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Šetří čas při plnění postřikovače
Ruku v ruce s ochranou životního prostředí a zdraví lidí jde v současné době tlak na omezování používání chemických látek. Na aktuální trendy musí 
reagovat i výrobci aplikační techniky, kteří postřikovače vybavují nejrůznějšími systémy a novými technologiemi zaměřenými na bezpečné a udržitelné 
používání přípravků na ochranu rostlin. Mezi novější způsoby plnění postřikovačů patří takzvané bezkontaktní plnění. Nový systém Cleanload Nexus 
představila společnost AKP spol. s r. o. na polním dnu v Žabčicích.

Společnost AKP spol. s r. o. se 
zabývá prodejem a servisem po-
střikovacích zařízení pro aplikaci 
tekutých přípravků na ochranu 
rostlin. Brněnská firma s více než 
třicetiletými zkušenostmi v obo-
ru je obchodním partnerem řady 
společností působících zejména 
v Itálii. Na český trh dodává čer-
padla a další komponenty značky 
Annovi Reverberi, dále trysky 
značky Hypro a  Albuz. Je vý-
hradním dovozcem postřikova-

čů značek Mazzotti a Projet. „Ve 
spolupráci se společností Green-
pon vyrábíme rám a  nádrže na 
vlastní tažené postřikovače,“ při-
blížil Richard Musil, který má 
v AKP spol. s r. o. na starosti ob-
chodně-technický servis. 

„Nabízíme komplexní služby 
v oblasti postřikové techniky od 
dodávky náhradních dílů pro 
různé typy i  značky postřikova-
čů, až po servis a  testování po-
střikovačů, rosičů, postřikových 
ramen, čerpadel, trysek a  další 
aplikační techniky, včetně pří-

slušných komponentů. Společ-
nost AKP spol. s r. o. rovněž za-
jišťuje modernizaci starších typů 
postřikovačů a  výrobu nových 
strojů, včetně elektroniky, napří-
klad GPS či automatické vypíná-
ní trysek. Jsme schopni zajistit 
i  testování postřikovačů a  pora-
denství v této oblasti,“ shrnul Ri-
chard Musil.

Postřikovač na míru
Na polním dnu Mendelovy uni-

verzity v Brně byl vystaven postři-
kovač Mazzotti MAF 5240/30 HP 

C4, který dodala společnost AKP. 
Tento samojízdný postřikovač 
s typovým označením MAF se do-
dává ve třech variantách. V Žabči-
cích byla vystavena varian ta MAF 
5240, kterou zapůjčil Školní ze-
mědělský podnik Žabčice. Postři-
kovač je osazen laminátovou ná-
drží o objemu 5000 litrů. 

U  nesených postřikovačů 
v  provedení větším může rám 
dosáhnout záběru až 30 m, což je 
případ postřikovače, který využí-
vá Školní zemědělský podnik. Je-
ho ramena jsou ocelová a  jsou 

vybavena automatickým náklo-
nem ramen s pěti senzory. Auto-
matické vypínání jednotlivých 
trysek zajišťuje systém SELET-
RON. Výhodou je řízení všech 
kol a možnost hydraulické změ-
ny rozchodu kol z  2250 na 
3000  mm. Při aplikaci postřiku 
lze měnit světlou výšku stroje od 
1400 mm na 1850 mm, to uvítají 
zejména pěstitelé kukuřice a slu-
nečnice.

Postřikovač Mazzotti MAF 
5240 je osazen motorem Per-
kins s  výkonem 250 HP. Stroj 

dosahuje polní rychlosti 0–25 
km/h a na silnici může jet rych-
lostí až 40 km/h. Ve výbavě má 
hydromotory Poclain, pohon 
4 x 4, dále dvě hydraulická čer-
padla Sauer (přední a zadní ná-
prava), čerpadlo Imovilli D406 
o  výkonu 400  l/min – 20 bar. 
„Součástí je palubní počítač 
BRAVO 400S s  GPS navigací. 
Kabina je vybavena klimatizací 
s uhlíkovým filtrem a sedačkou 
Grammer. Obsluha stroje ocení 
couvací kameru, LED osvětle-
ní, ale i  rozhrnovače porostu,“ 

zdůraznil zástupce společnosti 
AKP.

Míchací zařízení 
a bezkontaktní plnění

V  rámci prezentace na polním 
dnu představila firma AKP spol. 
s r. o. na vystaveném exponátu ta-
ké uzavřený plnicí okruh a nový 
systém bezkontaktního plnění. 

K  běžné výbavě postřikovače 
patří plnicí násypky či ekomixé-
ry, které slouží ke vpravení pří-
pravků do nádrže postřikovače 
a jejich dobrému rozmíchání. Ty-
to násypky jsou vybaveny také 
rotační oplachovou tryskou 
uvnitř nádržky, kterou lze vypla-
chovat prázdné obaly od použi-
tých přípravků. „Zamíchat do 
postřikové jíchy hůře se rozpouš-
tějící přídavné látky, jako jsou 
močovina či hořké soli, je časově 
velmi náročné. Systém Easyco-
nnect umožňuje plnit postřiko-
vač rychleji, jednodušeji a  bez-
pečněji než konvenční metody. 
Tento systém se skládá ze dvou 
částí: uzávěru předem namonto-
vaného na nádobách a  spojky. 
Easyconnect ušetří čas při plnění 
postřikovače a  zároveň výrazně 
sníží expozici obsluhy a  riziko 
rozlití chemikálie. Inovace tech-
nických a technologických prvků 
postřikovačů jsou zaměřeny také 
na přesná a precizní řešení, která 
navíc poskytnou komfort a bez-
pečí i obsluze. Záměrně se ome-
zují rizika, která vznikají při na-
kládání s  přípravky na ochranu 
rostlin, tak aby nedošlo k ohrože-
ní zdraví lidí a životního prostře-
dí. Proto nově nabízíme Clean-
load Nexus,“ nastínil Richard 
Musil. Systém Cleanload Nexus 
umožňuje plnění přípravků z ori-
ginálních obalů do nádrže postři-
kovače nebo nádržky plnicí ná-
sypky tak, že se zcela eliminuje 
kontakt obsluhy s  přípravkem 
a potřísnění obsluhy chemikálií. 
Cleanload Nexus musí být připo-
jen k sacímu vstupu postřikova-
če. Vyžaduje také připojení čisté 

vody pro oplachování nádob po 
vyprázdnění. Musí se používat 
pouze s  nádobami, které jsou 
z výroby vybaveny uzávěry Easy-
connect.

Výhody plnění
„Při použití nádob s přípravky 

na ochranu rostlin, které jsou 
opatřené uzávěrem Easyconnect 
Cleanload Nexus, vznikne uza-
vřený plnicí okruh, díky kterému 
je plnění postřikovače rychlejší, 
bezpečnější a jednodušší než po-
užití indukční nádoby. Není tře-
ba odšroubovávat víčka, vy-
prazdňování začíná okamžitě 
bez ucpání a obvykle se vyprazd-
ňuje rychlostí asi jeden litr za 

sekundu,“ vysvětlil zástupce 
AKP dále. Při nalévání a měření 
nedochází k  rozstřikování che-
mikálií a  nehrozí jejich rozlití. 
Cleanload Nexus se připojuje ke 
stejnému zdroji sání a  oplacho-
vání jako indukční nádoba. 
„K ovládání slouží dva jednodu-
ché ruční ovladače: otočná ru-
kojeť, která uzamkne nádobu 
a  ovládá vyprazdňování a  opla-
chovací páka. Uzávěry Cleanload 
Nexus a Easyconnect ochrání ty, 
kteří pracují s pesticidy, i životní 
prostředí. Je otázkou, zda použí-
vání obdobných systémů nebude 
v budoucnu v některých zemích 
povinné,“ řekl na závěr Richard 
Musil z AKP spol. s r. o. 

Samojízdný postřikovač Mazzotti MAF 5240 s laminátovou nádrží o objemu 5000 litrů a záběrem 
30 m Foto Jana Pančíková

Systém Cleanload Nexus umožňuje plnění přípravků z originálních 
obalů do nádrže postřikovače nebo nádržky plnicí násypky tak, že 
se zcela eliminuje kontakt obsluhy s přípravkem
 Foto Jana Pančíková
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