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Technika

Pro naši společnost AKP bylo ctí zú-
častnit se oslavy tohoto výročí. Již 
po desetiletí patříme mezi tři nejvý-
znamnější zástupce Mazzotti ve Ev-
ropě. V současnosti se nabídka sa-
mochodných postřikovačů Mazzotti 
rozšiřuje o další modely, které re-
agují na specifi cké potřeby země-
dělců. Mezi stroje s největší oblíbe-
ností můžeme zařadit samojízdný 
postřikovač MAF HP, vybavený sil-
ným pohonem o výkonu 238 koní 
a nejsilnějšími hydromotory Poclain.

Významnou změnou, kterou spo-
lečnost Mazzotti prodělala před 
dvěma lety, byl její prodej koncer-
nu John Deere. Ten tak získal po-
kročilé vývojové centrum a  také 
značku s významnou pozicí v celé 
řadě evropských zemí. Nový majitel 
obohatil možnosti konfi gurace po-
střikovačů o nové prvky. V budouc-
nosti se dočkáme nového moto-
ru John Deere, pohánějícího stroje 
MAF, ale i širšího využívání elektro-
niky známe především ze zelených 
strojů. Také v následujících letech 
se můžeme těšit na nové stroje vy-
ráběné pod značkou Mazzotti.

Naše společnost AKP bude nadále 
pokračovat v směru, který si vytý-
čila. Pro postřikovače využíváme 
ocelová nebo ocelo-karbonová 
ramena vlastní konstrukce. Pře-
devším karbonové prvky ramen 
poslední dobou zažívají doslo-
va renesanci i  u  ostatních výrob-
ců. Tento trend je pro nás přízni-
vý a  jen potvrzuje důvěru, kterou 

v  konstrukci z  uhlíkových vláken 
již po léta vkládáme.

Pro ovládání postřikového systé-
mu dále využíváme elektroniku 
a  komponenty Arag, podporují-
cí v současné době velmi žádané 
funkce variabilní aplikace.

Do nového roku vstupujeme s roz-
šířenou fl otilou nabízených mode-
lů, ve které ale vycházíme z ověře-
ných principů. Naším zákazníkům 
přejeme mnoho úspěchů, ke kte-
rým se jim budeme snažit i  naší 
prací dopomoci.



Mazzotti slaví 70 let a dále inovuje
Richard Musil; AKP spol. s r.o.

V listopadu loňského roku se v Italské Boloni konala význam-

ná výstava strojů pro zemědělství EIMA. Pro společnost Ma-

zzotti byla tato akce ale ještě mnohem důležitější. Rok 2018 

byl rokem sedmdesátiletého výročí založení společnosti Ma-

zzotti. Za tuto dobu se podařilo z fi rmy přestavující vojenské 

vybavení na užitečnější stroje, vybudovat významného pro-

ducenta nejen postřikové techniky.
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