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JUTACALCULATOR SNADNÁ POMOC K VÝBĚRU MOTOUZU 

Díky možnostem současných mobilních telefonů a tabletů pronikají různé zajímavé 

aplikace i do oblasti zemědělství. Především mladší nastupující generace si již bez 

těchto přístrojů neumí život představit a díky připojení k internetu je využívá jako 

základní zdroj informací. JUTA a.s. reaguje na současné trendy mimo jiné i touto 

užitečnou aplikací. Nevíte přesně, který motouz je určen pro váš lis? Nevadí, naše aplikace Vám 

sama dá možnosti výběru. Vyhledejte si doporučený produkt pro váš lis. Zjistíte tak jednoduše, 

kolik balíků můžete zabalit po zadání délky lisovaného balíku a výběru typu motouzu, propočítá 

jeho spotřebu v metrech. Buď na balík nebo podle počtu vámi zadaných balíků, propočítá 

celkovou spotřebu motouzu v metrech a následným převodem na kg a cívky. Naše aplikace je 

efektivní, snadno ovladatelná a užitečná. V případě, že si přesto nebudete jisti, lze nakonec 

využít možnosti kontaktního formuláře na JUTAHelpDesk. Tato aplikace má dále za úkol 

podrobněji seznámit uživatele s produkty pro zemědělce tradičního českého výrobce JUTA a.s. 

a zároveň včas upozornit na chystané akce, slevy a speciální nabídky. 

   

SPECIFIKACE PŘEDNOSTÍ A SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ 

Jednoduché ovládání, přehlednost a srozumitelnost, možnosti výběru jazyka, nejrozsáhlejší 

databáze lisů. V JUTACalculatoru je v případě síťoviny více než 500 typů lisů na kulaté 

balíky a u motouzu přes 280 typů lisů na hranaté balíky od malých až po velké. Pamatujeme i 



na starší modely, v naší databázi jsou tak modely i staršího data výroby, a to od roku 1980 až 

do současnosti. Samozřejmě počítáme s aktualizací, jak na trh budou následně vstupovat nový 

výrobci či nové modely. Aplikace byla navržena tak, aby výpočet spotřeby síťoviny nebo 

motouzu byl co nejjednodušší a nejpohodlnější. Pokud ještě váháte, jestli naši aplikaci 

vyzkoušíte, tak se podívejte na následující náhledy, které zachycují celý proces od výběru 

produktu pro Váš lis až po kalkulaci spotřeby. Při výběru produktu JUTA si můžete vybírat 

vždy z více možností. Aplikace bude ke stažení zdarma včetně aktualizací. Snažíme se o to, 

aby byla dostupná všem, pro něž je určena. Zadáte-li svůj e-mail, tak vám už nic neunikne. 

Budeme vás informovat o tom, co je nového v aplikaci, o speciálních akcích JUTANews a 

budete také vědět jako první, co dalšího pro vás chystáme. 

 

 


