Navštívili jsme

Tři pilíře techniky a služby k tomu
S mírnou dávkou nadsázky potkaly největší vinařskou obec v České republice, jihomoravské Velké Bílovice
(okr. Břeclav), ve třetím tisíciletí dvě významné události. Hned v roce 2001 byly povýšeny na město. O devět let
později tady začala působit firma SYNPRO, s. r. o., zaměřená převážně na regionální prodej a servis zemědělské,
komunální, zahradní a vinařské techniky. Doplňkovou, ale neméně významnou činností jsou služby.
„Jsme poměrně malá společnost, aktuálně s deseti zaměstnanci. V oblasti
komunální techniky se zaměřujeme na
výrobky značky Bomford, kterou v České republice zastupujeme. Konkrétně
se jedná o vyžínací příkopová ramena
s různými pracovními nástavci a dálkově řízené svahové pásové sekačky Flailbot. Dále se věnujeme univerzálním
kloubovým nosičům nářadí od dánské
firmy Nilfisk, největšího světového výrobce úklidové techniky. Třetím pilířem
našeho sortimentu jsou žací traktory
se sběrem a samojízdné mulčovače
od výrobce Seco GROUP, a to jak pro
profesionální, tak soukromé uživatele.
Postupně jsme se vypracovali mezi pět
největších prodejců této techniky v České republice a troufnu si tvrdit, že na
Moravě jsme první,“ řekl nám úvodem
jednatel společnosti SYNPRO Radim
Košutek a doplnil: „Velmi důležité jsou
pro nás ještě traktory SAME a Lamborghini a manipulační technika Giant, na
něž máme rovněž v regionu zastoupení
a pracují tady v mnoha obcích k velké
spokojenosti uživatelů.“

Ramena pro náročné
Společnost Bros Bomford byla založena již v roce 1904. V první polovině
20. století se orientovala především
na výrobu zemědělské mechanizace.
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konstrukce.
i traktorvlastní
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vaná hmota ponechá na místě a odpadá problém s jejím odvozem. Drtič
se uplatní nejen při údržbě krajiny,
ale prospívá i k bezpečnosti silničního
provozu. Na český trh jsme nedávno
přišli také s pásovou rádiově ovládanou sekačkou Bomford Flailbot, která
si už našla první uživatele,“ vysvětlil
jednatel společnosti SYNPRO.

Celoroční pomocníci

Společnost SYNPRO vsadila na profi techniku Bomford, především na
předsunutá příkopová vyžínací ramena se zadní agregací

„Rozhodli jsme se vsadit na spolehlivou a kvalitní profesionální techniku
pro každodenní nasazení, i když za
vyšší cenu. Proto padla volba právě na
Bomford. Zaměřujeme se především
na předsunutá příkopová ramena se
zadní agregací. Důvodem je kromě
jiného to, že obsluha při práci dobře
vidí na to, co vyžíná. Kromě adaptérů
na sekání trávy a náletových dřevin se
výborně osvědčil drticí nástavec, který
si poradí s kmeny do průměru až 15
centimetrů. PřiPřijeho
použití
se zpracojeho
použití
se zpraco

Po druhé světové válce se zaměřila
hlavně na otočné pluhy, kultivátory,
příkopová ramena a agregáty k nim,
například mulčovací hlavy o záběru
až 1,5 m, nůžky na živé ploty, prořezávače stromů nebo příkopové frézy.
V této britské firmě dnes pracuje 230
zaměstnanců, 190 ve výrobě. Roční obrat se pohybuje kolem deseti milionů
liber. Výhodou především ve prospěch
udržení konstantní kvality výrobků je
skutečnost, že 95 % kovových součástí
pochází zzvlastní
vlastníprodukce.
produkce.

„Zhruba šest let prodáváme na jižní Moravě techniku Nilfisk Outdoor.
Jedná se především o tři modely univerzálních nosičů nářadí. Loni jsme
předali zákazníkům čtyři tyto stroje
pro celoroční využití hlavně ve službách měst a obcí. Pro údržbu cest,
chodníků až třeba po hřbitovy jsou
ideální právě tyto obratné kloubové
nosiče s plně hydrostatickým pohonem. V nich spatřuji budoucnost. Na
zimu není nic lepšího, navíc tyto stroje
slouží velice dobře také jako zametače a sekačky. Protože si uvědomujeme
nutnost předvádění techniky, pořídili
jsme si koncem loňského roku demo
stroj,“ pokračoval Radim Košutek.
Univerzální nosiče Nilfisk jsou určeny pro celoroční údržbu měst, obcí,
firemních areálů a dalších lokalit: od
úklidu sněhu a posypu komunikací
přes zametání až po sekání trávy se
sběrem i i bez
bez něj,
něj,mulčování
mulčováníaž po
až po

SYNPRO se již několik let drží v pětici největších prodejců žacích
traktorů Seco GROUP v České republice. Významnou podporou
prodeje jsou praktické předváděcí akce
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Stabilními členy sortimentu jsou tři modely univerzálních
kloubových nosičů nářadí Nilfisk Outdoor. Na snímku největší
a nejsilnější City Ranger 3500

Novinkou, která si už v České republice našla uživatele, je pásová
rádiově ovládaná sekačka Bomford Flailbot

zastřihování živých plotů. Společným
jmenovatelem je kloubové řízení,
jednoduché ovládání a hydrostatický
pohon všech kol včetně nářadí.
Nejmenším zástupcem tříčlenné modelové řady je Park Ranger 2150 s motorem o výkonu 28 k. Šířka jeden metr
ho předurčuje pro práci ve stísněných
či jinak problematických místech. Nízká hmotnost je benefitem pro údržbu trávníků. Zlatou střední cestu zastupuje City Ranger, jehož motor má
výkon 35 koní. Kromě již uvedených
výhod zabere výměna pracovních nástavců nanejvýš jednu minutu. Největší a nejsilnější nosič, City Ranger 3500,
má motor s výkonem 51 koní. Čtrnáct
pracovních nástaveb z něj dělá profesionální univerzál.

kl Jakub Olšina a naladil na pozitivní
notu: „Již se i stalo, že jsme předali
výrobci některé naše i zákaznické náměty na vylepšení a jsme rádi, že je
akceptoval a zavedl do výroby.“
Tradiční jičínský výrobce žací techniky,
společnost Seco GROUP, dodává dnes
na trh 11 modelových řad malotraktorů, z toho osm se sběrem a tři mulčovací. Nejrozšířenější jsou modely Starjet
pro pravidelně udržované plochy. Loni
v prosinci doznala profi řada těchto
strojů (Exclusive) jako výsledek roční
práce a intenzivního testování v provozu celkem 31 menších nebo větších
vylepšení ve prospěch vyšší výkonnosti,
robustnosti a delší životnosti.
Nové Starjety mají ve své kategorii
největší sběrný tunel, nově paten-

tovaný střižný systém na unašečích
žacích nožů a výrazně lepší svahovou dostupnost. Došlo k celkovému
„zodolnění“ traktorů: od vyztužení
sedačky přes ochranné prvky okolo
žacího ústrojí, aplikaci nových bezúdržbových ložisek až po zpevnění
náprav. Místo původních zdvihacích
lanovodů jsou vybaveny hydraulickou
pístnicí. Vyzvednutí zásobníku do výšky zhruba 190 cm a jeho vysypání teď
zabere pouze sedm sekund. Životnost
řemenů pojezdu a pohonu žacího
ústrojí se až zdvojnásobila.

Cenné poznatky z praxe
I když služby zaujímají v obratu firmy
SYNPRO necelých 5 %, jsou významnou a stabilní složkou její činnosti.

S mnoha inovacemi
V prodeji žacích traktorů a mulčerů
Seco GROUP převažuje technika se
sběrem, v poměru k mulčovacím strojům zhruba 5 : 1. Podle produktového
specialisty SYNPRO Jakuba Olšiny se
v roce 2016 dobře prodávaly dražší
výrobky pro náročné profesionální
uživatele, loni naopak šly dobře na
odbyt stroje levnější pro domácí použití, například Challenge a Starjet
P1. Především vlivem sucha, které se
promítlo do růstu trávy, byly loňské
prodeje nižší než v roce 2016. Zákazníci na jižní Moravě přivítali příznivě
nedávnou novinku, žací traktor s výsypem obsahu zásobníku do výšky.
„Protože se v sezóně 2017 sekalo
z důvodu sucha jednou maximálně
dvakrát, poruchy byly stejně jako hlad
po nové technice minimální,“ podotwww.komunalweb.cz

Jičínský výrobce žací techniky Seco GROUP se hlásí k tradici
zemědělského strojírenství ve městě. K letošnímu 130. výročí
připravil více než 30 inovací a na trh přichází s limitovanou sérií
traktorů Starjet v netradičních barvách a s novým logem
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Využívají je především města, obce
a další subjekty, například Správa
a údržba silnic či podniky Povodí.
Jedná se zejména o vyžínání zeleně v okolí komunikací, cyklostezek
nebo těžko přístupných míst včetně
likvidace náletových porostů či drcení
a štěpkování dřevní hmoty.
„Kromě finančního přínosu je značnou výhodou služeb, že si můžeme
sami důkladně otestovat veškerý náš
sortiment v profesionálním nasazení. Proto dobře víme, co prodáváme,
netajíme se tím a zákazníci nekupují
zajíce v pytli. Mohou od nás očekávat
kromě jiného i poznatky z náročného
provozu strojů včetně případného
doporučení vhodné techniky pro to či
ono nasazení,“ podotkl Radim Košutek a uzavřel:
„Pozitivním signálem je, že roční
obrat naší společnosti vzrostl za posledních pět let z osmi na padesát
milionů korun. Stavíme hlavně na
pevných základech, protože dobře
víme, co může s firmou udělat divoký
růst. Každý stroj má svého zákazníka
a my se snažíme najít právě ten, který
konkrétní klient potřebuje. Razíme filozofii, že co slíbíme, to splníme a co
splnit neumíme, to neslibujeme. Lidé
si toho cení a za pozitivum považuji,
že chodí sami za námi. Jsme rádi, že
máme spokojené zákazníky, kteří se
k nám vracejí, a jejich počet neustále
roste. Je to dobrý signál i ve vztahu
k tomu, že tady chceme působit dalších patnáct, dvacet i více let.“
Jan Kroupa
Foto archiv/SYNPRO
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