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Trgovina Klasje vam ponuja:
  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
  novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner, Lamborghini, Landini, Same, 
 Steyer, Massey Ferguson, Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,
  rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev,  

olja, maziva, filtre, svetlobno opremo …,
  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodaja in popravilo kardanov, rezervni deli za kardane,
  prodaja nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas:
Klasje, d. o. o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj
Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

VELIKA IZBIRA 

AKUMULATORJEV

Cveto Zaplotnik

Kranj – Danes, v petek, je 
dan slovenske hrane, ki ga 
bodo v vrtcih in osnovnih 
šolah obeležili s tradicional-
nim slovenskim zajtrkom in 
drugimi aktivnostmi, s kate-
rimi krepijo med otroki in 
njihovimi starši zavedanje 
o pomenu uživanja hrane 
iz lokalnega okolja, obdela-
nosti in urejenosti podežel-
ja, varovanja okolja in zdra-
vega načina prehranjevanja. 
K sodelovanju so letos pova-
bili tudi turistično gostin-
sko zbornico, saj želijo, da 

bi se tudi v hotelih in resta-
vracijah čim bolj seznanili s 
pomenom lokalno pridela-
ne in predelane hrane.

Pri načrtovanju in izved-
bi letošnjih aktivnosti sode-
luje več ministrstev in usta-
nov, njihovi predstavni-
ki so v torek na novinar-
ski konferenci predstavi-
li glavne vsebinske poudar-
ke. Tako so povedali, da na 
letošnjem dnevu slovenske 
hrane še posebej poudar-
jajo pomen tal za pridelavo 
kakovostne hrane, da je hra-
na iz lokalnega okolja dosto-
pnejša, bogatejša z vitamini 

in z manj aditivov, da je Slo-
venija ena redkih evropskih 
držav z organiziranim siste-
mom prehrane otrok v vrt-
cih in šolah, da se v Slove-
niji izboljšujejo prehranje-
valne navade in da vse več 
otrok in odraslih tudi zajtr-
kuje, da se povečuje povpra-
ševanje po lokalno pridela-
ni hrani ... V Čebelarski zve-
zi Slovenije pozivajo otro-
ke, da danes, na dan sloven-
ske hrane, zapojejo sloven-
sko pesem Čebelar, sicer pa 
si želijo, da bi v prihodnje v 
Sloveniji kavo in čaj sladkali 
s slovenskim medom.

Danes dan slovenske hrane
APNENA GNOJILA

za uravnavanje pH vrednosti tal
APNENA GNOJILA

za uravnavanje pH vrednosti tal

Akcijska ponudba
za naročila v novembru!
RWA Slovenija d. o. o.
Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
e: info@agrosaat.si

INFO in naročila:
Jože Mohar: 041 699 695
Tina Dinghauser: 040 805 326
Franci Fon: 040 889 646 www.agrosaat.si

NE SPREGLEJTE!
Ob nakupu gnojil za apnenje
iz naše ponudbe, vam je na
razpolago tudi specialni
trosilnik.

Lastnosti gnojil Agrokalcit
(Bodenkalk Avstrija):
fina granulacija,
kar je pogoj za;
- visoko reaktivnost.
- hitro in učinkovito
   delovanje.

Zato:
- manjša poraba apnenih
   gnojil po ha,
- nižji stroški po ha.
- potrjena in preverjena
   kakovost. 

Zanesl j ivo,  hitro  in  učinkovito delovanje!

Gnojila na razpolago:
- v razsutem stanju,
- v big-bag vrečah,
- vrečeno 25 kg.

KALKKORN S
Granulirano apneno gnojilo
z 2 % žvepla.
> 48 % CaO, 2% S
Granulat: 2-8 mm
500 kg/ha vsako leto

AGROKALCIT ŽGAN
100 % vodotopnost,
takojšnje delovanje.
> 92 % CaO
Granulat: 1-3 mm in 3-8 mm
500 kg/ha vsako leto

AGROKALCIT 
Fino mleti apnenec.
Za dvig pH vrednosti tal na
močno zakisanih tleh njiv
in travnikov.
> 53 % CaO
Frakcija: 98 % < 1 mm
od tega 80 % < 0,3 mm
2-3 t/ha vsako tretje leto
Akcijska cena:

28,45 EUR/t
+ 9,5% DDV

Ana Šubic

Kranj – Agromehanika, ki 
velja za enega največjih izde-
lovalcev kmetijske meha-
nizacije v srednji in jugov-
zhodni Evropi, je pred dne-
vi praznovala petdesetlet-
nico. Podjetje, ki deluje na 
štirih lokacijah v Sloveniji 
in ima še podjetji na Hrva-
škem in Madžarskem, zad-
nja leta zelo dobro posluje. 
Lani so z več kot 20 milijoni 
evrov prometa dosegli drugi 
najboljši rezultat po osamo-
svojitvi Slovenije. »Lahko bi 
dosegli še več, a smo imeli 
omejene proizvodne zmo-
gljivosti. Bistveno več smo 
izvozili kot prodali doma. Z 
izvozom smo ustvarili blizu 
dvanajst milijonov evrov pri-
hodkov,« je povedal direktor 
Agromehanike Jan Šinkovec 
in dodal, da letos z majhnim 
zaostankom sledijo lanske-
mu poslovnemu rezultatu.

Podjetje ima v Sloveniji 
okoli 150 zaposlenih, največ 

na sedežu v Hrastju pri Kra-
nju. Agromehanika je sesta-
vljena iz lastne proizvodnje 
traktorjev in škropilne tehni-
ke ter trgovine, kjer ponuja-
jo tudi mehanizacijo iz pro-
dajnih programov Antonio 
Carraro, Deutz Fahr, Pronar 
in drugih izdelovalcev. Gre 
za pluge, prikolice, stroje za 
operiranje s snegom, pome-
tače … V Sloveniji trguje-
jo preko štirih lastnih cen-
trov: v Mariboru, Murski 
Soboti, Brežicah in Kranju, 
kjer poteka tudi proizvodnja 
kompaktnih traktorjev AGT 
ter poljedelskih škropilnic 
ter pršilnikov za sadovnja-
ke in vinograde. Osnovni 
program Agromehanike je 
škropilna tehnika, sicer pa 
proizvajajo še tri modele tra-
ktorjev do 60 konjskih moči.

Dobrih 85 odstotkov last-
nih izdelkov izvozijo. Izva-
žajo v več kot 25 evropskih 
držav: polovico na trge nek-
danje Jugoslavije, še zlas-
ti v Srbijo, izvažajo pa tudi 

v Slovaško, Poljsko, Avstri-
jo, Nemčijo, Italijo, Franci-
jo in Norveško. Zadnji več-
ji osvojeni trg je ruski. Šin-
kovec se nadeja dobrega 
sodelovanja z ruskim proiz-
vajalcem, ki jim ga je uspe-
lo prepričati s škropilnica-
mi, zato so se dogovorili za 
kooperacijo. Izvažajo tudi v 
Iran, Južno Korejo in Avs-
tralijo. Trudili se bodo, da 
na obstoječih trgih obdrži-
jo oz. še okrepijo pozicijo, 
mika jih tudi južnoameriški 
trg. Po besedah Šinkovca se 
bodo trudili tudi za čim več-
jo razpršenost trgov, saj je 
tako tveganje ob morebitnih 
pretresih manjše. A podjetju 
se je uspelo obdržati tako ob 
udarcu, ki so ga doživeli ob 
razpadu Jugoslavije, kot tudi 
ob zadnji krizi po letu 2009, 
v kateri so zaposleni dokaza-
li, da znajo stopiti skupaj.

Za uspeh je ključno tudi 
nenehno prilagajanje trgu. 
»Prehajamo na vedno več-
je in sodobnejše stroje, zato 

ogromno vlagamo v razvoj 
in tehnologijo. Imamo moč-
no ekipo inženirjev, ki skr-
bi za razvoj proizvodov. Izzi-
vov je veliko. Lani smo inšta-
lirali prvi stroj z robotskim 
posluževanjem. Pripravlja-
mo nove pršilnike in škro-
pilnico s kapaciteto nad šti-
ri tisoč litrov. V naslednjem 
letu pričakujemo proizvod-
njo novega, zelo posodoblje-
nega traktorja AGT. Izdelu-
jemo že peto generacijo AG 
tronika, računalnika, ki ura-
vnava proces škropljenja in 
je povezan s satelitsko navi-
gacijo,« je našteval direktor 
Agromehanike. 

Podjetje se je začelo razvi-
jati ob koncu šestdesetih let, 
njegov idejni oče pa je bil 
prvi direktor Friderik Lazar, 
v tistem času vodja mehanič-
nega servisa podjetja KŽK. V 
želji olajšati kmetovo delo je 
začel s predelavami in izbo-
ljšavami strojev. Na njego-
vo pobudo so uvedli prodajo 
traktorjev Tomo Vinkovič iz 

Bjelovarja, za katere so leta 
1968, da bi izboljšali njiho-
vo uporabnost, začeli proiz-
vajati kmetijske priključke: 
prvi izdelek je bila spojka za 
voz. Kasneje so izdelali tudi 
prvo škropilnico za omenje-
ni traktor. V okviru kmetij-
skega kombinata je nastala 
enota Agromehanika. Gla-
vni gonilni sili njenega raz-
voja sta bili vseskozi Lazarje-
va vztrajnost in inovativnost. 

Prvi traktor so izdelali po raz-
padu Jugoslavije, ko je doba-
vitelj Tomo Vinkovič preki-
nil sodelovanje z Agromeha-
niko. S traktorjem AGT 830, 
ki je bil precej bolj dodelan 
kot traktorji Tomo Vinkovič, 
so dosegli velik uspeh. V tem 
obdobju se je Agromehani-
ka tudi privatizirala in je edi-
na od desetih podjetij iz nek-
danjega kombinata prežive-
la tranzicijo. 

Izzivov je še veliko
Tako ob petdesetletnici Agromehanike pravi njen direktor Jan Šinkovec in dodaja, da podjetje  
s 150 zaposlenimi ne bi bilo uspešno brez nenehnega prilagajanja trgu.

Jan Šinkovec, direktor Agromehanike. Njeno škropilno 
tehniko in traktorje danes izvažajo v več kot 25 evropskih 
držav pa tudi v Iran, Avstralijo in Južno Korejo. / Foto: Tina Dokl


