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Společnost SYNPRO chce být 
profesionálním partnerem 
farmářů v každém okamži-
ku. „Zatímco mnohé firmy 
u prodeje nového stroje končí, 
mělo by se jednat o pravý 
opak. Tím, že prodáme trak-
tor zákazníkovi, přece všech-
no začíná. Musíme mu stroj 
připravit a zprovoznit, zajistit 
veškerý záruční i pozáruční 
servis, dodávky náhradních 
dílů, zkrátka se o něj dobře 
starat po celou dobu život-
nosti stroje. To je filosofie 
naší firmy,“ konstatuje Ra-
dim Košutek. Záruku kvality 
by měly zákazníkům poskyt-
nout především osvědčené 
a léty prověřené značky strojů. 
„Spolupracovat budeme pou-
ze s renomovanými výrobci 
s dlouhodobou tradicí a pro-
fesionálním přístupem. Zde 
mohu nabídnout své osobní 
zkušenosti s prodejem těchto 
značek a z pohledu jejich ser-
visování,“ konstatuje Radim 
Košutek. Samozřejmostí u fir-
my SYNPRO bude předvede-
ní a vyzkoušení stroje, o který 
zákazník projeví zájem, přímo 
v jeho vinohradu, samozřej-
mě zdarma. 

Je to jako manželství
Jednou z renomovaných zna-
ček, s kterou Radim Košu-
tek úzce spolupracuje již asi 
deset let, je firma Pöttinger, 
jednička v pícninářských stro-
jích na českém trhu a zave-
dený dodavatel strojů pro 
zpracování půdy a setí. „Tako-
vá dlouholetá spolupráce, to je 
jako dobré manželství – dva 
partneři, z nichž oba se snaží 
dát do svazku to nejlepší,“ 
říká s úsměvem Radim Košu-
tek. „Radim je srdcem firmy 

Pöttinger na jižní Moravě, kde 
bychom těžko hledali lepšího 
člověka,“ potvrzuje Zdeněk 
Bílý, zástupce firmy Pöttin-
ger pro Českou a Slovenskou 

republiku. A že toto spojení 
funguje, dokazují desítky spo-
kojených zákazníků. „Prodej 
strojů není spojen jen se znač-
kou, ale i s konkrétní oso-
bou, která vám stroj prodala, 
doporučila konkrétní model 
a zaručila se, že se o něj i na-
dále bude starat. A tady mám 
v Radimu Košutkovi po letech 
spolupráce naprostou jistotu,“ 
dodává Ing. Zdeněk Bílý z fir-
my Pöttinger. 

Novinky pro setí 
a zpracování půdy

Firmu Pöttinger asi není tře-
ba podrobně představovat, 
v pícninářských strojích má 
na českém a slovenském trhu 
přes padesát procent, ve vo-
zech dokonce asi osmdesát 
procent. Ale Pöttinger, to ne-
jsou jen pícniny a vozy, ale je 
to také zavedený dodavatel 
strojů pro zpracování půdy 
a setí. Výrobce v minulých 
pěti letech značně zapraco-

val na vývoji nových modelů, 
a tak zatímco před pěti lety 
dominovaly v jeho nabídce 
tří až čtyřmetrové secí stroje, 
dnes lze zakoupit univerzální 

secí stroje Terrasem i v šesti, 
osmi a devítimetrovém pro-
vedení. „První devítimetrový 
secí stroj Terrasem C9 jsme 
prodali do Zemědělského 
družstva Rostěnice. Všechny 
nové secí mašiny Terrasem 
jsou lehčí v tahu, neboří se 
tolik, lze je použít jak pro 
setí do zpracované půdy tak 
do bezorebných systémů,“ po-
pisuje Ing. Zdeněk Bílý. 

Vývoj šel dopředu také 
u strojů pro zpracování půdy. 
„Máme novou řadu polone-
sených pluhů SERVO 6.50 
s unikátním automatickým 
dotěžováním zadní nápra-
vy traktoru, který nevyrábí 
žádný jiný výrobce na trhu,“ 
konstatuje Ing. Zdeněk Bílý. 
Tahová síla se rovnoměrně 
rozkládá a přenáší na celý 
nosný rám pluhu. Plynulou 
změnou hlavního nosného 
rámu je navíc možné nasta-
vit pracovní záběr. „Další 
výhodou stroje je možnost 

vyřazení prvního tělesa ze 
záběru, což ocení zákazníci 
v těžkých podmínkách,“ do-
dává Ing. Zdeněk Bílý. Hloub-
ka orby se nastavuje vpředu 
trojbodovým závěsem a vza-
du hydraulicky nastavitelným 
kombinovaným kolem. Opěr-
né kolečko je překryté posled-
ním orebním tělesem, čímž je 
možné úplně doorat pozemek 
na okrajích až k sousednímu 
pozemku. 

Společnost Pöttinger si 
je vědoma toho, že kvalitní 
zpracování půdy má velký 
vliv na tvorbu požadovaných 
půdních vlastností a zlepšení 
úrodnosti, proto věnuje stá-
le větší pozornost této pro-
blematice. Další zajímavostí 
na trhu jsou proto diskové 
podmítače TERRADISC pro 
polní výrobu a diskový pod-
mítač v provedení pro vinice 
a sady, který nese označení 
VINODISC. Má modulovou 
konstrukci, která umožňuje 

pracovní záběry 1,20, 1,45 m 
a 1,70 m. Základ krátkých dis-
ků VINODISC tvoří stabilní 
dvounosníkový rám s roztečí 
68 cm. 

Vinařský program
Firma SYNPRO nabízí také 
vinohradníkům a vinařům 

komplexní vybavení a služ-
by v oboru. V nabídce jsou 
kvalitní vinohradnické stro-
je a zařízení do vinic a sadů 
(traktory, rosiče, okopávače, 
kultivátory, sklízeče hroznů 
atd.), pro výrobce vína potom 
kompletní vybavení vinné-
ho sklepa (nerezové nádrže, 
mlýnky, lisy, vinifikátory, fil-
try, chladící zařízení, plnící 
linky a další zařízení).

Volejte a pište
Z pozice řízení firmy s vel-
kým obratem má Radim 
Košutek dlouholeté solidní 
vztahy s bankovním sekto-
rem, takže firma SYNPRO 
již nyní po jednání s banka-
mi dokáže nabídnout zákaz-
níkovi prakticky jakýkoliv 

finanční produkt, jako jsou 
úvěry, leasingy a půjčky, a to 
za solidních podmínek. Sa-
mozřejmostí je i vyřízení do-
tačních titulů. 

Sídlo firmy SYNPRO se 
nachází ve vinařské obci 
Dolní Bojanovice s kance-
láří v Hodoníně. Servis 
s operativními dodávkami 
náhradních dílů je ve Vel-
kých Bílovicích. Volat mů-

žete na mobil 777 044 011 
– Radim Košutek, mailo-
vat lze na kosutek@synpro.
cz. Na tento e-mail lze po-
sílat i strukturovaný životo-
pis v případě vážného zájmu 
o práci v mladé progresivní 
firmě. 

Text a foto: Petr Hynek

Synpro & Pöttinger aneb Profesionální Synbióza
Společnost SYNPRO zahájila svoji činnost letos v dubnu. Její jméno je spojeno s osobou Ra-
dima Košutka, kterého většina farmářů zná v souvislosti s řízením úspěšné firmy, zabývají-
cí se prodejem a servisem zemědělské, vinohradnické a komunální techniky. Dvanáctileté 
zkušenosti v oboru chce Radim Košutek uplatnit a valorizovat v nové progresívní firmě 
spolupracující pouze s renomovanými značkami profesionálních strojů. 

INZERCE

Firma Synpro pod vedením Radima Košutka úzce spolupra-
cuje s firmou Pöttinger

Nová řada polonesených pluhů SERVO 6.50 s unikátním automatickým dotěžováním zadní 
nápravy traktoru

Univerzální secí stroje Terrasem jsou velmi oblíbené. Na 
snímku Terrasem C8 na pozemcích společnosti Rostěnice, 
která na základě dobrých zkušeností později zakoupila  
i novinku – devítimetrový secí stroj Terrasem C9


