
ZALOŽENIE 

1946



• Založená v roku 1952 Thomasem 

Hatzenbichlerom

• Fabrika v meste Fischering

• Cca 100 zamestnancov



Mechanické ošetrovanie porastov 

• medziriadkové ošetrovanie  – plečkovanie

• Výhody :  likvidácia nežiadúcich burín

• narušenie pôdneho prísušku

• nakyprenie pôdy

• aplikácia, zapravenie priemyselných hnokív

• Použitie v plodinách – kukurica, slnečnica, cukrová 

repa, zemiaky, jahody a pod. 



univerzálna plečka                                            tekvica, jahody a pod.               

PLEČKY

repazemiaky

Kukurica, slnečnica



RADLIČKOVÉ PLEČKY HATZENBICHLER 

UNIVERZÁLNE

• so šírkou riadkov

• od 35 cm do 75 cm 

4, 6, 8 alebo 12- radová plečka

• Farmflex kolesá s guličkovými 

ložiskami na plečkových 

telesách 

• Výhradne zakalené husacie 

radlice 150 mm resp. 85 mm 

(krajné)

Bočné ochranné plechy alebo 

kotúče (možnosť výberu



RADLIČKOVÉ PLEČKY HATZENBICHLER UNIVERZÁLNE

• 4, 6, 8 alebo 12- riadková radličková plečka s 
pružnými radličkami vo vyhotovení na zadný 
alebo predný záves traktora

• Pre riadkové kultúry so šírkou riadkov do 75 cm 
s možnosťou nastavenia od min. 35 cm

• Zadné alebo predné zavesenie s 2 odpruženými 
navádzacími kotúčmi alebo s 2 oceľovými 
kolesami

• Automatické navádzanie pomocou hlavného 
vodiaceho tiahla a dvoch oceľových 
navádzacích kolies s kotúčmi

• Špeciálne tvarovaný rúrový profil rámu so 
zníženou možnosťou uvoľnenia plečkovacích 
elementov alebo ohnutia rámu a tým nepresnosti

• Stabilné a odolné vyhotovenie paralelogramu



RADLIČKOVÉ PLEČKY  REPNÉ

• 4, 5, 6, 7, 9, 12 a 18- riadkové radličkové plečky  vo 

vyhotovení na zadný alebo predný záves traktora



RADLIČKOVÉ PLEČKY HATZENBICHLER 

REPNÉ

• Pre šírku medziriadkov 45 alebo 50 cm 

• S-stlpiky alebo Vibro-stlpiky

• Možnosť voľby šírky radlíc

• Automatické navádzanie vrátane horného 

vretena

• Variabilné nastavenie paralelogramov na 

hlavnom ráme

• Farmflex kolesá s guličkovými ložiskami na 

plečkových telesách 



RADLIČKOVÉ PLEČKY HATZENBICHLER REPNÉ

• 3 pružné šípové kačacie radličky šírky 150 mm 
na vnútorných elementoch

• 2 pružné pološípové kačacie radličky šírky 150 
mm na okrajových elementoch

• podpery a 2 kolesá štandartne pre verziu 
čelného závesu

• pri 18-riadkovom vyhotovení plečky pre zadný 
záves traktora je dvojitý rám a 4 vodiace 
prírubové kolesá

• pri 18 riadkovom vyhotovení plečky pre čelný 
záves traktora je dvojitý rám a 4 oscilačné 
stabilizátory

• celá plečka (okrem radličiek) má 
vysokokvalitné ošetrenie práškovou 
technológiou 



RADLIČKOVÉ PLEČKY HATZENBICHLER REPNÉ

Príplatková výbava

• Bočné ochranné plechy plečkovacích 

elementov uložené na paralelograme

a vybavené guličkovými ložiskami

• Diskové chrániče riadkov (iba pri 

ručnom navádzaní)

• Prstové plečkovacie kolesá

• Hydraulické navádzanie



Plečky môžu vybavené pneumatickým 

prihnojovaním (800 l zásobník hnojiva) alebo 

zásobníkmi s mech. prihnojovaním (iba plečky s 

pevným rámom)



MOŽNOSTI VYBAVENIA PLEČIEK

• Možnosť doobjednať ďalšie plečkové 

elementy               

• Možnosť súčasne aplikovať 

granulované hnojivo do riadku (extra 

výbava)

• Možnosť čiastočne obhŕňať riadok 

(špeciálne radličky za príplatok)

• Bočné ochranné plechy alebo kotúče 

(možnosť výberu

• Možnosť doplnenia o tekuté 

prihnojovanie (iný dodávateľ)

• Možnosť kamerového navádzania

Všetky plečky sú ošetrené extra kvalitnou 

povrchovou úpravou práškovými farbami



VŠETKY PLEČKY HATZENBICHLER

MOŽNÉ VYBAVIŤ AJ  

KAMEROVÝM NAVÁDZANÍM 

 Presnejšie, bližšie k rastlinám, 
lepšia likvidácia konkurenčných 
burín, lepšie prekyprenie

 Cca dvojnásobná pracovná 
rýchlosť a pracovný výkon

 Digitálne navádzanie

 Videomonitor pre obsluhu

 2x optické snímače

 Možnosť plečkovať aj v noci



ASISTENT

RIADENIA

KAMERY

Verzia Light:

• Pre 6 riadkové plečky

• Jeden pohybový piest

• Hmotnosť 450kg



KAMEROVÉ NAVÁDZANIE



Max. šírka riadkov 35 cm/75 cm      

Hydraulicky sklopné

Možnosť prisvietenia



Xenon svetlá pre prácu v noci



ROTAČNÉ PLEČKY HATZENBICHLER 

hviezdicové



ROTAČNÉ PLEČKY HATZENBICHLER 

• 4, 6, 8 alebo 12- riadková plečka s rotačnými 
hviezdicami vo vyhotovení na zadný alebo 
predný záves traktora

• Pre riadkové kultúry so šírkou riadkov plynule 
nastaviteľnou do max. 75 cm 

• Zadné alebo predné zavesenie s 2 odpruženými 
navádzacími kotúčmi alebo s 2 oceľovými 
kolesami

• Automatické navádzanie pomocou hlavného 
vodiaceho tiahla a dvoch oceľových 
navádzacích kolies s kotúčmi

• Hlavný koľajnicový rámový rúrkový profil 

• Stabilné a odolné vyhotovenie paralelogramu 

• Špeciálne tepelne spracované hviezdice



ROTAČNÉ PLEČKY HATZENBICHLER 

• Radličkové kypriče stôp  

• 3, 5, 7, resp. 11  hlavných jednotiek s 8 hviezdicami  

• 2 krajné jednotky pravá a ľavá so 4 hviezdicami 

• Farmflex kolesá stupňovito nastaviteľné vretenom 
s pružinovým  istením

• Bočné ochranné plechy alebo kotúče (možnosť 
výberu) 

• Kvalitná povrchová úprava práškovými farbami

• Možnosť doobjednať ďalšie plečkové elementy               

• Možnosť súčasne aplikovať hnojivo do riadku 
(extra výbava)

• Možnosť čiastočne obhŕňať riadok (špeciálne 
radličky za príplatok)



Špeciálne plečky na zemiaky

Hviezdice sú poháňané rýchlosťou jazdy

Medziriadok max 50cm

2 možnosti použitia – plečkovanie

- nahŕňanie pôdy na hrobčeky



Špeciálne 

plečky 

na jahody, 

tekvicu a 

pod.
Vzadu nesené

Vpredu nesené



Špeciálne plečky na obilie, zeleninu a plodiny 

s rozstupom 25-35 cm

Čelne nesené

Vzadu nesené



https://www.youtube.com/watch?v

=ZBHGWEfCp_A&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v

=_KHLsKs7tqk

https://www.youtube.com/watch?v

=dYwy9L5

https://www.youtube.com/watch?v=-

yPKFgH1mOE&t=7s

YouTube ukážkové videá

https://www.hatzenbichler.com/de/

kameragesteuerte-autolenkung



Medzi našich spokojných zákazníkov patria podniky a 

spoločnosti ako PD Lúč na Ostrove, Megart Zem. 

Olča,  Green Point Farná a Zbehy, MVL Agro Bánovce 

n/B, MOLD Trade Moldava n/B, PD Veľký Kýr, 

T-Agro Čeladice, PD Blatné, Farma Majcichov, 

Rybárova farma a ďalsie

Naši spokojní zákazníci



V prípade záumu o ďalšie 

informácie kontaktujte :

Stanislav Košán – produkt manažér

Mobil: +421 905 497 676

E-mail: s.kosan@agrotradegroup.sk

Ing. Ján Cvek, PhD. - riaditeľ predaja strojov

Mobil: +421 905 497 025

E-mail: j.cvek@agrotradegroup.sk

Centrála:

agrotradegroup@agrotradegroup.sk

www.agrotradegroup.sk
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