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príklad: rýchla výmena nožíkov, 
centrálne pružinové alebo hyd-
ropneumatické odľahčenie lišty, 
možnosť transportu v troch polo-
hách. Veľkou výhodou je, podobne 
ako pri bubnových lištách, hydrau-
lická poistka.
V ponuke sú zadné nesené lišty 
so záberom od 1,8 až do 3,4 m, 
predné od 2,6 do 3,4 m alebo ťa-
hané s pracovným záberom 3 a 3,4 
m. Nechýba ani kombinácia troch 
líšt tzv. „motýľ“. SaMASZ vyrába 
kombinácie MegaCUT a GigaCUT 
s pracovnými zábermi 8,6 a 9,4 
m. Samozrejmosťou je možnosť 
vybavenia žacích líšt prstovým 
kondicionérom alebo miagacími 
valcami.    

Obracače a zhrabovače
Obracače – polonesené, s hydrau-
lickým sklápaním do transportnej 
polohy a automatickou aretáciou. 
Výhodou je tiež presná kopirácia 
jazdy traktora. Ďalším plusom sú 
kĺbové spoje medzi rotormi s vý-
borným kopírovaním terénu pomo-
cou torzných tyčí. SaMASZ v súčas-
nosti vyrába štvor- a šesťrotorové 
obracače.
Zhrabovače – otočné zavesenie 

pojazdových kolies garantuje dô-
sledné kopírovanie terénu a rov-
nomerné vedenie za traktorom. 
Profil prstov a ich pružné uchyte-
nie v čapoch ramien chráni prsty 
pred poškodením. Presné nastave-
nie voči terénu sa prevádza regulá-
ciou ťažného rámu. Ľahká demon-
táž prstov uľahčuje rýchle zloženie 
stroja do prepravnej polohy.
Dvojrotorový zhrabovač Z2-780 
má pracovný záber mechanicky na-
staviteľný od 7,2 do 7,8 m. Každý 
z rotorov je osadený 11 ramena-
mi so štyrmi prstami. Výkonnosť 
stroja je až 8 ha/hod. Výborné ko-
pírovanie je zaistené pomocou ne-
závislého zavesenia kolies s pneu-
matikami 16/650.     
Počas návštevy výrobného závodu 
sme mohli vidieť moderné výrobné 
technológie s využitím kvalitných 
vstupných materiálov. Čo je však 
ešte ďalším výrazným plusom, 
u značky SaMASZ je celá produkcia 
úzko viazaná na potreby zákazníka 
a veľmi flexibilne reagujú na jeho 
požiadavky. SaMASZ predstavuje 
ideálnu kombináciu veľkého a zá-
roveň rodinného podniku. 
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predaj a servis poľnohospodárskej, lesnej a komunálnej techniky

MASZYNY ROLNICZE I KOMUNALNE

PRONAR

20 t príves od 17 500 €

75 k traktor od 21 900 €

8 m3 kŕmny voz od 15 000 €

Megacut od 19 500 €

www.zoramimex.sk

Ďalšou spoločnosťou, ktorú sme 
navštívili na severovýchode Poľska, 
je SaMASZ. Zameriava sa na výrobu 
komunálnej a najmä krmovinárskej 
techniky.   

Svoju históriu začala písať v roku 1984. Začiat-
kom tohto roku Ing. Antoni Stolarski skonštru-
oval v prenajatej garáži svoj prvý stroj, ktorým 
bol ťahaný vyorávač zemiakov. Nasledujúcich 
29 rokov sa firma veľmi úspešne rozvíjala a dnes 
zamestnáva vyše 600 ľudí. Za úspechom môže-
me hľadať predovšetkým blízky prístup k zá-
kazníkovi a maximálnu snahu vyhovieť jeho 
požiadavkám. Samotný zakladateľ a majiteľ, 
pán Stolarski, pochádza z gazdovskej rodiny a 
pracoval predtým v poľnohospodárstve. O pre-
daj techniky SaMASZ sa na Slovensku stará 
spoločnosť Zora-Mimex, s.r.o., Brzotín, ktorá je 
výhradným dovozcom. 
Základom rozvoja je neustále investovanie do 
moderných výrobných postupov, zahŕňajúcim 
tiež zvyšovanie kvalifikácie celého pracovné-
ho tímu. Práve na zručnosti a šikovnosti ľudí 
stavali od začiatku svoje podnikanie v spoloč-
nosti SaMASZ. O správnosti tohto smerovania 
najlepšie napovedá súčasná pozícia jedného 
z najväčších poľských a európskych výrobcov 
poľnohospodárskej techniky. V ponuke nechýba 
ani široký sortiment komunálnej techniky, ako 
napríklad snežné pluhy, rozhadzovače posypo-
vého materiálu a pod.    
Celkovo je aktuálne vo výrobnom programe vyše 
200 rôznych typov strojov: bubnové a diskové 
kosy, obracače, zhrabovače, mulčovače, prie-
kopové mulčovače. Najvýraznejšie zastúpenie 
majú kosy, ktorých doteraz vyrobili už viac ako 
100 000 kusov. Pravidelná komunikácia so zá-

kazníkmi prináša neustále nové riešenia ale-
bo vylepšenia už vyrábaných strojov. Kvalita 
produkcie SaMASZ je pravidelne oceňovaná na 
významných svetových poľnohospodárskych a 
komunálnych výstavách.

Medzi hlavné exportné trhy patrí najmä Rusko, 
Nemecko, Veľká Británia, Fínsko, Pobaltské kra-
jiny a Španielsko. Celkovo používajú techniku 
SaMASZ vo viac ako 50 krajinách po celom sve-
te. Najväčšia časť produkcie sa umiestňuje na 

domácom poľskom trhu. Úspešný export pod-
poruje výborne prepracovaný systém dodávky 
náhradných dielov. Ak sa súčiastka objedná do 
13:00, tak ju ešte v ten istý deň expresne zašlú.

Bubnové kosy
Zadné bubnové kosy SaMASZ sú dodávané s pra-
covným záberom od 1,35 do 3 metrov, dvoj 
a štvorbubnovom prevedení podľa typu. Štan-
dardom je hydraulický zdvih žacích bubnov. 
V čelnom prevedení sú v ponuke kosy so zábe-
rom od 2,1 do 3 metrov s pružinovým systémom 
zavesenia.
Charakteristika bubnovej kosy SaMASZ:
Hydropneumatické odľahčenie – namiesto od-
ľahčovacích pružín veľmi vhodné pre prvú kos-
bu lucerny, ďateliny a podobných krmovín, pre 
elimináciu poškodenia rastlín odrolom. Hydro-
pneumatické odľahčenie a kopirácia pracuje pri 
minimálnom prítlaku na podložie.
Západkový mechanizmus – inovatívny a paten-
tovaný mechanizmus umožňuje nastavenie ko-
senia v troch pozíciách podľa potreby momen-
tálnej práce – kosenie, otáčanie na úvratiach, 
transport. Potrebnú polohu je možné voliť po-
hodlne z miesta obsluhy.
Hydraulická poistka – systém centrálneho za-
vesenia je integrovaný s hydraulickou poistkou, 
ktorá chráni žaciu lištu pred poškodením počas 
práce. Pri strete s pevnou prekážkou sa lišta od-
chýli dozadu so súčasným zdvihom žacieho apa-
rátu o 20 cm hore. Po minutí prekážky sa lišta 
sama automaticky vráti do pôvodnej polohy.

Diskové kosy
Tieto kosy sa vyznačujú vysokou pracovnou 
rýchlosťou a mnohými ďalšími užitočnými 
vlastnosťami. Prednosťou je žacia lišta novej 
koncepcie PERFECT CUT s vlastnosťami ako na-

SaMASZ – široká ponuka kvalitnej 
krmovinárskej a komunálnej techniky

Bližšie informácie Vám radi poskytnú 

zástupcovia ZORAMIMEX, s.r.o., počas 

výstavy Agrosalón, ktorá sa uskutoční 

20.–23.3.2013 v Nitre.

Expozíciu nájdete na VP E.

 i n z e r c i a

Zakladateľ a zároveň majiteľ spoločnosti Sa-
MASZ, Ing. Antoni Stolarski.

Bubnové kosy SaMASZ sú dodávané v pracovných záberoch 1,35 – 3 m 
(zadná) a 2,1 – 3 m (predná).

Kombinácie GigaCUT a MegaCUT poznajú užívatelia ako vysokovýkonné 
a spoľahlivé. Výrobný program dopĺňajú stroje na zimnú údržbu komunikácií.

Na zber krmovín sú ďalej v ponuke 4- a 6-rotorové obracače a 1- a 2-rotoro-
vé zhrabovače.


