
»Na{e dru`insko podjetje je
dobilo {e enega dru`inskega
~lana, s katerim upam, da vam
bomo ponudili bli`njico do va-
{ih potreb in izpolnili va{e `e-
lje in pri~akovanja. Naslednje

leto bo na{e podjetje praznova-
lo 10-letnico. V dosedanjih de-
vetih letih smo postorili marsi-
kaj. Ko smo pred {tirimi leti
odprli trgovino na Prevaljah, si
nisem mislil, koliko se da na
podro~ju kmetijske mehaniza-
cije {e postoriti,« je v govoru
dejal Branko Miler, lastnik in
direktor podjetja, ki se je zah-
valil tudi vsem njihovim dose-
danjim kupcem za izkazano
zaupanje. Ob tem je dodal:

»Na{a mehanizacija je na~rto-
vana po meri uporabnika, ki
stroje kupuje po svojih meri-
lih. Na{e vodilo je preprosto
rokovanje s stroji, prav tako pa
tudi kar najmanj vzdr`evanja

in hiter servis – zmeraj na do-
segu roke.« Napovedujejo tudi
internetno trgovino, torej na-
kupovanje strojev in nado-
mestnih delov ter orodja prek
spleta.

V pogovoru po odprtju nove
poslovne enote nam je Branko
{e zaupal: »Leta 2000 sem se
usedel v avto in obiskal podjet-
ja Krone, Joskin in druge. Pred-
stavili so mi pogoje, in sicer
šstroje pla~aj vnaprej’, in leta

2001 sem za~el s prodajo prvih
strojev v lastnem podjetju z
majhno pisarno v doma~i hi{i
na Prevaljah. Na pomo~ mi je
prisko~il tudi doma~i `upnik,
od katerega sem vzel v najem
nekaj prostora za skladi{~e.
Leta 2007 pa smo se preselili
na novo lokacijo na 7000 kva-
dratnih metrov, kjer sta nam
bila po obnovi poslovnih pro-
storov omogo~ena intenzivnej-
{e poslovanje in {e bolj{i servis
kupcem. V letu 2009 smo ime-
li celo ve~ji promet kot prete-
klo leto in za letos na~rtujemo,
upo{tevajo~ to novo trgovino v
Bistrici, podobne rezultate ozi-
roma nekoliko ve~ji obseg pro-
daje kot lani. Verjetno bomo
prodali nekaj manj strojev, po-
ve~ali pa bomo prodajo orodja
in predvsem nadomestnih de-
lov, ne le za Krone, temve~ tu-
di za druge znamke, ki jih lah-
ko zagotovimo prek no~i, ter
repromateriala, kot je na pri-
mer folija za baliranje,« je ob
predstavitvi prodajnega pro-
grama povedal Branko Miler in
dodal: »Na{ najve~ji dobavitelj
je podjetje Krone. Je zelo flek-
sibilno v vseh pogledih. Krone
je podjetje, ki s svojo {iroko pa-
leto kmetijskih strojev zaseda
velik tr`ni dele` po vsem sve-
tu.« V prodajnem programu
imajo balirke, kosilnike, obra-
~alnike, zgrabljalnike, nakla-
dalke in najnovej{e balirke
Comprima. Balirke za okrogle
bale Comprima postavljajo no-
va merila, ki izhajajo iz iz-
ku{enj pri izdelavi balirk ter
poznavanju zahtev prakse.
Inovacije, kot sta nekrmiljena
pobiralna naprava EasyFlow
in nov sistem stiskanja Novo-
Grip z gumiranimi trakovi z
notranjo nosilno strukturo in
pre~nimi letvami, omogo~ajo
ob~utno ve~je stiskalne tlake
in pretoke krme, te~ejo ti{je,
zahtevajo manj vzdr`evanja in
se manj obrabljajo. Kot poseb-
no novost pa je Branko Miler
izpostavil Safety cut varovanje
pri diskastih kosilnicah, za ka-
terega je Krone v Hanovru pre-
jel srebrno priznanje.

Mehanizacija Miler zastopa
tudi belgijsko podjetje Joskin,
ki izdeluje ve~ kot 50 modelov
cistern za gnojevko z nad 700
razli~nimi mo`nostmi. »No-

vost pa je, da imamo v prodaj-
nem programu tudi njihove
mul~erje,« je povedal Branko
in dodal: »Smo tudi zastopniki
za kakovostne obra~alne pluge
in packer valje znanega podjet-
ja Rabe. Prav tako imamo na
voljo njihove sejalnike ter vr-
tavkaste brane. Zastopamo tu-
di podjetje Oy Elho Ab, specia-
lizirano za stroje, ki se uporab-
ljajo pri skladi{~enju balirane
krme kakor tudi za ovijanje
okroglih in oglatih bal.«

Zastopajo tudi podjetje Ra-
uch. Natan~no odmerjanje in
distribucija sta dva osnovna
koncepta, na katerih sloni pro-

izvodnja njihove inovativne
gnojilne in sejalne tehnologije.
Pri Milerju imajo v prodajnem
programu tudi stroje zgornje-
avstrijskega podjetja Eschl-
böck za pripravo lesnih sekan-
cev ter Kronos gozdarske stro-
je. Dvigala Kronos in gozdar-
ske prikolice so proizvedeni
na Finskem ter preizku{eni v
ekstremnih podnebnih in te-
renskih razmerah. Preteklo je-
sen pa so v prodajni program
uvedli tudi podjetje Maraton,
tj. podjetje, ki razvija prekucne
prikolice in ima v svojem pro-
gramu pestro izbiro prav za
vsakogar. Ob koncu predstavi-

tve prodajnega programa pa je
Branko Miler {e dodal: »Vsa-
kemu kupcu, ki mu svetujemo
nakup nekega na{ega stroja, ~e
ta po nakupu ugotovi, da ta
stroj ni zanj, da ga ne more
uporabljati, v vsakem primeru
brez vsakega stro{ka stroj vza-
memo nazaj in mu svetujemo
nakup drugega ali pa vrnemo
kupnino. Brez tak{nega servisa
in odnosa do kupca danes ne
gre ve~. Za konec naj omenim
{e, da bomo prav kmalu pod
lastno blagovno znamko za~eli
tudi s prodajo traktorskih pla-
tojev.«

Franc Fortuna

Traktor poganja {tirivaljni
turbo motor, intercooler s pro-
stornino skoraj 3000 cm3 pro-
izvajalca VM S. p. A. Iz Italije,
ki spada v skupino Daimler
Crysler in za katerega je zna~il-
no, da je zelo pro`en motor, saj
razvije najvi{ji navor 420 Nm
pri 1000 vrt./min, navor pa je
celo 63-odstoten. Motor izpo-
polnjuje zahteve III(A) glede
okoljskih standardov. Mo~ mo-
torja zna{a 71 kW oziroma 96
KM. Kot eden najsodobnej{ih

agregatov na trgu je znan tudi
po zelo nizkih vibracijah in po-
rabi goriva.

V praksi je STAR 100 na{el
uporabo predvsem pri {tevil-
nih vinogradnikih in sadjarjih,
vendar ga v nekoliko vi{ji raz-
li~ici zelo pogosto sre~amo kot
osnovni delovni stroj tudi na
kmetijah za vsa splo{na dela –
od poljedelskih del, ko{nje ali
pa v visokogorju. Nizko razli~i-
co odlikuje zelo nizek klirens
(oddaljenost najni`je to~ke

traktorja od tal), posledi~no pa
{e ni`ja vi{ina te`i{~a. Klirens
je deloma odvisen od vrste iz-
branih pnevmatik in predvsem
od razli~ice – ali je nizek ali vi-
sok. Lahko se za potrebe spe-
cialisti~nih del traktor opremi
v ozki razli~ici (130 cm) ali pa
v raz{irjeni razli~ici za bolj kla-
si~na opravila (do 200 cm), in
tako lahko postane zanesljiv
stroj za delo na izrednih naklo-
nih. Traktor je v klasi~ni izved-
bi Foot step (angl.), kar pome-
ni, da moramo, ko vstopamo v
traktor, prestopiti ohi{je me-
njalnika.

Pri menjalniku izbiramo
med dvema mo`nostma. Stan-
dardno je v ponudbi menjalnik
s 40 sinhroniziranimi presta-
vami, in sicer je v enem me-
njalniku {irok izbor mo`nosti.
S preprostim preklopom ro~i-
ce lahko izberete za delo inver-
torski menjalnik s prestavnim
razmerjem 8 prestav za vo`njo
naprej in 8 prestav za vo`njo
nazaj ali pa izberete reducirani
menjalnik (polovi~ke) s 16 pre-
stavami za vo`njo naprej in 8

prestavami za vo`njo nazaj
(Dual power). Najve~ja vozna
hitrost zna{a 40 km/h, naj-
manj{a pa 800 m/h, s superre-
duktorjem je mo`nost najpo~a-
snej{e vo`nje 300 m/h. Ro~ico
prestav kombiniramo z ro~ico
levo od sede`a, ki nam slu`i za
po~asni in hitri hod ter smer
vo`nje.

Serijsko je traktor opremljen
s trito~kovnim priklju~nim
drogovjem I. in II. kategorije.

Upravljanje hidravli~nega dvi-
gala je mehansko. Za uravna-
vanje bo~nega nihanja spod-
njih ro~ic dvigala sta predvide-
na uravnalca z navojnimi vre-

teni. Volan je hidrostati~no
krmiljen na na~in Load Sen-
sing za la`je krmiljenje in ga je
mogo~e nastavljati po nagibu.

Dvi`na sila hidravli~nega
dvigala zna{a 2500 kilogra-
mov. Pretok hidravli~ne ~rpal-
ke zna{a 50 l/min pri tlaku 180
barov, {tevilo hidravli~nih iz-
hodov za zunanje uporabnike
je do 6 parov (3 pari spredaj, 3
pari zadaj). Prednja diferen-
cialna zapora NoSpin je samo-
dejna in deluje na mehanski
na~in v sprednjem mostu v za-
prti oljni kopeli, tako da je pri
vo`nji naprej vedno vklju~ena
ter se izklju~uje vedno, ko se s
traktorjem zavija v levo ali
desno, in tako omogo~i zavoj
ter se takoj zatem ponovno
vklju~i.

Kristijan Hrastar

Z radgonskim zlatom ozalj{ani (20)

Goldoni star 100
Traktorji Goldoni so na sejmu v Gornji Radgoni prejeli

zlato medaljo za Goldoni Star 100 IC. Traktor Star 100
imajo v nizki in visoki izvedbi. Odlikujejo ga velika lastna
masa, robustna izvedba ter zmogljivo hidravli~no dvigalo, mo-
tor in transmisija. Traktor je dolg le nekaj ve~ kot tri metre, na-
mestijo motor s skoraj 100 KM in druge kakovostne sklope.
Prav kratka dol`ina je prednost traktorja za delo v vinogradu
in sadovnjaku, najmanj{i premer obra~anja traktorja (merje-
no pri obra~anju v krogu na zunanjem prednjem kolesu) zna-
{a le 2,9 m. V Sloveniji traktorje zastopa Goldoni center na Do-
linski cesti v Kopru.

Odprtje nove poslovalnice podjetja Mehanizacija Miler

Vedno na dosegu roke
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Podjetje Mehanizacija Miler iz Prevalj na Koro{kem je pre-
tekli teden v Slovenski Bistrici odprlo nov prodajni cen-

ter. Svoje poslanstvo prodaje kmetijskih strojev {irijo in v teh-
ni~no trgovino uvajajo tudi vse potrebno orodje, da so lahko
njihovi kupci strojev doma tudi sami svoji mojstri in da lahko
s kakovostnim orodjem postorijo marsikaj.

Branko Miler (desno) v pogovoru s strankami

Nova poslovna enota v Slovenski Bistrici in stroji vodilne bla-
govne znamke Krone


