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Poslednou spoločnosťou, 
ktorú sme na 
severovýchode Poľska 
navštívili v decembri 
minulého roka, je Metal-
Fach. V širokom sortimente 
výrobkov sa nachádzajú 
lisy na okrúhle balíky 
a baličky na tieto balíky, 
diskové podmietače, 
kŕmne vozy, rozmetadlá 
maštaľného hnoja, čelné 
nakladače a rozličné iné 
stroje a príslušenstvo. 
Pod značkou Metal-Fach 
poznáme aj rôzne typy 
vykurovacích kotlov.   

Počiatky spoločnosti Metal-Fach 
sa datujú do roku 1989, pričom zo 
začiatku vyrábali predovšetkým 
kotly ústredného kúrenia. V ďal-
ších rokoch sa začal Metal-Fach 

čoraz výraznejšie presadzovať 
aj na trhu s poľnohospodárskou 
technikou. Po páde socialistické-
ho režimu zostali opustené výrob-
né haly aj v mestečku Sokólka na 
severovýchode Poľska, pár kilo-
metrov od hraníc s Bieloruskom. 
Na rozdiel od mnohých objektov 
u nás na Slovensku, v Sokólke ne-
ostal areál podniku dlho opuste-
ný. Prevzal ho mladý ambiciózny 
miestny podnikateľ za symbolickú 
sumu, podmienkou však bolo, že 
podnik bude rozvíjať. Dnes je Me-
tal-Fach výrobcom, ktorého pro-
dukty poznajú zákazníci po celom 
svete najmä vďaka ich vysokej 
kvalite a spoľahlivosti. Je to vý-
sledkom výroby s využitím najmo-
dernejších technológií z osvedče-
ných materiálov. Každý výrobok je 
pred opustením závodu dôkladne 
testovaný počas viacstupňovej 
kontroly. Pravidelné ocenenia na 
popredných svetových poduja-
tiach napovedajú o skutočne dob-
rej technike Metal-Fach.   

Lisy na okrúhle balíky
Sú v ponuke s a bez rezacieho 
ústrojenstva. Vysoký stupeň zliso-
vania zabezpečujú valcové valivé 
komory. Vďaka tomuto inovatív-
nemu riešeniu sa získava senáž 
veľmi vysokej kvality. Použitý 180 
cm zberač zaisťuje bezproblémový 
zber materiálu. Vďaka štandard-
nému vybaveniu širokými pneu-
matikami, je tento lis vhodný aj na 
použitie vo vlhších podmienkach. 
K ďalším výhodám patrí centrálne 
mazanie a inštalovaný aplikátor 
senážných konzervantov.

Baličky na okrúhle balíky
Matal-Fach vyrába nesené a ťaha-
né verzie baličiek. Sú určené pre-
važne pre proces výroby senáže. 
Nesené - stacionárne baličky sú 
označené ako modely Z552, Z560 
a Z561 a ťahané verzie Z237, Z577 
a Z593. Všetky baličky sú určené 
na prvé balenie balíkov s prieme-
rom a šírkou 1,2 m a hmotnosťou 
až 1000 kg. Špeciálna konštrukcia 

zo štyroch jazdných valcov zabra-
ňuje mimovoľnému posunu balíka 
počas balenia. Prevádzka je ria-
dená pohodlne z kabíny traktora. 
Balička má tiež počítač zobrazujú-
ci aktuálny počet balíkov, čas pre-
vádzky, priemerný počet balíkov 
za hodinu a pod. 

Diskové podmietače
Ponuka začína trojmetrovým mo-
delom U740, pokračuje modelom 
U710/1 so záberom 4,5 m a končí 
pracovným záberom 6 m pri modeli 
U710. Verzie so záberom 4,5 a 6 m 
sú hydraulicky sklopné do preprav-
nej polohy nepresahujúcou šírku 
3 m. Samozrejmosťou je možnosť 
zvoliť si, podľa podmienok každé-
ho zákazníka, zadný valec spome-
dzi niekoľkých variantov. Podľa 
šírky záberu a pracovných podmie-
nok je potrebný príkon ťažného 
prostriedku od 110 do 240 kW.

Kŕmne vozy BEL-MIX
Na začiatku sortimentu je model 
T659 Standard s objemom 5 a 6 
m3. Ďalej je v ponuke jednoroto-
rový model T659, kde je už naprí-
klad oproti predošlému modelu 
štandardom elektronická váha. Pri 
jednorotorovom modeli je možné 

METAL-FACH – poľnohospodárska
technika s prívlastkom vysokej kvality
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V ponuke sú lisy s a bez rezacieho ústrojenstva.
Všetky baličky Metal-Fach sú určené na prvé balenie balíkov s priemerom a 
šírkou 1,2 m a hmotnosťou až 1000 kg.

Metal-Fach vyrába diskové podmietače so záberom od 3 do 6 m. Kŕmne vozy BEL-MIX si môže zákazník vybrať s objemom od 5 do 18 m3.
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vlek na balíky od 9 900 €

75 k traktor od 21 900 €

8 m3 kŕmny voz od 15 000 €

Megacut od 19 500 €
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zvoliť verziu s objemom od 6 do 
13 m3. Metal-Fach vyrába aj dvoj-
rotorový model T659, zákazník má 
možnosť výberu voza s objemom 
14 a 18 m3.

Rozmetadlá
maštaľného hnoja
Metal-Fach vyrába tiež niekoľko 
t ypov rozmetadiel maštaľné-
ho hnoja. Najmenším je model 
N267/1 s nosnosťou 6 t. Je vyba-
vený štyrmi vertikálnymi rozmeta-
cími adaptérmi, ktoré zabezpečujú 
rovnomerné a presné rozhodenie 
maštaľného hnoja. Metal-Fach 
používa vysoko kvalitnú oceľ, vý-
sledkom je dlhá životnosť stroja. 
Ponuka pokračuje strojom s nos-
nosťou 8 t (N267), 10 t (N274), 12 
t (N272/1) a 14 t (N272/2). Zaují-
mavým ďalším využitím rozmetad-
la N274, je možnosť použiť ho na 
prepravu plodín. Je to možné po 
jednoduchom odmontovaní roz-
hadzovacieho adaptéra. Vyprázd-
ňovanie sa vykonáva pomocou 
podlahového dopravníka, a preto 
je možné pracovať aj v priestoroch 
so zníženým stropom do 3,8 m.

Čelné nakladače
Vo výrobkovom portfóliu Metal-

-Fach nechýbajú ani traktorové 
čelné nakladače. Charakteristický 
je pre ne rýchly a spoľahlivý spô-
sob uchytenia na väčšinu exis-
tujúcich poľnohospodárskych 
traktorov. Vyrábajú sa naklada-
če s nosnosťou 1300 a 1600 kg 
v dvoch typoch. T229 sa montuje 
na podpery pomocou skrutiek. 
T241 sa montuje pomocou run-
-on systému, ktorý zaisťuje veľmi 
rýchlu montáž a demontáž. Štan-
dardne sú nakladače v šedej farbe. 
Je možnosť, bez navýšenia ceny, 
objednania vo farbe traktora.
Verím, že vás články, ktoré sme 
v posledných štyroch vydaniach 
AGROMAGAZÍNu uverejnili, aspoň 
čiastočne presvedčili o tom, že nie 
všetko vyrobené v Poľsku musí byť 
okamžite zlé a nekvalitné. Nájdu 
sa tu tiež vysokokvalitné produk-
ty, medzi ktoré môžeme smelo 
zaradiť poľnohospodársku techni-
ku, o ktorej sme písali.  Návštevy 
výrobných závodov zorganizovala 
spoločnosť ZORA-MIMEX, s.r.o., 
Brzotín, ktorá je výhradným do-
vozcom na Slovensku. Zástupcovia 
tejto spoločnosti vám radi poskyt-
nú aj ďalšie informácie.

Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

Metal-Fach používa pri výrobe rozmetadiel vysoko kvalitnú oceľ, výsledkom 
je prevádzková spoľahlivosť a dlhá životnosť stroja.

V ponuke sú nakladače s nosnosťou 1300 a 1600 kg, s dvomi typmi uchyte-
nia k traktoru.


