rmy AKP s.r.o. umož-
ňují díky svému současnému profi -
lu využití také pro montáž systému 
podpory vzduchem. Konstrukce 
ramen s podporou vzduchem 
je založena na vhánění vzduchu 
do vnitřní skořepiny ramen, který 
vystupuje ze štěrbin u trysek a po-
máhá zejména lepšímu pronikání 

postřikové kapaliny do porostu. 
Výhodou je také omezení nežá-
doucího úletu.

Omezení nežádoucího úletu po-
střiků použitím systému podpory 
vzduchem je kromě nízkoúleto-
vých trysek (klasifi kace 50%, 75% 
a 90% omezení úletu) doplňkovou 
možností a dalším klasifikačním 
prvkem pro zařazování takto vyba-
vených zařízení do uvedených tříd 
omezení úletu. Využití těchto zaří-
zení pro aplikaci přípravků, ome-
zených v návodu k použití ochran-
nou vzdáleností, pak znamená 
možnost odpovídajícího zkrácení 
těchto vzdáleností.



Nové technologie nás obklo-

pují na každém kroku a téměř 

ve všech oborech. Tyto tren-

dy se nevyhýbají ani zaříze-

ním pro aplikaci přípravků.
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Lehký postřikovač IBIS 3000 s karbonovými rameny 24 m


