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V září bude KIS plnoletý
Pro každého člověka je dovršení osmnáctého
roku velkým zlomem. Magická osmnáctka mu
přináší nová práva, ale také povinnosti. Pro firmy
to taková změna není, ale osmnáct let existence
je také úctyhodná doba a zaslouží si obdiv. Společnost KIS plus a.s. bude plnoletost slavit 19.září
2009. Před osmnácti lety, v roce 1991, se dva
společníci ing. Libor Hanzal a ing. Michal Janků
rozhodli začít s prodejem zemědělské techniky a
současně nabízet její servis. Začínali v Litoměři-

cích v ulici Velká Krajská s jedním zaměstnancem
v pronajatých prostorech. Stroje měli uskladněné
na výstavišti Zahrada Čech, kde je také kupujícím
předávali.
„Po vzoru kolegů ze zahraničí jsme začali také nabízet zahradní techniku a v roce 1994 jsme přešli
k prodeji komunální techniky a zemědělské stroje
jsme opustili. Využili jsme ale zkušeností, které
jsme při jejich prodeji získali a hned jsme nabídli
rychlý servis i u zákazníka. To je také jedna z nej-

důležitějších věcí. Zákazník nemůže čekat čtrnáct
dní, až přijdou náhradní díly. Potřebuje uklízet
ulice či sekat trávu hned,“ vzpomíná na začátky
prodeje komunální techniky Michal Janků.
KIS plus a.s. se zaměřil na přímý dovoz, velkoobchod i maloobchod. Od roku 2002 je také
importérem a významným prodejcem výrobků
německé firmy HOLDER, která již padesát let
vyrábí kloubové malotraktory původně určené
především do zemědělství a zahradnictví. Import
výrobků Holder kromě České republiky zajišťuje
KIS plus i na Slovensko.
V 70-tých letech Holder vyvinul speciální řadu
kloubových komunálních nosičů nářadí určených
především pro komunální využití. Tyto kloubové
nosiče nářadí jsou neustále vyvíjeny a jsou výborně využitelné pro celoroční údržbu obcí a měst.
Za názvem – značkou HOLDER se skrývají stroje
s unikátním kloubovým řízením, které HOLDER
před padesáti lety vyvinul. Některé tyto stroje
pracovaly v Československu dlouho před revolucí
a fungují dodnes třeba i na chmelnicích v okrese
Litoměřice a samozřejmě u řady drobných zemědělců po celé republice. To také svědčí o jejich
vysoké kvalitě.
Náhoda tomu chtěla a ke komunální technice
se přidaly také motocykly. „Původně jsem jel do
Yamahy dojednat spolupráci v prodeji sekaček
a elektrocentrál. Nakonec jsme začali prodávat
i motorky. Yamaha pak omezila výrobu zahradní
techniky a zůstali jsme jen u motocyklů,“ vysvětluje prodej zdánlivě nesouvisejícího sortimentu
Libor Hanzal. KIS plus a.s. se nyní řadí ke špičce
v prodeji motocyklů Yamaha, Suzuki a dalších
značek.
Sortiment společnosti je ale mnohem širší. Vedle
Holderu a motocyklů nabízí kvalitní pily a křovino-

řezy firmy STIHL, čistící a zametací stroje KÄRCHER, zahradní malotraktory STIGA, VIKING,
SECO - AGS, ruční sekačky STIGA, VIKING a
AL-KO. Výrobky na zavlažování a ruční nářadí
reprezentuje GARDENA. Z profesionální techniky
nabízí například jednonápravové nosiče nářadí
firmy AGRIA, štěpkovače ELIET a JENSEN, mulčovače HUMUS a profesionální malotraktory firmy
ISEKI. Celkem tři tyto traktory mimo jiné využívají
také litoměřické technické služby.
Důležité je pro firmu také zastoupení a prodej náhradních dílů firmy WALTERSCHEID, která vyrábí
kardanové hřídele a další podobné produkty. Tyto
produkty jsou určeny především pro zemědělskou
techniku. Výrobky WALTERSCHEID KIS plus a.s
importuje a velkoobchodně distribuuje po celé
České republice.
„Kromě výše citované značky HOLDER je pro
nás další velmi významnou importérskou činností
zastoupení americké značky BRIGGS & STRATTON, vyrábějící především malé benzinové motory. Náhradní díly na tyto motory, celé motory, ale
i např. elektrocentrály, benzinová čerpadla a tlakové myčky velkoobchodně rovněž distribuujeme
po celé České republice. Majitelé sekaček zřejmě
budou tuto firmu dobře znát, protože tyto motory
jsou na většině z nich,“ upozornil Michal Janků.
Při stále se zvyšujícím počtu hypermarketů sází
KIS plus a.s. hlavně na kvalitu a rychlost servisu.
Důležitým faktorem je také poradenství a rychlá
dodávka náhradních dílů.

HOLDER - řešení „chodníkového“ zákona
Řadu komplikací pro města a obce přinesla
úprava zákona, který nyní přikazuje, že se mají
města starat o chodníky a udržovat je schůdné.
To je problém hlavně v zimě. Právě na tuto práci
se výborně hodí speciální kloubové nosiče nářadí HOLDER. Jsou úzké, výkonné, kompaktní,
špičkově a jednoduše ovladatelné. Vyznačují se
rychlou výměnou nástaveb. S jedním nosičem
se dá provádět zimní i letní údržba. Systém kloubového řízení HOLDER vyvinul již před padesáti
lety a stále jej zdokonaluje.

Nyní HOLDER začal s prodejem absolutní novinky, kterou je stroj V130. S pouhými 97cm šířky,
náhonem na všechny čtyři kola a výbornou ovladatelností se skvěle hodí právě pro obce nebo
areály firem.
Také zde platí, že společnost KIS plus a.s. sází
hlavně na kvalitu poskytovaných služeb. Zimní
údržba musí probíhat rychle a bez problémů,
proto také zde KIS plus a.s. nabízí nadstandardní servis v nejkratší možné době. Jeden z těchto
strojů využívají také Technické služby města Li-

toměřice a spokojenost se službami KIS plus a.s.
potvrdily tím, že mají zájem o dalšího takového
pomocníka.
Velkou výhodou je také fakt, že KIS plus a.s.
nabízí na trhu komunální techniky ojedinělou
možnost
přestavby HOLDERa pro tělesně
postižené. Do práce se tak mohou zapojit také
vozíčkáři či jinak tělesně postižení lidé. Upravený HOLDER ale samozřejmě mohou používat i
zdraví pracovníci.
Na údržbu chodníků používají HOLDER také
Technické služby města Mělníka. Kloubový komunální nosič Holder C Trac 2.42 nasazují mělničtí především do svažitého terénu, a to v zimě
v agregaci s radlicí, čelním zametacím kartáčem
Několik desítek nových strojů HOLDER dnes jezdí po
celé republice, ve všech případech jsou stroje využívány celoročně. Stroje si poradí s velkým množstvím
sněhu. To dokazují stroje např.v obcích v Krušných
horách, v Jablonci n/N., ve Zlíně či v Jeseníku. Ale i
v našem regionu mají dostatek práce v zimní i letní
sezóně (např. v Litoměřicích, Lovosicích, Mělníce,
Čížkovicích, Teplicích i v Ústí nad Labem).

a sypačem od firmy Simed. Vzhledem ke skutečnosti, že v Mělníku nebývá tolik sněhu, pochválil
ředitel Technických služeb města Mělníka (dále
jen TS) Ing. Oldřich Schindler především zametací kartáč, který prostory od sněhu dokonale
vyčistí, a tím posyp ušetří.
„Při volbě nového nosiče jsme hledali vzhledem
k omezenému prostoru ve městě stroj s kloubovým řízením. To byla hlavní podmínka. Tak jsme
přišli i na Holder, který nakonec zvítězil. Shrnu-li

ve stručnosti hlavní důvod, byl jím dobrý poměr
mezi cenou a užitnou hodnotou. Navíc jsem původně zemědělec, takže tuto značku již léta dobře znám. Nosič máme od května 2007. Protože

je prakticky nový, nezaznamenali jsme žádné
podstatné komplikace. Co se týká drobných provozních neduhů, musím vyzvednout spolehlivý
servis s nepřetržitou pohotovostní službou včetně možnosti poskytnutí záložního stroje od firmy
KIS plus a.s., která značku zastupuje v České a
Slovenské republice,“ doplnil Ing. Schindler.
Několik desítek nových strojů HOLDER dnes jezdí
opravdu po celé republice, ve všech případech
jsou tyto stroje využívány celoročně. Stroje si
poradí i s velkým množstvím sněhu. To dokazují stroje např.v obcích v Krušných horách,
v Jablonci n/N., Havlíčkově Brodě, ve Zlíně či
v Jeseníku. Ale i v našem nejbližším okolí mají
stroje Holder dostatek práce v zimní i letní sezóně. Stroje můžete potkat např.v Litoměřicích,
Lovosicích, Mělníce, Čížkovicích, Teplicích či
v Ústí nad Labem.
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