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Největší světová přehlídka zemědělské techniky, Agritech
nica 2013, se v letošním roce konala od 12. do 16. listopadu 
v německém Hannoveru. Poskytla prostor téměř 2 900 vystavo
vatelům nabízejícím zemědělské stroje a zařízení pro profesio
nální agrární produkci, jakož i strojní součásti a náhradní díly. 
K vystavovatelům patřilo také 25 firem prezentujících techniku 
s českým původem. K celkovému počtu 450 tis. návštěvníků 
letošního ročníku výstavy přispěli i hosté z České republiky.

Mechanizace pro sklizeň cukrové řepy byla vystavena 
v halách č. 24 a 25. Sklízeče a čisticí nakladače zde představila 
řada firem: Holmer, Ropa, Grimme ad. Poté, co skupina Exel 
Industries zahrnula tradiční výrobce (Holmer, Agrifac, Moreau, 
Matrot), jsou tyto stroje prezentovány pod značkou Exxact. 
Prestižní ocenění „Stroj roku 2014“ získal šestikolový sklízeč 
Holmer Terra Dos T440. Toto ocenění, označované jako Oscar 
zemědělské techniky, zde v 17 kategoriích udělilo nakladatelství 

DLV. Za zmínku stojí i sekce „Milníky zemědělské techniky“, 
v rámci níž Holmer vystavil vyorávač cukrovky z roku 1974.

Tradiční výrobce sklízečů řepy, společnost Ropa, zaměřil 
svou hlavní výstavní videoprezentaci na problematiku sklizně 
s využitím microtoppingu. Systém ořezu MicroTopper 2 za
ručuje minimální seřez bulev i v nevyrovnaném porostu, to je 
ekonomicky výhodné pro pěstitele i cukrovary.

Novinkou letošního ročníku výstavy byla samostatná sekce 
„Systémy a komponenty“. Rozvoj elektroniky společně se senzo
rovými systémy do značné míry určují současné inovace systémů 
a strojů, tím činí pracovní operace přesnější, účinnější a přede
vším nákladově efektivnější i šetrnější k životnímu prostředí.

Nepochybuji, že i příští Agritechnica, pořádaná v roce 2015, 
bude na stejně vysoké úrovni, jako tomu bylo u té letošní.
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Obr. 1. Pohled do jedné z hal Hannoverského výstaviště

Obr. 2. Stroj Agrifac OptiTraxx nyní s logem Holmer Exxact

Obr. 3. Sklízeč Ropa s dvanáctiřádkovým záběrem XL

Obr. 4. Expozicím sklízečů dominovala rostlina cukrové řepy


