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firemní sdělení .

Společnost Holmer – patřící mezi výrobci samojízdných 
strojů pro sklizeň cukrové řepy k předním na světě – se v roce 
2010 vrátila k obvyklým prodejním výsledkům. Zákazníkům 
ve více než 20 zemích dodala celkem 154 nových sklízečů 
cukrovky. Zvlášť potěšující byl prodej v Německu, kde bylo 
zákazníkům předáno přes 40 nových strojů. Na dobrém vý
sledku společnosti Holmer měly také velký podíl Ukrajina 
a Čína, kam byl dodán velký počet sklízečů. Prodej rostl i 
v Rusku, nedosáhl však ještě úrovně roku 2007. Základem 
úspěchů společnosti Holmer je široká prezentace ve více než 
40 zemích světa. 

Stroje Holmer se vyznačují dlouhou životností, a tedy 
i trvale vysokou hodnotou, proto se v roce 2010 podařilo 
prodat také všech 144 použitých strojů, které se po generální 
opravě se zárukou výrobce znovu nabízejí k prodeji. Poptávka 
po těchto osvědčených strojích neklesá (všechny nalezly 
odběratele i v předchozích letech).

Nově vyvinutý čisticí nakladač Terra Felis výrazně přispěl 
k oživení v této oblasti trhu, Holmer jím podpořil potřebné 
konkurenční prostředí. Kvůli vysoké poptávce po novém 
Terra Felis 2 bylo nutné plánovanou předsériovou výrobu 
zdvojnásobit. Expedováno tak mohlo být 14 nakladačů Terra 
Felis. Nové komponenty určující směr vývoje, např. paten
tovaný 10 m široký nabírací systém či dočišťovač Holmer 
VarioCleaner, představují další dimenzi nakládacího a čisticího 
výkonu. Holmer počítá se zřetelným růstem svého podílu na 
trhu nakládací a čisticí techniky v dalších letech.

V prvním pololetí 2010 byl odbyt systémového tahače 
a víceúčelového vozidla Terra Variant obtížný, prodej ovlivnily 
nepříznivé podmínky v blízkých oblastech trhu. Špatná situace 

u mléčného skotu na jaře nepřála investicím a vedla k odkladu 
nákupů techniky pro rozstřik kejdy. Ve druhém pololetí 
však došlo v důsledku zvyšování počtu bioplynových stanic 
a pozvolného vyrovnání výkupních cen mléka ke zřetelnému 
nárůstu přijatých objednávek na stroj Terra Variant. Zvýšení 
odbytu těchto strojů v Německu spolu s většími prodeji v celé 
západní Evropě a v Rusku přispělo ke kladnému výsledku 
společnosti Holmer v roce 2010.

V roce 2010 byl stroj Terra Variant také zkušebně využí
ván s novou nástavbou „VTU 19“. Zkoušky měly velmi dobré 
výsledky. Nástavbou „VTU 19“ otevírá Holmer další oblast 
použití stroje Terra Variant. Sloučení hnojení, výsevu a zpra
cování půdy do jedné pracovní operace, spolu s využitím 
velkého přepravního objemu a vysokého výkonu motoru, 
představuje jedinečnou údernou sílu pro volbu takového 
technolo gic kého postupu.

Opatrný přístup k investicím do nové techniky pro cukro
vou řepu v letech 2008 a 2009 se dále projevoval ve značném 
zvýšení obchodu s náhradními díly. Prodej náhradních dílů 
dosáhl již začátkem srpna 2010 obratu celého roku 2009. 
Odráží se v tom mj. vysoký podíl mechanizace firmy Holmer 
na trhu (celkem téměř 3 000 strojů). Ani zařazení zvláštních 
směn u firmy Holmer i u dodavatelských firem nedokázalo 
zcela kompenzovat nedostatek některých úzkoprofilových 
dílů na začátku sklizně, který byl odrazem této zvýšené 
poptávky po náhradních dílech. Proto společnost Holmer 
zaměří v roce 2011 pozornost na podporu časnějších nákupů 
a na zvláštní akce pro vyrovnání dodacích lhůt.

U všech segmentů výrobků předpokládá společnost Hol
mer nárůst prodeje i v roce 2011.

Holmer – přední světový výrobce
mechanizace pro cukrovou řepu

V ROCE 2010 SPOLEčNOST dOdALA 154 NOVýCh SKLízEčů CUKROVKY

Holmer Maschinenbau GmbH vyvíjí, vyrábí a prodává 
šestiřádkové samojízdné sklízeče cukrové řepy, nakládací 
a čisticí techniku pro cukrovku a rovněž systémové vozi‑
dlo. V oblasti samojízdných sklízečů cukrovky má Holmer 
na světe dominantní postavení. Sídlo firmy je v Eggmüh‑
lu u Regensburgu v Německu. S pobočkami v Sasku‑An‑
haltsku, Francii, Polsku, Česku, Číně a na Ukrajině tvoří 
skupina Holmer tým s více než 400 spolupracovníky. 
První šestiřádkový samojízdný sklízeč cukrové řepy vyvi‑
nula firma Holmer v roce 1974. Dnes je sklízečů Holmer 
po celém světě v provozu skoro 3 000. K zvláštním 
přednostem Holmer Maschinenbau GmbH patří zkuše‑
nost, inovace, vysoký standard kvality a trvalá blízkost 
k zákazníkům.

www.holmer-maschinenbau.com


