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Technika TechnikaTechchninikkaa

Hlavní náplní je výroba vlastních 
postřikových nástaveb na  pod-
vozky Mazzotti, které montuje-
me na  míru podle potřeb zákaz-
níků. Již 16  roků jsme partnerem 
společnosti MAZZOTTI srl., která 
v  loňském roce oslavila 70. výročí 
své existence. Kvalitní spolupráce 
vyústila v již více než 100 ks samo-
jízdných postřikovačů AKP Mazzo-
tti v českém zemědělství. Zde mů-
žeme ocitovat p. Carla Mazzottiho:

„Neustále sledujeme trh a  jeho 
potřeby, na základě kterých naše 
stroje inovujeme a  přizpůsobu-
jeme potřebám zákazníků. Také 
vyvíjíme úplně nové výrobky, aby 
uspokojily nová očekávání, tak jak 
jsme to udělali s novým postřiko-
vačem MAF.

U postřikovače řady MAF jsme se 
zaměřili také na bezpečnost a asi 
jako první v Evropě nabídli kabinu 
úrovně  4, kde jsou 4  filtry vzdu-
chu, což je pro obsluhu mnohem 
bezpečnější. Tohle byla důležitá 
inovace spolu s dalšími týkající se 
např. kontroly trakce, komfortu 
a  produktivity. Na  komfortu ob-
sluhy jsme opravdu zapracovali, 
použili jsme kabinu Claas a sedač-
ku Grammer Active Control.

Také se nám podařilo zkrátit čas 
přejezdů. S  novým strojem MAF 
High Performance se lze po  po-
zemních komunikacích pohybo-
vat až rychlostí 60 km/hod, a také 
jsme drasticky zredukovali hluk 
v  kabině a  zvýšili komfort řízení, 
dalo by se říci skoro jako u auta.“

Samojízdný model MAF se do sé-
riové výroby zařadil pro sezonu 
2013. Po 5  letech jeho úspěšného 
uplatnění ve  všech různých teré-
nech a oblastech od menších farem 
až po velkofarmy a podniky služeb. 

Stávající fl otila a nabídka se skládá 
z  8  modelů MAF, 3  modely Ibis, 
1× speciál pro vysoké porosty All 
Crop. Menší model MAF je v prove-
dení 2580, 3180, 3580, větší ekono-
mický model je 4240 E, dále velký 
model 4240, 5240, 6240. Od loňska 
je k dispozici nejsilnější model MAF 
HP (high performance). Díky nejvý-
konnějším hydromotorům Poclain 
MHP 27 se stává jedničkou v kop-
cích a náročných terénech i při pře-
sunech na silnici. Tento stroj na trhu 
postřikovačů vyniká nízkou hmot-
ností, velkou stoupavostí, stabilitou 
a bezpečností.

V  roce 2017 došlo k akvizici fi rmy 
Mazzotti společností John Deere. 
Značka Mazzotti pokračuje ve vý-
robě moderních samojízdných po-
střikovačů. Takto se pro uživatele 
traktorů a  jiné techniky JD stává 
velmi zajímavou možnost pořízení 
a  vybavení samojízdného postři-
kovače elektronikou JD, která plně 

komunikuje a navazuje na  již far-
máři zavedený JD systém v podni-
ku. Tento systém lze využít i na na-
šich tažených postřikovačích.

V nabídce společnosti AKP nachá-
zíme 2 typy tažených postřikova-

čů. Moderní velkoobjemový mo-
del Jumbo 5200, 6000 a  klasický 
tažený model Pony 2600, 3200. 
Model Jumbo může být variantně 
i v provedení 4200.

Dále najdeme v nabídce AKP řadu 
nesených postřikovačů, taže-

ných a  nesených rosičů a  různé 
speciály vyráběné na míru pro le-
sáky, železnice, letiště a další účely.

Původním startovacím programem 
AKP byl prodej a dodávky ND pro 
postřikovače a modernizace stávají-
cích, starších postřikovačů. Jako vý-
hradní zástupci společností ARAG, 
Annovi Reverberi, Albuz a  Hypro 
pro ČR a SR máme skladem široký 

sortiment ND, univerzální pro vět-
šinou značek postřikovačů.

Moderní elektronika pro řízení 

dávky, ovládání a  kontrolu vypí-
nání sekcí ARAG je dnes samozřej-
mostí na  každém našem postři-
kovači. Tento systém s ovládáním 
5–13  sekcí lze snadno instalovat 
na opravdu každý typ postřikova-
če. Od roku 2013 instalujeme sys-
tém SELETRON - elektronické DGPS 
ovládání zapínání a vypínání jed-
notlivých trysek. Výsledky z úspor 
na chemii a omezení přestřiků jsou 
tak přesvědčivé, že instalujeme 
tyto systémy na  náš každý nový 
větší postřikovač. S úspěchem, díky 
jednoduché instalaci, je montuje-
me i na  jiné modely postřikovačů. 
Finanční úspora, omezení popálení 
porostů, zamezení reziduí v půdě 
je dnes prokazatelně jednou z nej-
lepších investic do  zemědělské 
techniky vůbec.
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Již 27 let jsme spolehlivý partner našich zemědělců v oblas-

ti postřikové techniky. Nosným programem naší společnosti 

je výroba a prodej postřikovačů na straně jedné, na straně 

druhé všem dostupné náhradní díly a rychlý servis. Zvláštní 

místo zaujímá přestavba řízení dávky u starších postřikovačů 

všech značek na nejmodřejší elektroniku, která výrazně uspo-

ří množství aplikovaného přípravku. Těší nás, že tímto přispí-

váme ke snižování chemického zatížení zemědělské výroby 

a životního prostředí.


