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Zemědělec v regionu
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Co nového na ,,konci světa“
Stejnými slovy uvedl kdysi dávno kolega v novinách článek o ﬁrmě Mitrenga a. s., když bylo méně dálnic a ještě více uzavírek – tak dlouhé se mu zdálo cestování
k této ﬁrmě do severního cípu Moravy. Reportáž vyšla před více než deseti lety, není se čemu divit, společnost je na trhu osmnáct let.
Kdysi uprostřed republiky,
nyní opravdu výspa, působíme několik málo kilometrů od
polských a slovenských hranic. Vidíme na Lysou horu,
nejvyšší beskydský vrchol,
i na celou oblast našich Těšínských Beskyd. Krajina, obyvatelstvo, i pro ostatní méně srozumitelný jazyk, tvoří „region
razovitý“, ale technika musí
fungovat stejně.

Změnili jsme vzhled
společnosti
Naše ﬁremní objekty pocházejí z devadesátých let
(první hala je z roku 1994).

dlouhý přes 100 m. V těchto
dnech uvádíme do provozu
další část objektu. Vpředu prosklený showroom pro traktory
a zemědělskou techniku, dále
prodejnu příslušenství a dílů
a nezbytné administrativní prostory – čím méně, tím lépe,
více místa je tak k dispozici pro
prezentaci zboží.

Hezky česky
V naší nabídce tvoří od začátku činnosti důležitou část
tuzemské zboží. Jako zemědělci propagují své tuzemské
potraviny, tak se my snažíme doporučovat naše české

Uvnitř moderní haly jsou stroje a rozsáhlá nabídka příslušenství
Foto autor

Traktorsalón Mitrenga a. s.

Bylo tedy potřeba je obnovit
a rozšířit, proto jsme se rozhodli ke stavbě čtvrté haly
podle současných moderních
standardů. Víceúčelová hala je
dlouhá 60 m a je napojena na
původní objekt. Vytvořili jsme
tak souvislý obchodní prostor

High Tech – Valtra S

Foto autor

stroje se stejnými argumenty. ,,Kupujte naše výrobky,
jsou poctivé, vyráběné podle
(bohužel) přísných norem“.
Nejsou sice občas tak krásně
marketingově zabalené, ale
obsah je důležitější. Drobný
příklad – v prospektech za-

Foto autor

hraničních traktorů v kategorii zhruba 90–100 k se uvádí
nosnost čelního nakladače 2000
kg, náš Zetor doporučuje maximální hmotnost břemene
v ramenech bez použití zadního protizávaží max. 500 kg.
Na první pohled je rozhodnuto, zahraniční stroj je přece
lepší. Ale prosím, zamysleme
se, opravdu je fyzikálně možné použít traktor o hmotnosti
necelých čtyř tun ke zvedání
dvoutunového břemene do
výšky skoro čtyři metry? Ne,
fyzika platí všude, jen Zetor
prezentuje výsledky praktického měření s použitím
zákonných norem bezpečného provozu. Je to stejné jako
u potravin vyráběných našimi zemědělci. Produkujeme
poctivé výrobky, ale jejich
atraktivita není občas patrná
na první pohled. Až při delším
používání tuzemských traktorů (a potravin) se ukáží jejich
kvality, protože jsou vyrobeny
z dobrých surovin.
Traktory Zetor jsou na trhu
konfrontovány s cenou všech
svých konkurentů, jejich ceny
jsou oproti očekávání stejné až
vyšší než u dovozů. Produkty
našich zemědělských zákazníků jsou také často dražší, ale
přesto se zemědělci snaží prosadit je na trhu. S těmi tuzemskými traktory je to podobné.
Opět uvedu praktický příklad – uživatelé traktorů nechávají často opravovat vstřikovací čerpadla, není divu
při kvalitě naší nafty. Nové
čerpadlo do Zetoru stojí stejně jako pouhá běžná oprava
stejné skupiny u cizího stroje.
Podobně jsou na tom cenové
výdaje u dalších dílů, např. čelní sklo – polovina, disk, blatník a mnoho, mnoho dalších.
Tuzemský dělník vykazuje
určitý hodinový náklad, jeho
kolega v zahraniční továrně
musí dostat trojnásobek, přitom ﬁnální výrobek stojí stejně. Perpetum mobile? Ne ten
rozdíl je ukrytý v nákladech,
ne prvotních investičních,
ale v celkových nákladech
po dobu technického života
stroje. Tuzemský zákazník
je dlouhá léta zvyklý si stroj
opravit sám, vlastní náklady,
to jsou ty nejnižší režie. Zatím
to pro naše stroje částečně
platí, ale doporučujeme svým
zákazníkům ,,čím dříve, tím
lépe“. Již od začátku letošního roku platí pro traktory
nové emisní normy, nutné je
použití ﬁltru pevných částic.
To zdraží všechny traktory až
o 100 tis. Kč. Doporučujeme
koupit traktor ze současných
zásob výrobce, ušetříte. Vůbec netvrdíme svým zákazní-

Zetor Forterra v agregaci s návěsem WTC o celkové hmotnosti až 21 t – přepravní souprava s velmi
dobrými poměry cena/výkon. Nedávný firemní test prokázal dobrou manévrovatelnost i schopnost
Foto autor
vyklápění

Zetor s čelním nakladačem Trac-lift – žádaný sortiment

kům, že tuzemské traktory
jsou nejlepší, nazýváme je
s nadsázkou běžným zbožím
= slušným výrobkem pro běžné použití.

Z dalších značek
High tech je jinde – kdo
potřebuje vyšší výkon nebo
si potrpí na vyšší technický
standard, tomu rádi doporučíme jiné stroje např. severskou
inzerce

Foto autor

Valtru nebo stroje Kubota.
Valtra je pevná robustní technika bez zbytečných funkcí,
traktory Kubota mají ve standardu např. plazivé rychlosti
a extrémní rejd, je z čeho vybírat. Máme za sebou prodej
více než 500 kusů traktorů,
zkušenosti jsou dostatečné.
K traktorům pochopitelně
patří široká nabídka přípojné
techniky od tuzemských či

zahraničních výrobců. Firma
nabízí i služby soudně znalecké kanceláře se specializací na traktory a zemědělskou
techniku.
Nabízíme vše, co farmář potřebuje. Traktory, závěsnou, dopravní a další techniku, to vše najdete
v nové hale, k tomu náhradní
díly a příslušenství, pneumatiky,
sedačky, potřeby pro živočišnou
výrobu, síťovinu, pastevecký
program – ohradníky, zdroje atd.
V nové prodejně naši zákazníci
najdou celý sortiment pracovních oděvů a obuvi, opravdu vše
potřebné, trvale máme skladem
celkem přes 15 000 položek dílů
a farmářských potřeb.
Přijeďte se k nám podívat. 
Ing. Alois Mitrenga
ředitel společnosti
Kontakt na firmu:
MITRENGA a.s.
Střítež u Českého Těšína,
okr. Frýdek Místek
mobil: 602 710 182

